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RESUMO 

 

 

O objetivo dessa dissertação é analisar a produção historiográfica de Luis Palacín a 

partir do conceito de matriz disciplinar de Jörn Rüsen. A reflexão viabilizada por esse recurso 

conceitual indica a forma como a ciência da história é dependente do contexto prático da vida 

dos historiadores e do público interessado em história. Pressuposto que, aplicado ao caso 

específico de Luis Palacín, evidencia o modo como sua estada em Goiás, por quase quarenta 

anos, e sua formação jesuítica, são fundamentais para a compreensão de seus trabalhos como 

historiador. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this dissertation is to analyze the Luis Palacín´s historiographical 

production under the perspective of Jörn Rüsen concept disciplinary matrix. The reflection 

produced for this concept show how the science of history is dependent of the practical 

context of historian’s life and of the public interested in history. Presupposed that, applied 

to case of Luis Palacín, demonstrate the mode as his stay in Goiás, around forty years, and 

his Jesuitical formation are fundamental for comprehension of his works as historian. 

    
 
 
 
 
 
 

Keywords: science of history, theory of history, Jörn Rüsen, Luis Palacín. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 7

Rogério Chaves da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O JESUÍTA E O HISTORIADOR:  
A produção historiográfica de Luis Palacín sob o prisma da Matriz Disciplinar 

de Jörn Rüsen 
 

 

 

 

 

 

 

Qual é, em verdade, o destino, ou melhor, a significação, em 

sentido muito especial, de que está revestido todo trabalho 

científico, tal como, aliás, todos os outros elementos da civilização 

sujeita a mesma lei? É que toda ciência (...) não tem outro sentido 

senão o de fazer surgirem novas “indagações”: ela pede, portanto, 

que seja “ultrapassada” e envelheça. Quem pretende servir à 

ciência deve resignar-se a tal destino (...) repito, entretanto, que 

na esfera da ciência, não só nosso destino, mas também nosso 

objetivo é o de vermos, um dia, ultrapassados (...) Por que motivo, 

então, nos entregamos a uma tarefa que jamais encontra fim e não 

pode encontrá-lo? 

 

                                                                          MAX WEBER 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

Era o ano de 1998, mais precisamente o dia 28 de abril. Pelos corredores da 

Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal de Goiás sentia-se o pesar, 

ouvia-se o lamento, principalmente, dos professores do departamento de História que 

estampavam seu luto pela partida de um ente querido. Era a morte de Luis Palacín Gomez. 

Cursava o segundo ano da graduação, quando presenciei aquele clima de tristeza e lamentação. 

Àquela época me perguntava: quem era Luis Palacín? Por que a mídia escrita e televisiva tanto 

noticiava aquela morte? Por que a Universidade Federal de Goiás, representada pelo 

departamento de história, exteriorizava tamanho lamento? Vil ignorância! Eu que vislumbrava o 

título de historiador, já cursando a graduação no estado de Goiás, não sabia quem era Luis 

Palacín Gomez. Diante daquele contexto, acabei sendo impelido a conhecer um pouco mais 

sobre a vida e a produção desse historiador. 

O departamento ainda sentia a dura perda. Mas, entre a lamúria daqueles que 

respeitavam Palacín por sua labuta intelectual, que perdurara mais de três décadas, estavam 

também aqueles estudantes que mal conheciam sua produção, mas o julgavam ultrapassado, por 

isso, diziam ser “perda de tempo” dedicar novas leituras aos textos de Palacín. Para aqueles 

futuros historiadores, Palacín não passava de um mero pesquisador pioneiro, que cometeu vários 

equívocos em suas pesquisas e, portanto, converteu-se em alvo de contundentes críticas 



 10

historiográficas. Confesso que naquele período, a inexperiência acadêmica e o deficiente 

conhecimento sobre as obras de Palacín conduziram-me a compactuar com esse posicionamento. 

No entanto, foi num daqueles dias imediatamente posteriores à morte de Palacín que comecei a 

repensar minha impressão, até então primária, sobre os trabalhos desse espanhol. Foi numa aula 

de teoria da história, proferida pelo professor Luis Sérgio. Na oportunidade, ele foi incitado por 

um aluno que, ironicamente, perguntou-o se a obra de Palacín já não estava ultrapassada, sem 

qualquer valia para o estudo de história de Goiás. Luis Sérgio foi categórico em afirmar que 

muito ainda teríamos a aprender com Luis Palacín, pois a ciência da história em Goiás devia 

muito aos esforços intelectuais desse historiador. Com certeza, aquela afirmação me instigou. O 

interesse por pesquisar a carreira profissional e analisar os trabalhos desse historiador tornou-se, 

então, um desafio. 

Apesar desse interesse ter sido fecundado durante minha graduação, a idéia de 

realizar um trabalho sobre a produção historiográfica de Luiz Palacín foi efetivamente gestada no 

decorrer de minha especialização, também na Universidade Federal de Goiás, em 2003. Esse 

projeto foi sendo gerado à medida que, analisando diversos trabalhos sobre história de Goiás, 

ficou evidente que este historiador constituiu-se numa das mais importantes referências 

historiográficas em se tratando de história de Goiás. No entanto, não havia qualquer trabalho que 

se debruçasse, especificadamente, sobre as obras de Palacín, ou mesmo sobre o esforço 

intelectual desse historiador, pois seus conceitos, suas teses, foram amplamente discutidos1, mas 

os aspectos que circundam a produção do historiador Luis Palacín, pouco analisados. Logo, 

senti-me seduzido ante a possibilidade de concretizar um trabalho que analisasse a produção 

historiográfica desse espanhol, o que foi viabilizado sob a forma de um projeto de pesquisa para 

a seleção do Programa de Mestrado em História da Universidade Federal de Goiás, em 2003. 

Logo, como uma pesquisa que vislumbra a reflexão sobre o conhecimento produzido 

por um historiador, a teoria da história torna-se, por excelência, o lócus de atuação. 

Considerando ainda que é a partir da teoria da história que o pensamento histórico-científico 

                                                 
1 Dentre muitos trabalhos, dois exemplos são significativos acerca da repercussão das teses de Palacín sobre história 
de Goiás: Eurípedes Antônio Funes. Goiás 1880-1850: Um período de transição da mineração à agropecuária. 
Goiânia: Ed. da UFG, 1986 (Dissertação de Mestrado apresentada na UFRJ), além de Nasr Fayad Chaul. Caminhos 
de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade. Goiânia: Ed. da UFG . Ed. da UCG, 1995. 
(Tese de Doutorado defendida na USP). 
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expande sua capacidade de refletir sobre os modos de construção do conhecimento histórico, 

busquei, durante a elaboração do projeto e dessa dissertação propriamente dita, discutir 

problemas relevantes à prática profissional dos historiadores. Essa preocupação em debater e 

reforçar a validade da teoria da história para a compreensão das narrativas historiográficas deve-

se, também, à tentativa de ampliar o alcance dessa dissertação que, por analisar a produção de 

um historiador pouco lido no cenário historiográfico brasileiro, ficaria limitada a uma 

abrangência regional. 

Seguindo, então, esse propósito de discutir problemas relevantes à teoria da história, 

optei por apropriar-me do sistema teórico desenvolvido pelo alemão Jörn Rüsen para analisar o 

conhecimento histórico produzido por Luis Palacín. A eleição do arcabouço teórico de Rüsen se 

justifica pela complexidade e importância que esta teoria vem apresentando entre atual 

comunidade dos historiadores no Brasil2 e em outros países. 

Nascido no ano de “1938 em Duisburg, no atual Estado da Renânia do 

Norte/Westfália, Jörn Rüsen estudou história, filosofia, germanística e pedagogia na 

Universidade de Colônia” (ASSIS: 2004, p. 12). Sua atividade docente concentrou-se nas 

“universidades de Braunschweig, Berlim, Bochum, Bielefeld e Witten-Herdecke. Há mais de três 

décadas, desde sua tese de doutoramento sobre o pensamento de Droysen, Jörn Rüsen vem 

buscando atualizar a tradição intelectual da Historik” (ASSIS: 2004, p. 13), dedicando-se ao 

estudo dos princípios que fundamentam o pensamento histórico, dando ênfase especial aos 

processos históricos de formação da moderna ciência da história e à apropriação do 

conhecimento histórico no contexto da vida social, naquilo que ele cunhou como função didática 

da história. 

Através do arcabouço teórico denominado de “matriz disciplinar”3, Rüsen oferece-

nos um sistema de teoria da história, cuja amplitude reside na análise dos complexos problemas 

que envolvem a prática profissional dos historiadores. Desde o polêmico vínculo entre 
                                                 
2 No Brasil, por exemplo, temos grandes historiadores, estudiosos da teoria de Jörn Rüsen e divulgadores de suas 
teses: Estevão de Rezende Martins, Astor Antônio Diehl, Luis Sérgio Duarte da Silva, Carlos Oiti Berbert Júnior, 
Arthur O. Alfaix Assis, Pedro Caldas, Luis Fernando Cerri, dentre outros. 
3 Em, Razão Histórica – Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica, Rüsen assume ter tomado de 
empréstimo esta expressão de Thomas Kuhn, em sua obra: A Estrutura das Revoluções Científicas. Segundo Rüsen, 
seu objetivo não é transpor as teses de Kuhn sobre a evolução das ciências naturais para a ciência da história, e sim 
descrever o objeto específico da reflexão de uma teoria da história, com o auxílio da concepção de paradigma ou de 
matriz disciplinar. In: RÜSEN, op. cit., p. 29. 
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conhecimento histórico produzido e vida humana prática, até a complexa relação entre pesquisa e 

escrita da história. Ao construir uma teoria da história dessa envergadura, Rüsen ambiciona 

problematizar, de forma abrangente, as condições que circunscrevem à prática dos historiadores, 

daí o caráter sistemático dessa teoria. A arquitetura teórica de Rüsen é resultado de mais de trinta 

anos de esforços investigativos e que, basicamente, estão esboçados na trilogia Esboço de uma 

teoria da história (Grundzüge einer Historik), composto pelas obras: Razão Histórica 

(Historische Vernunft), 1983, completado depois com Reconstrução do Passado (Rekonstruktion 

der Vergangenheit), 1986, e com História Viva (Lebendige Geschichte), 19894 (ASSIS: 2001, p. 

14). Desses trabalhos citados, o único com edição brasileira é “Razão Histórica”5, que por esse 

motivo converteu-se em fonte primordial de consulta sobre as posições teóricas de Rüsen, tendo 

em vista que os outros volumes ainda não foram traduzidos para o mercado editorial brasileiro.  

A atualidade desse sistema de teoria da história desenvolvido Rüsen também se 

imprime na forma como ele aborda a problemática relação entre pesquisa e escrita da história. 

Relação esta que, desde meados do século XIX até por volta de 1960, evidenciou o destaque da 

dimensão da pesquisa em detrimento das operações narrativas na constituição do conhecimento 

histórico. Revestidos do conceito de ciência construído na modernidade, primordialmente no 

século XIX, os historiadores acabaram relegando a escrita da história a uma posição secundária, 

e elegendo a pesquisa como operação determinante para a constituição da história como ciência. 

Por volta de 1960, sob a influência dos trabalhos de Hayden White6, e mais 

recentemente, de autores como Frank Ankersmit7, a relação entre pesquisa e escrita da história 

tem sido modificada pela repercussão que tiveram os trabalhos destes estudiosos. Ambos 

propõem uma espécie de inversão do modo tradicional de conceber o problema da relação entre 

pesquisa e escrita da história, isto é, o destaque da segunda em detrimento da primeira. Dentro 

dessa nova perspectiva, o texto histórico seria considerado um “artefato” lingüístico, elaborado 

                                                 
4 Em Razão Histórica, a matriz disciplinar é tratada de forma a desenvolver a relação entre conhecimento histórico e 
as carências de orientação. Em Reconstrução do Passado, Rüsen trabalha as perspectivas de interpretação e métodos 
de pesquisa e, finalmente, em História Viva, dedica-se às formas de apresentação e às funções de orientação do 
pensamento histórico, na ciência da história. 
5 RÜSEN, Jörn. Razão Histórica – Teoria da história: os fundamentos da ciência histórica. Brasília: Ed. UnB, 2001, 
Trad. Estevão de Rezende Martins. 
6 WHITE, Hayden. Trópicos do Discurso – Ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo: Edusp, 2001. 
7 ANKERSMITH, Frank. “Historiography and postmodernism”. History and Theory, v. 28, n. 2, 1989, p. 137-153. 
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segundo princípios literários, ligado às estruturas da “narrativa” e com referencialidade 

unicamente de ordem intra e intertextual. 

Para esses autores, denominados de “narrativistas”, não haveria como representar o 

passado em sentido epistemológico, visto que a história é sempre uma construção pessoal, uma 

manifestação da perspectiva do historiador como “narrador”, portanto, epistemologicamente 

frágil. Para a crítica “pós-moderna” há uma autonomia da narrativa face aos enunciados 

singulares nela contidos. A formulação de tais enunciados obedece aos resultados da pesquisa 

empírica, mas a força relativa deles no interior da totalidade narrativa é minimizada pelo fato de 

que se aceita que, um mesmo conjunto de tais enunciados, pode ser mobilizado por perspectivas 

de interpretação diferentes e até mesmo conflitantes. Decorre dessa ênfase na autonomia da 

narrativa, uma secundarização da tarefa da pesquisa, o que faz com que permaneça na mais 

conhecida variante do narrativismo meta-histórico, uma certa idéia do conhecimento histórico 

que também não explicita as articulações reais entre pesquisa e historiografia. 

É no interior desta “crise epistemológica”, experimentada pelos historiadores, que a 

teoria de Rüsen demonstra sua vitalidade, pois a partir de um rebuscado sistema conceitual, ele 

busca responder ao problema da relação entre a pesquisa e a escrita da história, problema este 

colocado pelos “pós-modernos” e que afligem a maior parte dos historiadores, principalmente os 

que ainda sustentam uma concepção ciência tributária ao formato das ciências da natureza. A 

atualidade da resposta de Rüsen repousa numa postura em que os pressupostos narrativistas não 

são demonizados e sim, em certa medida, incorporados à teoria da história. Isso porque Rüsen 

não compactua com o pressuposto de reduzir o discurso histórico a aspectos literários, mas 

pretende reabilitar a idéia de narratividade conectando-a aos procedimentos metódicos da 

pesquisa8. As formas de apresentação, segundo Rüsen, desempenham um papel tão relevante 

quanto o dos métodos de pesquisa, pois fazem parte do trabalho cotidiano do historiador, e não 

devem ser tratadas como externa à prática da ciência, como era comum entre os historiadores. A 

visibilidade das formas de apresentação, no conjunto de operações constituintes da matriz 

disciplinar, demonstra o quanto a teoria da história de Jörn Rüsen é inovadora e atual. 

                                                 
8 Segundo Rüsen, “a racionalidade cognitiva no caso do pensamento histórico não pode ser isolada de uma 
racionalidade política e de uma estética.” Rüsen, op. cit., p. 151. 
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A contemporaneidade da teoria de Jörn Rüsen também se traduz na forma como ele 

repulsa posições teóricas extremas e absolutizantes que, para ele, emperram o desenvolvimento 

da história enquanto disciplina especializada. Já é sabido que, por um grande período, difundiu-

se com plenitude entre os historiadores as abordagens estritamente objetivistas, interessadas em 

eleger como critérios de cientificidade para a história, os utilizados em outros ramos do 

conhecimento, especialmente os das ciências naturais. Nesta busca por cientificidade, o enfoque 

nos métodos de pesquisa ofuscava as dimensões valorativa e estética do conhecimento histórico. 

Em oposição a essa herança estritamente objetivista, Rüsen lança nova luz sobre a complexa 

relação entre ciência da história e vida humana prática, assumindo o papel preponderante que 

vida prática, tanto dos historiadores, quanto do público interessado em história, apresenta para a 

constituição do conhecimento histórico.  

Portanto, o estudo da teoria da história elaborada por Rüsen se justifica à medida que 

tenta esclarecer as operações mediante as quais os historiadores executam seus trabalhos de 

reconstruir o passado narrativamente em histórias. A partir do conceito de “matriz disciplinar”, 

“conjunto sistemático de fatores ou princípios do pensamento histórico determinantes da ciência 

da historia como disciplina especializada” (RÜSEN: 2001, p. 29), Rüsen busca caracterizar as 

condições em meio às quais os historiadores produzem conhecimento histórico, articulando 

operações inerentes a vida humana prática com procedimentos típicos da ciência especializada: 

“carências de orientação, perspectivas orientadoras da experiência do passado, métodos de 

pesquisa empírica, formas de apresentação e funções orientadoras” (RÜSEN: 2001, p. 35). O 

espaço de tensão entre esses princípios é que caracteriza a matriz disciplinar da ciência histórica, 

síntese do que, para Rüsen, constitui o objeto da teoria da história. Ancorado neste conceito, ele 

ressalta que os historiadores elaboram narrativas definidas como produtos cognitivos híbridos, 

portadores de propriedades empíricas, normativas e estéticas9 e, portanto, articulam operações 

intrínsecas tanto à vida cotidiana dos homens quanto ao âmbito da ciência especializada.  

Consciente desse avanço cognitivo possibilitado pela construção do conceito de 

matriz disciplinar, pretendo, nessa dissertação, analisar a produção do historiador Luis Palacín, 

                                                 
9 Estas propriedades normativas (interesses cognitivos e funções orientadoras), empíricas (métodos de pesquisa 
empírica) e estética (formas de apresentação) estão presentes no conceito de “matriz disciplinar” de Rüsen que 
explanarei à seguir mais especificamente. 
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de forma que essas propriedades empíricas, normativas e estéticas possam ser percebidas. Logo, 

o caminho trilhado neste trabalho será o de utilizar o conceito de matriz disciplinar, construído 

por Jörn Rüsen, para analisar os escritos historiográficos de Luiz Palacín Gomez. Acreditando 

assim, que a efetivação teórica ganha, na sua relação com a prática, amplitude e profundidade. 

Este intento de aplicar a matriz disciplinar de Rüsen10, para a compreensão dos 

esforços investigativos e das narrativas elaboradas por Luis Palacín, traz consigo a 

imprescindibilidade da seleção, pois, devido à amplitude e complexidade de que está revestido o 

conceito de matriz disciplinar, a “aplicação” dele, no conjunto das obras de Luis Palacín, 

demandaria um longo tempo, inviabilizando minha dissertação para o período previsto. Por esse 

motivo, dentre sua vasta produção, concentrarei minha análise em algumas obras que julgo 

serem obras fundamentais para registrar mudanças quanto à forma como Palacín construiu 

conhecimento histórico durante sua carreira. Assentado neste imperativo de seleção, elegi as 

seguintes obras como objeto de análise: “Goiás/1722-1822: Estrutura e Conjuntura numa 

Capitania de Minas”, de 1972, “História de Goiás” (em colaboração com Maria Augusta 

Santana), de 1977, “Sociedade Colonial”, de 1981, “Subversão e Corrupção: um estudo da 

administração pombalina em Goiás”, de 1983,  “Vieira e a Visão Trágica do Barroco:quatros 

estudos sobre a consciência possível”, de 1986, “Quatro Tempos de Ideologia em Goiás”, de 

1986, “O Coronelismo no Extremo Norte de Goiás: Padre João e as Três Revoluções de Boa 

Vista”, de 1990,“Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado”, de 199811. Dois artigos 

                                                 
10 As repercussões da teoria da história de Jörn Rüsen no Brasil também podem ser sentidas nos diversos trabalhos 
realizados recentemente e que se apropriam dos pressupostos teóricos desse cientista da cultura alemão. Dentre os 
exemplos mais significativos, verdadeiros trabalhos de fôlego e que também “aplicam” a matriz disciplinar em 
determinados objetos da teoria da história, podemos destacar a tese de doutoramento de Astor Antônio Diehl, 
defendida em 1992 na Universidade de Bochum, na República Federal Alemã, cujo título é “A matriz da cultura 
histórica brasileira: do crescente progresso otimista à crise da razão histórica”, no qual o autor utiliza-se da estrutura 
categorial de Rüsen para analisar as matrizes interpretativas do pensamento histórico brasileiro. Outro imponente 
trabalho com essa opção teórica é a dissertação de mestrado de Arthur O. Alfaix Assis, defendida em 2004, na 
Universidade de Brasília, cujo título é “O que fazem os historiadores quando fazem história? A teoria da história de 
Jörn Rüsen e Do Império à República, de Sérgio Buarque de Holanda”, narrativa em que o autor utiliza o arcabouço 
teórico da matriz disciplinar para a análise dos princípios normativos, empíricos e estéticos que circundaram a 
produção da obra “Do Império à República”, de Sérgio Buarque de Holanda. Nesta dissertação, Arthur Alfaix 
mostra-se um profundo conhecedor da teoria construída por Jörn Rüsen. 
11 Outras obras historiográficas de Palacín: A Fundação de Goiânia e o desenvolvimento de Goiás. Goiânia: Oriente, 
1976;  História Política de Catalão (em colaboração com Nasr Chaul e Juarez Costa Barbosa). Goiânia: Ed. da 
UFG, 1994. Além de alguns artigos: Limites e possibilidades de um administrador colonial: O governo de Conde 
dos Arcos em Goiás (1749-1755). In: Estudos Goianienses, No. 5, 1977, p. 120; A Política Pombalina em Goiás. In: 
Ciências Humanas em Revista - História. Goiânia: Ed. da UFG, 1982, p. 271-289. Silva e Souza, In: Estudos 
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também serão extremamente profícuos para nossa reflexão teórica: “O Quinto Império: a utopia 

do século férreo”, de 1994, e “A ausência do índio na memória goiana”, de 1992. 

A exposição deste inventário das obras palacinianas12 nos dá a real dimensão da 

versatilidade desse historiador, que pesquisou e escreveu sobre os mais diversos objetos, 

transitou facilmente entre o barroco português, passando pelo processo de colonização do Brasil, 

até uma análise do patrimônio histórico de Goiás. Sua bagagem cultural lhe assegurava o brevê 

para sobrevôos ambiciosos como esses. Entretanto, ao estabelecer um contato mais próximo com 

essas obras e artigos, alguns detalhes foram se desgarrando das meras linhas que compõem as 

teias narrativas. Observando o conjunto da produção historiográfica de Luis Palacín, alguns 

aspectos saltam aos olhos: primeiramente, é inconteste que a maioria de seus esforços 

investigativos estavam voltados para história de Goiás. Com certeza, isso se constituiu numa 

obstinação profissional desse jesuíta espanhol que ao se transferir para o Brasil, se fixou em 

Goiás e fez desse estado um novo lar13. Por isso, durante grande parte de sua vida, desde sua 

chegada em Goiás durante a década de 60, seus esforços profissionais estiveram voltados para o 

estudo, interpretação e escrita da história desse estado. Para atestar isso, basta observarmos as 

variadas obras palacinianas dedicadas à história de Goiás e suas três décadas de atividade 

docente nas Universidades Federal e Católica de Goiás.  

Embora seja história de Goiás o grosso calibre do arsenal dos estudos palacinianos, 

outro tema também era caro ao universo cultural desse historiador: a pesquisa de questões 

relativas à Igreja Católica, em especial à Companhia de Jesus. Esse tema mostra uma outra face 

das inquietações desse cientista. Tecerei alguns breves comentários para demonstrar essa 

                                                                                                                                                     
(Revista da UCG), Goiânia, 12(1): 45-60, jan-mar, 2005;  Miguel Archângelo, In: Estudos (Revista da UCG), 
Goiânia, 14 (1-2): 5-7, jan.-jul., 1987;  Os homens pardos à procura de cidadania. In: Ciências Humanas em 
Revista, Goiânia, 6(2): 3-9, jul.-dez, 1995;  Cultura Popular X  Estado.In: I Fórum Goiano sobre Cultura (22-
24.09.1995) In: História Revista, 1(1): 1-07, jan.-jul., 1996;  Vieira: do homem ideal ao Homem socialmente 
realizado - III, 1793-1800 In: Actas do Congresso Internacional – Terceiro Centenário da Morte do Padre Antônio 
Vieira. Braga, Província Portuguesa da Companhia de Jesus, Universidade Católica Portuguesa, 1999, 3 vols,  p. 
1793-1800. 
12 Apesar da inexistência do termo, permito-me substituir, num exercício de neologismo, a locução adjetiva “de 
Palacín” por “palaciniana”, para cunhar tudo aquilo produzido pelo homem e pelo historiador Luis Palacín Gomez. 
13 Por todo seus esforços em prol do desenvolvimento da cultura em Goiás, esse espanhol teve sua goianidade 
reconhecida em 1993, quando o então governador do Estado, Íris Rezende Machado, concedeu ao professor Luis 
Palacín Gomez o título honorífico de cidadão goiano, ao promulgar a Lei No. 12.063, de 23 de Julho de 1993, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 02 de agosto de 1993.  
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assertiva. Na obra “Sociedade Colonial: 1549-1599”14, Palacín estuda a formação das estruturas 

básicas da sociedade colonial nos cinqüenta anos que vão desde a instalação do Governo Geral, 

em 1549, até quase o fim do século. Além de dar visibilidade ao que poderíamos chamar de 

modelo colonial brasileiro, Palacín destaca uma outra faceta da colonização: o choque cultural 

entre europeus e sociedades indígenas do Brasil. Mas o interessante é destacar que, em sua 

abordagem, ele privilegia os impactos culturais sofridos pelas sociedades indígenas como 

resultado desse processo de colonização. Não podemos esquecer a relação histórica estabelecida 

entre a Companhia de Jesus e os índios no Brasil e que remonta os primeiros anos de 

colonização. Além disso, o princípio do recorte temporal utilizado nesta obra, 1549, diz respeito 

não só à instalação do governo-geral, como também à chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil. 

Outra narrativa que segue esta tendência palaciniana de trabalhar com objetos que 

tratam ou tangenciam a temática indígena15 é o artigo intitulado de “Uma Amnésia Coletiva: a 

Ausência do Índio na Memória goiana”16. Neste estudo, ele mostra como foi intensa na história 

goiana, durante os séculos XVIII e XIX, a presença do índio, seja no conflito com os colonos, 

seja no processo de escravização, e como no final do século XIX e início do XX o índio 

praticamente desapareceu da memória goiana.  

Essa aguda relação deste historiador com a história da Companhia de Jesus também 

pode ser sentida em seu deslumbre pelo pensamento do Padre Antônio Vieira, um dos mais 

ilustres personagens dessa ordem religiosa. Palacín publicou duas obras nas quais analisa o 

pensamento de Padre Vieira, intituladas de “Vieira e Visão Trágica do Barroco: Quatro estudos 

sobre a consciência possível”17 e de “Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado”18. 

Além de outros dois artigos com esta mesma temática: “Quinto Império: a utopia de século 

férreo”19 e “Vieira: do homem ideal ao homem socialmente realizado”20. E mesmo não 

                                                 
14 PALACÍN, L. Sociedade Colonial: 1549-1599. Goiânia: Ed. da UFG, 1981. 
15 Dentre as diversas orientações realizadas por Luis Palacín, podemos citar especificadamente uma que também 
trabalha com este viés historiográfico, cujo título é “Avá-Canoeiros: a história do povo invisível”, dissertação de 
mestrado de Dulce Madalena R. Pedroso, de 1992. 
16 PALACÍN, L.Uma Amnésia Coletiva: A ausência do índio na memória goiana. In: Ciências Humanas em 
Revista. Goiânia: Ed. da UFG , 3 (1/2): 59-70, jan./dez., 1992. 
17 PALACÍN, L. Vieira e a Visão Trágica do Barroco: Quatro estudos sobre a consciência possível. São Paulo: 

Hucitec, Brasília: INL, Fundação Nacional Pró-Memória, 1986. 
18 ____. Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado. São Paulo: Loyola, 1998. 
19 ___. O Quinto Império, Utopia de um Século Férreo. In: Ciências Humanas em Revista, v. 5, n º 2, p. 107-118, 

jul.dez, 1994. 
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discorrendo sobre as perspectivas teóricas, métodos de pesquisa e aspectos narrativos trabalhados 

por Palacín em cada uma dessas obras (o que farei no decorrer dessa dissertação), só a escolha 

desse sujeito histórico, Padre Antônio Vieira, e toda ânsia por analisar seu pensamento, atestam 

essa sedimentada relação entre a vida pessoal desse padre jesuíta e seu interesse cognitivo pelo 

passado como historiador.  

Um dos propósitos desse trabalho é demonstrar, à semelhança de Rüsen, que o 

interesse cognitivo pelo passado emerge de carências de orientação que emanam da vida 

humana. Ou seja, é assumir que o pensamento histórico não só tem suas raízes fincadas na vida 

humana prática, como retornam ao substrato cultural humano com funções didáticas. E que no 

caso específico de Luis Palacín, a análise desse espaço de tensão entre seu ofício sacerdotal e o 

de historiador torna-se essencial para a compreensão do conhecimento histórico produzido por 

ele, pois a direção do interesse que guiou a maioria das pesquisas de Palacín e o caminho trilhado 

por suas abordagens apresenta uma relação com vida prática deste historiador, com seus dramas 

morais, com sua visão de mundo e com as mudanças da historiografia nas quais ele foi 

contemporâneo.  

A pretensão também é a de ressaltar que, ao trabalhar o pensamento do Padre Antônio 

Vieira, Palacín, de certa forma, fala de si mesmo, externa a história de um dos mais conhecidos 

integrantes da ordem religiosa da qual ele também é parte constituinte. Ao trabalhar a temática 

indígena, Palacín se debruça sobre uma relação histórica construída pela Companhia de Jesus: 

concretizar o espírito apostólico a partir da aproximação e evangelização dos índios.  

Em suma, intento demonstrar que para compreender a produção historiográfica de 

Luis Palacín não se pode relegar o fato dele ter sido um padre espanhol que, na década de 60, por 

motivos de ordem religiosa, pisou em solo brasileiro e se fez goiano. No entanto, não cuidou 

apenas do espírito dos católicos goianos, com formação superior em história, “doutrinou” a 

ciência da história em Goiás. Palacín foi, indubitavelmente, um desbravador, um pioneiro. Não 

se entregou somente ao sacerdócio, a vocação de praticar história também era vital. E diante do 

pequeno volume de pesquisas sobre história de Goiás que encontrou, buscou revigorar o 

                                                                                                                                                     
20 ___. Vieira: do homem ideal ao homem socialmente realizado - III, 1793-1800 In: Actas do Congresso 

Internacional – Terceiro Centenário da Morte do Padre Antônio Vieira. Braga, Província Portuguesa da 
Companhia de Jesus, Universidade Católica Portuguesa, 1999, 3 vols,  p. 1793-1800. 
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interesse acadêmico por esse tema. Produziu história, mas com rigor teórico-metodológico, tarjas 

de um profissional que conhecia os procedimentos inerentes à ciência que escolheu como meta 

de vida. Evangelizar e praticar história, duas paixões, dois sentidos. Opções de vida tão díspares, 

mas inextricavelmente imbricadas no caso de Luis Palacín. A flagrância e o ceticismo religioso 

convivendo com o cálculo e a racionalidade científica. Essa relação tensa e, ao mesmo tempo, 

fecunda é apresentada pela rubrica de “O Jesuíta e o Historiador”, um artifício retórico que, na 

verdade, busca representar o quanto a produção do conhecimento histórico, na ciência que 

intitulamos de história, guarda íntimas ligações com a vida prática humana. E, em se tratando de 

“O Jesuíta e Historiador” Luis Palacín, essa relação é intensamente viva.   

Logo, para viabilizar a argumentação das hipóteses que compõem essa dissertação, 

estruturei a mesma da seguinte forma: o primeiro capítulo, intitulado de “Matriz Disciplinar: 

uma reflexão sobre os princípios do pensamento histórico”, destina-se à discussão do conceito 

de Matriz Disciplinar de Jörn Rüsen. Por meio desse arcabouço categorial, Rüsen discute as 

condições em meio as quais os historiadores praticam história. No primeiro subtítulo desse 

capítulo, “As dimensões de orientação da ciência da história”,analiso como o pensamento 

histórico está ligado intimamente à problemática do sentido na vida humana, à medida que 

emerge do contexto de demandas por orientação, situadas na vida atual e se dirige a um público 

destinatário, sedento por orientação ante ao fluxo do tempo. Discuto ainda como, através da 

concepção de matriz disciplinar enquanto fundamento da ciência da história, pode-se identificar 

onde e como a ciência da história é dependente do contexto prático da vida dos historiadores e do 

público interessado em história. No segundo tópico desse capítulo, designado de “Perspectivas 

orientadoras e métodos de pesquisa segundo Jörn Rüsen”, ambiciono refletir sobre a forma 

como esse historiador alemão articula o segundo e o terceiro princípio da matriz disciplinar, as 

perspectivas orientadoras e métodos de pesquisa, procedimentos estes que, na história como 

ciência, são essenciais, pois conferem à experiência humana do passado o status de histórica. 

Além disso, intenciono analisar de forma mais específica como, no conjunto da matriz 

disciplinar, as perspectivas orientadoras possuem a capacidade de historizar a experiência do 

passado, que em si não está investida de propriedades históricas. Isso porque a experiência 

humana no passado torna-se histórica à medida que se estabeleça uma relação com o quadro de 
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valores atuais de uma sociedade em uma determinada época. Enquanto esses modelos de 

interpretação, que dirigem o olhar sobre o passado, tornam a experiência humana histórica, os 

métodos e técnicas de pesquisa mediam a investigação do que foi e como foi o caso no passado, 

de forma que alguns critérios de cientificidade, no pensamento histórico, sejam alcançados. O 

último subtítulo dessa primeira etapa, nominado de “A dimensão estético-retórica da ciência da 

história”, comento como Rüsen incorpora o debate narrativista na concepção da matriz 

disciplinar, dando um espaço privilegiado à análise dos aspectos que circundam o ato de se 

escrever história. As formas de apresentação, como batizou esse quarto princípio da matriz, são 

de extrema importância para a compreensão do exercício de se praticar história e não devem ser 

tratadas como externas ao âmbito da ciência. Mesmo não compactuando com o pressuposto 

narrativista de reduzir o discurso historiográfico a meros aspectos literários, Rüsen busca dar sua 

resposta à complexa relação entre pesquisa e escrita da história, reabilitando a idéia de 

narratividade conectada aos procedimentos metódicos da pesquisa empírica. Essa problemática 

relação será tematizada na última fase do primeiro capítulo. 

Logo em seguida, apresentarei o segundo e terceiro capítulos, que estarão revestidos 

da tarefa de aplicar o conceito de matriz disciplinar na análise dos escritos historiográficos 

fabricados por Luis Palacín. A “aplicação” desse arcabouço categorial não será feita em obra por 

obra desse historiador, buscarei, na verdade, utilizar os recursos cognitivos da matriz para 

examinar a carreira e os esforços investigativos do historiador Luis Palacín, num vôo mais 

panorâmico do que se fosse tratar obra por obra, numa seqüência estanque, que acabaria 

engessando minha análise. Em “Palacín e a consolidação da ciência da história em Goiás”, 

título do segundo capítulo, meu intento é de o discutir como a vinda desse historiador espanhol 

para Goiás foi fundamental para a sedimentação da ciência da história no estado. No tópico, “O 

embrião da ciência da história em Goiás”, anseio demonstrar que suas obras representaram um 

marco na historiografia goiana, por se tratar do primeiro historiador de fato a tratar 

cientificamente daquilo que denominei, na falta de um melhor termo, o “passado goiano”21, 

                                                 
21 O termo passado goiano vem acompanhado de aspas, pois tal expressão pode gerar a idéia de que fosse possível 
estabelecer os limites entre o passado de Goiás e o de um outro território qualquer, como se fosse possível distinguir 
esse passado regional de um passado nacional ou mundial. O propósito não é traçar esse limite estanque. Na 
impossibilidade de encontrar um melhor termo para designar os fatos ocorridos no passado e que, de uma forma ou 
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conferindo rigor metodológico à pesquisa histórica realizada em Goiás. Um verdadeiro “divisor 

de águas” na historiografia goiana. Em, “A bagagem do espanhol repleta de franceses”, busco 

mapear e caracterizar as influências teóricas da escola dos Annales sobre o pensamento 

palaciniano, principalmente na arquitetura de sua clássica obra: “Goiás (1722-1822): Estrutura e 

Conjuntura numa capitania de minas”. Ao mesmo tempo, desejo enfatizar a importância desse 

produto historiográfico como marco do desenvolvimento da ciência da história e da chegada dos 

Annales em Goiás. No tópico, “A pesquisa e escrita palaciniana”, incumbirei-me de refletir 

sobre os critérios metodológicos utilizados por esse historiador, bem como sobre o estilo 

palaciniano de se escrever história, principalmente no que se refere às pesquisas e narrativas 

realizadas durante os primeiros anos da década de 70.  

No último capítulo dessa dissertação, “O jesuíta Palacín e a construção do 

conhecimento histórico”, procuro examinar como as raízes jesuíticas de Palacín influenciaram 

em sua prática como historiador, na medida em que não só determinaram a escolha de certos 

objetos de pesquisa, como também interferiram em suas interpretações acerca dos fatos 

históricos em estudo. Desse tema, trato no subtítulo “Um jesuíta interessado por história”. O 

objetivo é também o de demonstrar, no tópico “Ampliando as perspectivas: outros caminhos 

historiográficos”, que, principalmente durante o fim da década de 70 e início dos anos 80, 

Palacín foi modificando algumas posturas teóricas, mudanças essas que incidiram sobre sua 

forma de pesquisar (“O inaciano renovando sua pesquisa”). A opção pelo estudo das 

manifestações culturais humanas foi um dos sintomas dessas modificações e que foram 

percebidas a partir da relação de Palacín com sua contemporaneidade de historiadores e das 

novas perspectivas experimentadas por esta comunidade científica. Pois, como diria Rüsen: 

 
“ (...) novos interesses podem superar funções vigentes, de forma que o pensamento 
histórico, sob a pena de tornar-se anacrônico, tem de modificar suas perspectivas 
orientadoras com respeito ao passado. O passado tem de ajustar-se a critérios de 
sentido novo, que levam a novas representações, e essas novas representações 
ensejam novas técnicas de pesquisa e novas formas de apresentação” (RÜSEN: 
2001, p. 37).  

 

                                                                                                                                                     
de outra, relacionam-se com a teia de acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais que se referem à 
formação desse estado, permaneço com “o passado goiano.” 
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Logo, essas novas perspectivas, as renovadas investidas metodológicas, somadas à 

sua concreta ligação com a Companhia de Jesus, fizeram com que Palacín inovasse, também, em 

sua forma de representar narrativamente o passado humano. Este tema será desenvolvido em: “A 

nova escrita palaciniana”. Finalizando o terceiro capítulo, busco demonstrar que não só 

modificações foram apresentadas no “agir historiográfico” de Palacín, durante os anos 80 e 90, 

as permanências também se manifestaram, tanto do ponto de teórico quanto metodológico. É 

desse aspecto que trato no último tópico do capítulo: “O que permaneceu em Palacín?”. 



 23

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

 

MATRIZ DISCIPLINAR: UMA REFLEXÃO 

SOBRE OS PRINCÍPIOS DO PENSAMENTO 

HISTÓRICO
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1.1 – AS DIMENSÕES DE ORIENTAÇÃO DA CIÊNCIA DA 

HISTÓRIA 

 

Surgem constantemente problemas culturais sempre novos e revestidos 
de novas cores, que não deixam de agir sobre os humanos, de sorte que 
permanece flutuante a esfera do que, no fluxo infinito do singular 
adquire para nós significação e importância e se torna uma 
individualidade histórica. Um sistema das ciências da cultura que 
fixasse sistematicamente, definitivamente e de modo objetivamente 
válido, as questões e os domínios de que deve tratar seria um absurdo 
em si mesmo

22
. 

                                                                         Max Weber 

 

 

Enquanto seres imersos em um mundo cultural, os homens precisam agir e o requisito 

da ação é que nela residam intenções. A ação humana no mundo se realiza, então, mediante a 

interpretação que o homem constrói de si mesmo e do universo que o circunda: ele se coloca 

para além do que ele e o seu grupo são no presente imediato, estabelecendo um quadro 

interpretativo do que experimenta como mudança de si mesmo e de seu mundo, para poder agir 

no decurso temporal. E essa intencionalidade o define como um ser que necessariamente tem de 

ir além do que é o caso, se quiser viver no e com o quê é o caso:  

“A consciência histórica está fundada nesta ambivalência antropológica: o homem só 
pode viver no mundo, relacionar-se com a natureza, com os demais homens e 
consigo mesmo se não tomar o mundo e a si mesmo como dados puros, mas 
interpretá-los em função das intenções de sua ação e paixão”(RÜSEN, 2001, p. 57).  

                                                 
22 Weber, Max. Sobre a Teoria das Ciências Sociais. Lisboa: Presença, Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1977, p. 
171-172. 
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O pensamento histórico, então, consiste na tarefa realizada pelos homens de olharem 

e voltarem ao passado, a fim de poderem ir à frente em seu agir, tornando o futuro esperável. 

Esse resgate do passado pela lembrança histórica possibilita que sejam clarificados efeitos dele 

no presente e, ao mesmo tempo, estimula uma extensão da consciência subjetiva da 

historicidade, pela qual o agir e o sofrer humanos se deixam orientar. No entanto, Rüsen salienta 

que, esse exercício de rememoração do passado, tipicamente humano, mesmo sendo realizado no 

presente, não significa que o homem esteve ou está consciente da historicidade desse passado. A 

falta de consciência desse lastro temporal entre passado e presente, ou seja, a presença “tácita” 

do passado no presente, é o que Rüsen definiu como tradição. Tradição é , segundo o próprio, 

“um componente intencional prévio do agir, que vem do passado para o presente e influencia as 

perspectivas de futuro no âmbito da orientação da vida prática atual. É a suma das orientações 

atuais do agir, nas quais estão presentes os resultados acumulados por ações passadas” (RÜSEN, 

2001, p. 76).  

Na perspectiva teórica de Rüsen, tradição seria  

 

“uma espécie de pré-história da consciência histórica, ou seja, um fato elementar e 
genérico da consciência, anterior à distinção entre experiência e interpretação. Na 
tradição, o passado ainda não é, enquanto tal, consciente, nem inserido, com o 
presente e o futuro, no conjunto complexo de uma “história”(RÜSEN, 2001, p. 76).  

 

Em determinados substratos culturais, a tradição orienta o agir humano de forma que 

o homem se pauta em um passado que se oferece a ser lembrado e considerado sem o trabalho 

interpretativo da consciência histórica. Nessa pré-história da consciência histórica, as dimensões 

temporais do passado, presente e futuro não são distinguidas, mas relacionadas umas às outras.  

Segundo Rüsen, a história constitui-se, justamente, no procedimento intelectual com 

que se toma ciência não só dessa presença “tácita” do passado no presente, mas também da 

existência de um lastro temporal entre essas dimensões. “O passado, imediatamente presente na 

tradição, não só passa a ser visto como passado, como também passa a ser questionado quanto à 

sustentabilidade do que é dito, sobre ele, na tradição” (RÜSEN, 2001, p. 102). É por intermédio 

da crítica da tradição, pela consciência histórica, que o passado é encarado como passado, e se 

torna consciente de sua presença ativa no quadro de referência de orientação da vida prática 
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atual. Ao assentar intenções à experiência do tempo, a consciência histórica apreende 

cognitivamente as tradições, decompondo-a, de forma que o caráter de eternidade que nelas 

repousam possam ser delineadas por uma face essencialmente histórica.  

Logo, a experiência no tempo é vivida pelo homem como mudança de si mesmo e do 

mundo, numa busca contínua de realizar suas intenções em um tempo que se opõe a ele, que se 

converte em obstáculo ao agir, o “tempo natural” (RÜSEN, 2001, p. 59). Opondo-se a ele, 

poderíamos caracterizar o “tempo humano” [como] aquele em que as intenções e as diretrizes do 

agir são elaboradas e formuladas como um processo temporal organizado da vida humana 

prática” (RÜSEN, 2001, p. 60). O tempo humano, segundo Rüsen, “como intenção de um fluxo 

temporal determinante das condições vitais, tem influência sobre o agir humano que projeta, na 

medida em que os agentes querem afirmar a si mesmos mediante o agir, e lograr 

reconhecimento” (RÜSEN, 2001, p. 60) 

A constituição da consciência histórica consiste, exatamente, na interpretação da 

experiência do tempo com respeito à intenção quanto ao tempo, podendo ser descrita como a 

transformação intelectual do tempo natural em tempo humano. Assim, o homem, nesse processo 

de transformação, procura não se perder diante das mudanças de seu mundo e de si mesmo. Esse 

trabalho se concretiza na forma de interpretações das experiências do tempo, do que se projeta 

para além das condições e circunstâncias dadas da vida, para que o agir e o sofrer humano 

possam ser orientados. Nesse trabalho executado pela consciência histórica, há um “superávit de 

intencionalidade” (RÜSEN, 2001, p. 57), que possibilita não só o desempenho racional do agir e 

sofrer humano, como também apontar para um horizonte de expectativas, à medida que conecta 

intenções quanto ao tempo à experiência do tempo. 

A consciência histórica23 está, pois, enraizada na historicidade inerente à própria vida 

humana prática. Essa historicidade consiste no fato de que os homens, no diálogo com a 

                                                 
23 O aparecimento dessa tomada de consciência histórica, conforme Gadamer, constitui, provavelmente, a mais 
importante revolução pela qual passamos desde o início da época moderna, pois representa o privilégio do homem 
moderno de ter plena consciência da historicidade de todo presente e da relatividade de toda a opinião. A 
consciência histórica possibilitou ao homem que o agir seja direcionado para além da tradição e, em determinados 
momentos, até criticá-la. Com o “senso histórico”, os homens tornam-se capazes de olhar outros tempos, inferir 
outras culturas sem se prenderem aos preconceitos e limitações da sua origem cultural e histórica. GADAMER, 
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natureza, com os demais homens e consigo mesmos, acerca do que sejam eles próprios e seu 

mundo, têm metas que vão além do que é o caso. Portanto, a historicidade é própria da condição 

existencial humana. O que muda são as formas de apreensão dessa historicidade, ou, segundo 

Rüsen, as perspectivas de atribuição de sentido à experiência temporal.  

Por isso, os homens, para se orientarem, recorrem ao passado permanentemente, 

preenchendo seu quadro de interpretações da vida prática atual. Mas a mera lembrança não se 

constitui enquanto consciência histórica, pois esta não é idêntica ao mero ato de lembrar. Só se 

pode falar de consciência histórica quando, para interpretar experiências atuais do tempo, é 

necessário mobilizar a lembrança de uma determinada maneira. O trabalho da consciência 

história se efetiva quando a visita ao passado “é transportada para o processo de tornar presente 

(esse) passado mediante o movimento da narrativa” (RÜSEN, 2001, p. 63). Mobilizar a 

consciência histórica obedece ao imperativo de atribuir significado ante ao fluxo do tempo, é a 

transformação, através do presente, do que está por vir no que já foi vivido, continuamente. 

Como um fenômeno intrínseco à condição humana, o pensar histórico se torna algo 

cotidiano e inseparavelmente ligado ao fato de estar no mundo. “Antes de ser cultural ou 

opcional, a base do pensamento histórico é natural: nascimento, vida, morte, são estruturas que 

oferecem aos seres humanos a noção do fluxo temporal” (ASSIS, 2004, p. 24). E para não se 

perderem ante a esse fluxo do tempo, os homens, no presente, visitam o passado, como forma de 

atribuir sentido à sua vida e tornar o futuro esperável. Daí decorre a ligação entre pensamento 

histórico e a problemática do sentido na vida humana, relação esta que ocupa lugar privilegiado 

nas reflexões teóricas de Rüsen. Logo, se a operação executada pela consciência história assenta 

intenções à experiência, ela se revela como “uma constituição do sentido da experiência do 

tempo, pois orienta a determinação de sentido no mundo e a auto-interpretação do homem e de 

seu mundo”(RÜSEN, 2001, p. 59). 

Nesta busca por orientação ante ao fluxo temporal, a expectativa do futuro está 

conectada diretamente à experiência do passado: o pensamento histórico rememora o passado 

                                                                                                                                                     
Hans-Georg. O Problema da Consciência Histórica. (org. Pierre Fruchon). Rio de Janeiro: Ed. Fund. Getúlio 
Vargas, 2ª. Edição, 2003, trad. Paulo César Duque Estrada, p. 18. 
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sempre com respeito à experiência do tempo presente e, por essa ligação com o presente, 

articula-se diretamente com as expectativas de futuro que se formulam a partir das intenções e 

das diretrizes do agir humano. Essa estreita interdependência de passado, presente e futuro é 

concebida como uma representação da continuidade e serve à orientação da vida humana prática 

atual. 

Carente por orientação diante da experiência do passar do tempo, o homem busca, 

constantemente, respostas às demandas de sentido advindas da vida prática atual. O pensamento 

histórico surge como resposta a estas carências, pois consiste numa forma de interpretação do 

mundo humano em que o passado é chamado à tona para esclarecer o presente e para tornar o 

futuro esperável. Enquanto uma modalidade do pensamento histórico, a ciência da história 

também realiza o trabalho de orientação da vida prática, o que significa, a priori, uma 

rememoração do sentido do passado. Esse exercício de rememorar, embora resulte numa 

reconstrução do passado sob a forma de uma história para o presente, não é uma atividade na 

qual a livre criação da subjetividade humana se manifeste com total autonomia. No pensamento 

histórico, as carências de orientação exalam toda a atualidade das histórias, tornando qualquer 

conhecimento histórico subordinado aos contextos de orientação dos ambientes culturais em que 

é produzido e aos quais se destina. 

É preciso ressaltar que, conforme Rüsen, a ciência da história, enquanto uma 

modalidade do pensamento histórico, apresenta especificidades fundamentais. Em geral, as 

operações narrativas do pensamento histórico revestem-se da necessidade de garantir a verdade 

de cada história narrada, isto é, a verdade daquilo que se diz sobre o passado a que se referem. 

No entanto, a narrativa histórica, em sua versão científica, apresenta como singularidade, não o 

fato de pretender à verdade, mas sim o modo como reivindica a verdade. Para assegurar esse 

potencial orientativo, o pensamento histórico, na história como ciência, deve garantir suas 

pretensões de validade a partir de seus graus de pertinência empírica, normativa e narrativa:  

“Histórias empiricamente pertinentes garantem a relação do pensamento histórico 
com a experiência do passado. Histórias normativamente pertinentes garantem a 
relação do pensamento histórico com as normas vigentes na vida prática de seus 
destinatários. Histórias narrativamente pertinentes garantem a relação do pensamento 
histórico com a constituição de sentido de seus destinatários, à medida que, 
conectando fatos a normas, possibilitam orientação no fluxo do tempo. Na ciência da 



 29

história, os âmbitos empírico, normativo e narrativo fazem a relação do pensamento 
histórico com a experiência do passado aparecer sob o signo da pesquisa histórica, o 
que caracteriza sua regulação metódica” (RÜSEN, 2001, p. 91-92) .  

 

O modo científico do pensamento histórico, neste sentido, se distingue das demais 

modalidades da consciência histórica, pois, na ciência da história, em sua constituição metódica, 

pretende-se garantir a validade da mesma enquanto ciência. A ciência da história comporta uma 

pretensão comunicativa através da fundamentação de um conjunto de regras metódicas 

aglutinadas na idéia de pesquisa histórica. Cientificidade na história, para Rüsen, não diz respeito 

a uma adequação do pensamento histórico a uma concepção a priori e geral do que seja a ciência, 

mas ao ajustamento a um padrão intersubjetivo das formas de dirigir a pesquisa histórica e de 

empreender a fundamentação da narrativa sobre seus resultados. Ciência entendida no sentido 

mais amplo do termo, “como a suma das operações intelectuais reguladas metodicamente, 

mediante as quais se pode obter conhecimento com pretensões seguras de validade” (RÜSEN, 

2001, p. 85).  

Rüsen realça ainda que, enquanto uma prática disciplinar executada no âmbito do 

conhecimento acadêmico, o pensamento histórico, em sua versão científica, converteu-se na 

forma mais apurada, complexa e especializada de interpretação histórica do passado. Essa 

potencialidade da ciência da história acabou por desfazer a crença segura na validade das 

narrativas históricas. Segundo Rüsen, “a modo científico do pensamento histórico possibilitou a 

passagem de uma certeza insegura para uma certa insegurança” (RÜSEN, 2001, p. 104). 

Certeza insegura se refere às narrativas que, de forma autoritária, garantem não ter dúvida quanto 

à sua pertinência empírica. Certa insegurança diz respeito ao estado do conhecimento histórico 

de ter plena consciência da relatividade de seu conteúdo empírico, isto é, da existência da dúvida 

quanto a sua validade. Isso porque suas esferas normativa e empírica podem conduzir a novos 

interesses sobre o passado, à novas pesquisas sobre a experiência do tempo, resultando, muitas 

vezes, na superação daquele conhecimento produzido. 

Considerando, então, que as histórias estão vinculadas ao contexto de demandas por 

sentido que submerge da vida atual, o trabalho de orientação histórica é fator determinante no 

pensamento histórico. No conjunto da matriz disciplinar de Rüsen, a orientação histórica, na 
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ciência da história, apresenta-se tanto no início, através das carências de orientação, quanto no 

fim do processo de construção do conhecimento histórico, através das funções orientadoras. 

Sendo assim, carências de orientação e funções orientadoras constituem dois níveis distintos de 

orientação, mas intimamente interligados. As carências de orientação presidem o trabalho de 

reconstrução histórica do passado, tornando os produtos historiográficos vivos para aqueles aos 

quais eles se destinam, isto é, possibilitam que o agir e o sofrer humanos sejam orientados por 

tais produtos. Segundo o próprio Rüsen, com a concepção de uma matriz disciplinar como 

fundamento da ciência da história “pode-se identificar onde e como a ciência da história é 

dependente do contexto prático da vida dos historiadores e do público interessado em história” 

(RÜSEN, 2001, p. 36). 

O primeiro princípio ou fator da matriz disciplinar é formado pelas “carências de 

orientação” (RÜSEN, 2001, p. 30), que se articulam na forma de interesse cognitivo pelo 

passado. Pode-se chamar esse ponto de partida da reflexão sobre os fundamentos da ciência da 

histórica, resumidamente, de “interesses” (RÜSEN, 2001, p. 30). Para se orientarem no fluxo do 

tempo, os homens, no presente, buscam assenhorar-se do passado, mediante o conhecimento, 

para que determinadas carências de orientação sejam satisfeitas. “É esse interesse o ponto de 

partida do pensamento histórico na vida prática cotidiana, ainda antes de se constituir como 

ciência” (RÜSEN, 2001, p. 30).  

De acordo com Rüsen, o pensamento histórico tem de ser concebido como algo que 

emerge de determinados processos da vida humana prática. Mesmo situados no âmbito da vida 

humana e, não se constituindo, à priori, como conhecimento histórico, os interesses (carências de 

orientação) tornam-se fundamentais à história como ciência à medida que conduzem ao 

entrelaçamento entre vida cotidiana e ciência especializada. Essa junção se dá justamente no 

momento em que o pensamento histórico torna-se primordial para os homens orientarem suas 

próprias vidas, instante no qual a compreensão do presente e a projeção do futuro somente 

seriam viabilizados com a reconstituição do passado. “A partir dessa carência, é possível 

constituir a ciência da história, ou seja, torná-la inteligível como resposta a uma questão, como 

solução de um problema, como satisfação (intelectual) de uma carência (de orientação)” 

(RÜSEN, 2001, p. 30). 
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Apesar de consistir na tarefa de buscar o passado, os processos de constituição de 

sentido, pela consciência histórica, não dizem respeito exclusivamente a esse passado, mas à 

interdependência entre o passado, presente e futuro, pois só nessa interdependência os homens 

conseguem orientar sua vida, seus “feitos”, no tempo. Vale ressaltar que a consciência histórica 

penetra no passado, mas esse impulso de resgate do passado é sempre dado pelas experiências do 

tempo presente. Sobre o caráter histórico que adquire a experiência humana do passado, Rüsen 

afirma que  

“nem tudo o que tem a ver com o homem e com seu mundo é história só porque já 
aconteceu, mas exclusivamente quando se torna presente, como passado, em um 
processo consciente de rememoração. Afastado da atribuição de sentido pela 
consciência histórica humana, o passado humano não tem sentido, isto é, não está 
estruturado na forma de um constructo que possamos compreender como história” 
(RÜSEN, 2001, p. 68).  

 

Enquanto esforço de rememoração que parte do presente, a construção do 

conhecimento histórico, conforme Rüsen, está intimamente ligada ao problema da orientação, à 

vida prática humana. Esse conhecimento é tão dependente da esfera normativa dos homens, ou 

seja, da vida prática humana, que certas asserções sobre o que foi o caso no passado podem ser 

superadas a partir de modificações ocorridas nesta esfera. Por exemplo, o mundo passa por 

transformações que demandam novas carências de orientação, novas visões do futuro, logo, um 

novo recuo ao passado acaba sendo realizado, “a fim de que as novas perspectivas de futuro 

possam ser garantidas por uma representação de continuidade histórica” (RUSEN: 2001, p. 81). 

Por isso, as carências de orientação estabelecem a atualidade das histórias sob o decalque de uma 

história para o presente. É da relação existente entre experiências do passado e carência de 

orientação do presente que submerge os critérios que decidem quanto àqueles, dentre o que foi o 

caso no passado, que “merecem” vir à superfície da história.  

Mesmo que a história, em sua versão científica, esteja revestida da pretensão de 

exarar o que e como foi o caso no passado, ela também abriga em si funções orientadoras, para 

que os praticantes desse exercício de reconstrução do passado, e público destinatário, não se 

percam diante da experiência do passar do tempo. Esta forma de elaboração cognitiva da 

experiência do passado, reconhecida sob a tarja de ciência, realiza uma trajetória que, segundo a 
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matriz disciplinar de Rüsen, vai desde a erupção dessas carências ao desempenho das funções 

orientadoras como resposta a esse contexto de demandas por sentido. Todavia, nesse trajeto, 

outros itinerários precisam ser visitados para que a execução do potencial orientativo do 

conhecimento histórico possa ser realizado. É necessário trafegar pela investigação da 

experiência do passado, situado nas fontes, e pela edificação de representações narrativas 

embasadas em resultados investigativos, para que o conhecimento histórico retorne ao mundo 

dos homens com funções didáticas24.  

Conforme o construto teórico de Rüsen, mesmo que a produção do conhecimento 

histórico, na ciência da história, parta de carências de orientação do presente sedentas por serem 

saciadas, não significa que esse conhecimento resulte em orientação somente para o contexto de 

vida ao qual ele, à priori, foi endereçado. Para garantir a efetividade da orientação, é primordial 

que a relação entre conhecimento e agir seja estabelecida pelas esferas mais fecundas do 

conhecimento histórico em sua versão científica, as da pesquisa e da historiografia, e conectadas 

ao âmbito da recepção dos discursos historiográficos. A “legitimidade social” do conhecimento 

produzido parte do pressuposto que o conhecimento histórico está alicerçado em interesses 

emanados da vida prática. Mas, uma vez que esses interesses são teorizados, metodizados e 

representados em narrativas, acabam retornando à vida prática humana (ao social), não 

necessariamente dos que a produzem, revestidas de funções orientadoras. 

Na estrutura da matriz disciplinar de Jörn Rüsen, as funções orientadoras ocupam o 

quinto e último princípio, pois fundamentam o “porque é racional fazer história e em que 

consiste essa racionalidade” (RÜSEN, 2001, p. 34). Partindo da premissa que as carências de 

orientação acendem o pensamento histórico e lhe conferem uma função importante na vida, a 

pretensão de racionalidade da ciência da história não pode ser fundamentada sem se considerar 

essa função de orientação. 

                                                 
24 O professor Dr. Luis Fernando Cerri trava uma discussão sobre os conceitos de consciência história e constrói 
uma analogia entre as posições dos historiadores Jörn Rüsen e Agnes Heller acerca do enraizamento da história na 
vida humana e, principalmente, sobre as funções didáticas da história. Esse paralelo pode ser lido em CERRI, Luis 
F. “Os conceitos de consciência histórica e os desafios da didática da história”.  Revista de História Regional 
(UEPG), Ponta Grossa, 6(2), 93-112, 2001. 
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Absorvendo alguns aspectos da crítica narrativista, Jörn Rüsen agrega aos 

fundamentos da história como ciência, o problema da recepção do conhecimento histórico 

produzido. Segundo ele, é importante considerarmos o modo como se dá a recepção do 

conhecimento histórico produzido, pois é essencial para um bom aproveitamento das 

potencialidades racionais das histórias elaboradas por historiadores profissionais. À forma 

adequada de o pensamento histórico realizar a reconexão do saber especializado da ciência à vida 

prática, Rüsen definiu como “formação histórica” (ASSIS, 2004, p. 33). Em suma,  

“formação histórica é o conjunto das competências de que a subjetividade humana 
deve estar investida, para que os processos intelectuais de construção, atribuição e 
consolidação de identidades, dos quais o agir extrai a direção de sua execução, 
correspondam-se com o patamar de racionalidade da ciência da história” (ASSIS, 
2004, p. 33;35). 

 

Logo, na ciência da história, as funções orientadoras abrem possibilidades de 

construção e consolidação histórica de identidade, uma vez que orientam intelectualmente o agir 

a partir da recepção das narrativas históricas. A identidade, então, acaba se constituindo em um 

referencial para a orientação do agir humano. “Ela informa os sujeitos humanos acerca de quem 

eles são, por recurso ao passado que e em eles foram e, com isso, fixam as possibilidades de seu 

vir a ser” (RÜSEN, 2001, p. 03). A identidade, conforme Rüsen, é um momento essencial da 

socialização humana, pois caracteriza a “relação dos homens e dos grupos humanos consigo 

mesmos, a qual se põe, por sua vez, em relação com os demais homens e grupos humanos, 

resultando num processo social de interação e interpretação recíproca de sujeitos”(RÜSEN, 

2001, p. 37).  

De acordo com Rusen, é justamente a categoria de sentido que possibilita revelar e 

analisar a conexão do pensamento histórico ao substrato cultural que “clama” por orientação. Tal 

conexão é efetivada através da síntese de experiências do passado, significados do presente e 

expectativas de futuro em narrativas históricas. Por isso, o sentido de uma história é medido pelo 

grau de seu êxito em estabilizar a identidade de seus destinatários ao longo das mudanças no 

tempo. “Construções significativas da continuidade histórica devem ser testadas, por 

conseguinte, para se saber se e até que ponto o “eu” ou o “nós” a que se destinam vivenciam, por 
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intermédio do sentido das histórias que elaboram, uma consolidação de suas identidades” 

(RÜSEN, 2001, 125). 

Por seu conteúdo orientador, as histórias tornam consciente a identidade de seus 

destinatários como permanência no fluxo do tempo, buscando neutralizar a ameaça de perda de 

identidade que permeiam o agir humano em seu universo simbólico. Pois, à medida que o 

pensamento histórico adequa a experiência do tempo às intenções quanto ao tempo, possibilita 

aos homens que, ao recepcionarem as narrativas históricas, compatibilizem o que eles foram com 

o que eles querem ser. Com o acúmulo de experiências significativas das mudanças do homem e 

de seu mundo no tempo, os sujeitos humanos, na prática das relações sociais com os demais 

exprimem quem são, o que querem e o que pensam serem os outros. De acordo com o campo da 

experiência histórica que venha a ser tido como significativo para o presente e que possa 

“influenciar a formação da identidade como continuidade histórica, mede-se também o horizonte 

temporal em que os agentes podem situar seu respectivo “eu”, no longo prazo, em meio às 

mudanças do mundo e de si mesmos” (RÜSEN, 2001, p. 125). Logo, enquanto mais complexa e 

densa forma de pensamento histórico, a ciência da história possibilita essa orientação por parte 

dos sujeitos humanos que, ao construírem sua identidade, não se percam ante ao fluxo do tempo. 

É imprescindível salientar que, embora a constituição metódica da ciência da histórica 

gere um certo afastamento do universo da vida prática, este tipo de ciência é parte integrante 

deste universo. Portanto, mesmo regulados metodicamente, os produtos historiográficos não 

perdem sua importância na definição dos conteúdos identitários. Mas, para garantir o potencial 

racional da ciência da história, é indispensável uma resposta à altura por parte do receptor do 

conhecimento histórico, para que tenham um aproveitamento prático do que essa ciência pode 

proporcionar. 

Portanto, uma das grandes contribuições da matriz disciplinar de Jörn Rüsen é de, 

explicitamente, buscar compreender e analisar como os princípios do conhecimento histórico, na 

ciência da história, estão fincados na vida prática humana, tanto daqueles que produzem esse tipo 

de conhecimento, quanto daqueles que o recepcionam. A atualidade da postura de Rüsen também 

reside na forma decisiva como mostrou que a íntima relação entre ciência especializada e vida 

prática não significa enfraquecimento ou neutralização dos índices de cientificidade do 
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pensamento histórico, significa assumir que a subjetividade não precisa ser reprimida, e sim 

ordenada e assumida de forma adequada e compatível com a cientificidade do conhecimento 

histórico. Contrariamente ao que o objetivismo estreito legou à ciência da história, Rüsen vem 

demonstrar, de forma contundente, que a regulação metódica não inviabiliza o trabalho de 

produção de sentido a que também está revestido o conhecimento histórico. Logo, nas 

considerações teórica de Rüsen, método e sentido são compatibilizados e tratados como 

princípios constituintes da ciência da história.  
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1.2 – PERSPECTIVAS ORIENTADORAS E MÉTODOS DE 

PESQUISA SEGUNDO JÖRN RÜSEN 

 

Sem as idéias do próprio investigador não haveria nenhum 
princípio para a escolha da matéria e nenhum conhecimento 
significativo do real na sua individualidade; e como sem a fé do 
investigador no significado de qualquer conteúdo cultural perde 
imediatamente sentido toda a tentativa de conhecimento da 
realidade individual, também a direção em que se manifesta a sua 
fé pessoal, ou seja, a refração dos valores no espelho da sua alma, 
indicará a direção do seu trabalho

25
. 

               Max Weber                                                        

 

 

 

 

 

Como mencionado anteriormente, uma história, em sua versão científica, não 

pretende simplesmente exarar o que e como foi o caso no passado, embora seja fundamental 

abrigar tal pretensão. A elaboração cognitiva do passado, realizada pela história, abriga em si 

potencialidades orientadoras para os que praticam esse exercício e para os que recepcionam o 

conhecimento produzido. Mas, para tornar a história válida para efeito de orientação da vida 

atual, é preciso concretizar outras etapas constituintes do processo de construção do 

conhecimento histórico: a da pesquisa histórica e da representação narrativa dessa investigação. 

Esse tópico se incumbe justamente de discutir o segundo e o terceiro princípio da matriz 

disciplinar: perspectivas orientadoras e métodos de pesquisa.  

                                                 
25 WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1982,.p. 42. 
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Segundo Rüsen, as perspectivas orientadoras da experiência do passado formam os 

fatores pelos quais a experiência do passado se converte em experiência histórica. As 

perspectivas orientadoras da experiência do passado  

 

“possuem a capacidade de historicizar a experiência, que em si mesma não está 
investida de propriedades históricas. A decisão sobre os métodos e técnicas de 
pesquisa acompanha, portanto, as determinações das perspectivas, empregadas por 
todos os historiadores. Elas constituem, assim, as perspectivas gerais nas quais o 
passado aparece como história, formando modelos de interpretação para os quais as 
experiências da evolução temporal do homem e de seu mundo são transpostas e nos 
quais são integradas” (RÜSEN, 2001, p. 32).  

 

Este segundo princípio da matriz disciplinar, Rüsen também denominou de “idéias” 

(RÜSEN, 2001, p. 32), isto é, pontos de vista já constituídos que atuam no pensamento histórico 

ordenando a experiência do passado e mediando a transformação narrativa de experiência em 

sentido que ele processa. “Delas depende o que o historiador já traz consigo, ao formular suas 

conjecturas e ao interrogar as fontes acerca do que o ocorreu no passado” (RÜSEN, 2001, p. 32). 

O acervo documental deixado pelo passado é manuseado com o auxílio dessas perspectivas que, 

previamente estabelecidas, dirigem a tarefa de extração de informações e que, ao mesmo tempo, 

também vão sendo modificadas por elas. 

Neste sentido, a experiência humana no passado torna-se histórica à medida que se 

estabeleça uma relação com o quadro de valores atuais de uma sociedade em um determinado 

momento.  Essa relação de significação do passado para o presente se consolida quando miramos 

o passado com sínteses de experiência e significado capazes de apreender e ordenar a 

experiência. Desta forma, as perspectivas de orientação têm a tarefa de produzir estas sínteses 

que conduzem o olhar histórico, definindo na realidade humana infinita do passado o que deve 

ser eleito enquanto experiência histórica. Portanto, fatos não são históricos, tornam-se históricos, 

à medida que, a experiência humana do passado reconstruída, possua uma significação perante o 

universo de valores atuais de uma sociedade, em uma determinada época. 

Diante dessa infinitude do real, a produção do conhecimento, pretendido pelos 

historiadores, somente se concretiza, quando extraímos dessa infinita realidade, o que elegemos 

enquanto significativo, ou seja, o que merece ser conhecido segundo nosso substrato cultural do 

presente. Logo, a experiência do passado torna-se histórica à medida que, esse passado, 
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reconstruído no presente, apresente relevância para o quadro cultural de orientação da vida 

prática contemporânea. Já no século XIX, Max Weber enfatizava que o conhecimento da 

realidade cultural é sempre um conhecimento desde um ponto de vista particular. Buscando 

caracterizar a especificidade da ciência que trata de fenômenos simbólicos, Max Weber colocava 

que é da escolha subjetiva dos valores que depende a decisão acerca dos objetos que são 

significativos ou não. Além disso, essa escolha é necessária, pois a realidade é imensurável ao 

poder de nosso entendimento, incapaz de reproduzir ou copiar o real em sua integralidade. A 

reconstrução da experiência do passado, então, não pode ser iniciada e conduzida sem este fator 

decisivo que é a escolha do investigador, pois como resultado desta eleição feita entre a 

infinidade da experiência humana, desconsideramos aquilo que é considerado “insignificante” e 

elegemos aquilo que é que significativo, ou seja, parte do objeto que merece ser conhecido. “Isso 

porque a ciência pressupõe que o resultado a que o trabalho científico leva seja importante em si, 

isto é, mereça ser conhecido” (WEBER, 1995, p. 445).  

Quando, na ciência da história, se tem como alvo de pesquisa um certo objeto, a 

“perspectiva” (Hinsicht)26, segundo Rüsen, é que dirige esse olhar em relação ao passado, isto é, 

através dessa perspectiva é que a realidade empírica é “cortada” de maneira a que determinados 

interesses cognitivos sejam atendidos. Por isso, as perspectivas orientadoras da experiência do 

passado constituem-se enquanto elementos fundamentais e intrínsecos ao trabalho cognitivo da 

história. Ao contrário de que há muito predominou entre os historiadores profissionais, as 

perspectivas orientadoras não representam uma simples e indevida intervenção de uma 

subjetividade conhecedora e que, por isso, deveria ser expurgada por meio do desenvolvimento 

do método histórico. Mesmo não estando estas perspectivas contidas nas fontes, são elas que 

presidem o trabalho com as fontes, atividade esta que propicia a extração de conteúdos de uma 

determinada experiência do passado: “Para o processo de um pensamento histórico, que desde o 

início pretende ser o mais objetivo possível, no sentido da maior abrangência possível, a 

indicação de referenciais não deveria ser conseqüência do conhecimento histórico obtido, mas 

um pressuposto seu” (RÜSEN, 2001, p. 135). 
                                                 
26 ASSIS, Arthur O. Alfaix, O que fazem os historiadores quando fazem história?, p. 40. O autor apresenta o termo 
utilizado por Rüsen em Rekonstruktion der Vergangenheit (Reconstrução do Passado) para representar a perspectiva 
na qual a experiência do passado é “recortada”.  
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Na ciência da história, as perspectivas de orientação são elaboradas na forma de 

teorias empiricamente concretizáveis e modificáveis pela pesquisa histórica. A edificação dessas 

perspectivas orientadoras “requer igualmente que se explicite e fundamente seus princípios 

determinantes; nada impede, pois, que se chame a respectiva sistematização de “teoria” ou 

“teórica””(RÜSEN, 2001, p. 122). Daí a importância do problema relativo ao papel das teorias 

no conhecimento histórico. Isso porque as teorias históricas, em que consistem as perspectivas de 

interpretação na história como ciência, formam hipóteses ou contextos de perguntas com os quais 

a realidade do passado, tal como inscrita nas fontes, pode ser abordada. No que se refere aos 

conteúdos de significado e de sentido das histórias, a metodização exige que elas, para que sejam 

narrativamente pertinentes, se submetam aos requisitos da “reflexão sobre o referencial” 

(RÜSEN, 2001, p. 110). “Reflexão sobre o referencial” se relaciona à necessidade de 

explicitação e sistematização das perspectivas de interpretação empregadas pelos historiadores 

em suas reconstruções do passado.  

Em tais explicitações, os historiadores usualmente apresentam os referenciais e 

perspectivas empregadas pelos especialistas precedentes, para a análise dos assuntos de que 

querem tratar. Avaliando, assim, a eficácia empírica e as pertinências normativa e narrativa 

deles. Essa apresentação costuma fornecer bases para a justificação racional das perspectivas 

empregadas para a construção das histórias, uma vez que essa justificação só pode ser feita pelo 

contraste com perspectivas anteriores. De acordo com Rüsen, a teorização, essencial para a 

constituição do conhecimento histórico,  

 

“não significa que os historiadores devam inventar critérios de sentido. Os critérios 
em questão, já estão presentes no horizonte de sua formação, dados previamente 
como realidades culturais de primeira ordem. O problema está na maneira como são 
empregados, em serem formulados pelo historiador de modo que sejam adequados à 
regulação metódica” (RÜSEN, 2001, p. 124) 

 

“A concretização dessas perspectivas teóricas de interpretação é função das categorias 

históricas. As categorias são ferramentas universais do entendimento, que atuam na ordenação da 

realidade percebida pelos sentidos, determinando a cognição do mundo empírico” (ASSIS, 2004, 

p. 46). As categorias se tornam especificamente históricas, à medida que ajudam a revelar 

aspectos da experiência do passado, à luz de sua significação para a formação do mundo atual e 
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para as identidades que dele são partes. Em função de sua significação para o presente, tais 

aspectos se tornam significativos também para o futuro uma vez que não podemos conceber 

nosso futuro senão a partir de nosso presente. 

As categorias históricas, enquanto instrumentos abstratos, também possibilitam uma 

projeção histórica do pensamento que ultrapassa as circunstâncias empíricas da vida. “Nessas 

representações, os processos temporais rememorados são fixados enquanto componentes de 

identidades históricas” (ASSIS, 2004, p. 46). Assim, é fundamental que o trabalho de 

interpretação dos acontecimentos do passado, à luz da significação do presente, seja orientado 

por categorias cobertas de caráter histórico. Desarticulados da experiência do presente, tais 

categoriais não produzem uma representação do passado sob o manto de representações 

históricas. É essa articulação com o presente que confere atualidade ao pensamento histórico e 

possibilita que carências de orientação sejam saciadas.  

Logo, fica evidente que toda história tem uma perspectiva. Nas narrativas históricas, 

as perspectivas indicam o referencial adotado pelos autores e destinatários das histórias na vida 

social de sua época. Deste modo, “o passado humano pode, por princípio, aparecer como história 

em diferentes perspectivas, malgrado o mesmo conjunto de fatos” (RÜSEN, 2001, p. 110). Essas 

perspectivas orientadoras são fundamentais na constituição do conhecimento histórico, pois os 

historiadores, em sua prática profissional, não debatem somente se os enunciados sobre a 

experiência do passado estão garantidos empiricamente, discutem também se essa experiência foi 

posta numa perspectiva que mereça questionamentos. Sobre essa característica reflexiva do 

pensamento histórico, na história como ciência, Rüsen afirma que  

“Os historiadores não discutem apenas se determinadas asserções sobre o que foi ou 
não o caso no passado estão ou não garantidas empiricamente, mas polemizam 
também – e intensamente – sobre se esses fatos (supondo-se que tenha havido acordo 
sobre eles) são postos na perspectiva correta. O debate científico ocupa-se 
igualmente, e por certo não de modo marginal, em saber se, e até que ponto, os fatos 
obtidos mediante pesquisa se articulam com outros fatos para formar um processo 
temporal coerente que corresponda às carências de orientação (ou às orientações já 
ativas) no tempo presente. Esse processo temporal é conhecido correntemente, na sua 
vinculação com o presente, como “perspectiva histórica”. Como cientistas, os 
historiadores polemizam também sobre a correção das perspectivas históricas em que 
inserem os fatos passados obtidos mediante pesquisa. Tais polêmicas entre cientistas 
seriam vãs, se não fossem travadas sob estritos critérios científicos. (RÜSEN, 2001, 
p. 109)” 
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Esta tarefa executada pelos historiadores é primordial para a ciência a qual eles 

pertencem, isso por que, devido à interdependência dos princípios constituintes do conhecimento 

histórico, a decisão sobre os métodos de pesquisa, característicos da história em sua versão 

científica, acompanha a determinação dessas perspectivas. Uma vez que, essas perspectivas se 

originam de interesses (advindos da vida prática) no conhecimento histórico, novas carências de 

orientação acarretam novas perspectivas orientadoras referentes ao passado, surgindo, assim, 

novos métodos de esclarecimento da experiência histórica.  

Neste trânsito, o conhecimento histórico passa por uma modificação qualitativa, pois  

 
“novos interesses podem superar funções vigentes, de forma que o pensamento 
histórico, sob a pena de tornar-se anacrônico, tem de modificar suas perspectivas 
orientadoras com respeito ao passado. O passado tem de ajustar-se a critérios de 
sentido novo, que levam a novas representações, e essas novas representações 
ensejam novas técnicas de pesquisa e novas formas de apresentação” (RÜSEN, 2001, 
p. 37).  

 
 

Um dos sintomas dessa modificação é o debate ou a polêmica entre os historiadores 

acerca dos fundamentos de sua disciplina, isso porque a história como ciência reflete, em seus 

próprios fundamentos, a mesma evolução temporal dos homens e de seu mundo. Logo, as 

modificações na matriz disciplinar da ciência da história acontecem a partir da comunicação 

argumentativa entre os historiadores como pesquisadores, e a teoria da história é o âmbito em 

que essa argumentação se efetua. 

Apesar de ter pretendido desenvolver o segundo princípio da matriz disciplinar da 

teoria de Rüsen (“as perspectivas orientadoras”), ficou evidente que, por diversas vezes, devido à 

interdependência dos fatores da matriz, fora inevitável tocar no terceiro princípio dessa matriz 

que consiste nos “métodos da pesquisa empírica”. Inevitável porque, na concepção de Rüsen, os 

métodos não são concebidos ou desenvolvidos independentes das perspectivas orientadoras que 

o passado humano aparece como história.  

Os métodos da pesquisa empírica consistem no exercício de investigação da 

experiência concreta do tempo passado. É esse processo de efetivação metódica que constitui o 

que entendemos como história enquanto especialidade científica. A pesquisa (como processo de 

obtenção de fatos sobre o passado) não pode ser pensada sem essas carências de orientação, mas 
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produz resultados que vão bem além delas. Os fatos obtidos pela pesquisa seriam, todavia, pura e 

simplesmente sem sentido e significado se não fossem obtidos como fatos destinados à 

transformação em histórias, isto é, em rememorações indispensáveis à vida. 

Desta forma, os resultados da pesquisa histórica nunca são tomados por si sós, mas 

sempre como produtos das fontes em determinados contextos historiográficos, as histórias que se 

baseiam em pesquisa apresentam o passado humano como um constructo de fatos que pode ser 

superado, a todo instante, por novas pesquisas. Essas histórias são provisórias27, podem ser 

superadas, remetendo sempre a novas pesquisas, que trazem novos resultados e que tornam 

necessárias novas histórias. Apesar de que o senso comum espera um saber definitivo quando é a 

ciência que fala. Para Rüsen, isso é um “belo sonho”, pois as histórias não são contadas de uma 

vez por todas, para toda eternidade, mas surgem sempre em função de determinados problemas 

de orientação temporal, de determinadas épocas e determinados homens.  

Apesar dessa pluralidade de leituras do passado que a história propicia28, a regulação 

metódica possibilita uma relação intersubjetiva entre os historiadores, que buscam uma 

argumentação formadora de consenso. Por isso, a metodização no trato da experiência do 

passado é um componente da ciência da história a qual nenhum historiador pode negligenciar. É 

através da pesquisa histórica que essa regulação metódica, no trato com a experiência do 

passado, é garantida.   

Neste sentido, é perfeitamente possível, de acordo com Rüsen, falar em unidade de 

método quando consideramos algumas etapas primordiais na construção do conhecimento 

histórico. Primeiramente, a elaboração da pergunta histórica, realizada a partir de carências de 

orientação advindas da vida prática atual; posteriormente, a formulação de uma pergunta 

histórica dirigida às fontes, das quais se extraem os conteúdos necessários para a resposta; e 

                                                 
27 Sobre esse caráter provisório do empreendimento científico, um trecho de Max Weber é significativo:  “Todo 
cientista sabe que o que ele realiza estará desatualizado dentro de dez, vinte, ou cinqüenta anos. Cada “realização” 
científica levanta novos “problemas” e terá de ser “ultrapassada” e de se tornar obsoleta. Esse é o destino – e de fato, 
o significado da obra cientifica, a isso se submete e se dedica ”In: WEBER, Max. Metodologia das Ciências 
Sociais. Volume 2. Trad. Augustin Wernet. São Paulo: Cortez, Campinas: Editora da Unicamp, 1995, p. 438. 
28 De acordo com Rüsen, “a pluralidade de pontos de vista e de perspectivas não deve ser considerada um entrave à 
objetividade, mas sua realização no que diz respeito às necessidades da coerência prática, ou seja, a qualidade da 
narrativa histórica que lhe confere plausibilidade quanto à função prática que ela tem na orientação cultural da vida 
concreta.” (p. 97; 99) In: Narratividade e objetividade nas ciências históricas. Textos de História, 4, n. 1, 1996, p. 
75-102. 
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finalmente, lapidar os conteúdos extraídos das fontes de forma que respondam à pergunta 

histórica, a qual, por estar vinculada às carências de orientação, podendo ser útil para orientar a 

vida prática humana. Assim, a metodização inerente ao pensamento histórico, na história como 

ciência, “acaba conduzindo a um conhecimento histórico universalmente válido, pois seu 

conteúdo empírico, seu significado e seu sentido estão particularmente fundamentados” 

(RÜSEN, 2001, p. 127). Produz conhecimento válido, mas também provisório. Isso  porque, 

mesmo a pesquisa garantindo o conteúdo empírico das histórias, isso não significa que se 

construiu um conhecimento acabado, definitivo. As histórias apresentam o passado humano 

como um constructo de fatos que pode ser superado, a todo instante, por novas pesquisas. Essas 

histórias são sempre relativas a outras que poderão surgir com o decurso temporal da vida 

humana. Mas isso não invalida o conteúdo dessas histórias. Demonstra que, como seres culturais, 

imersos a determinados universos valorativos, devemos assumir que novos critérios de sentido 

aparecem e aparecerão, o que modifica substancialmente as expectativas de orientação que 

emanam da vida humana. Novas buscas por sentido ensejam um novo olhar sobre a experiência 

do passado. Essas novas representações ensejam novas técnicas de pesquisa, de que resultam, por 

sua vez, novas formas de apresentar esse passado, que estariam, por assim dizer, em condição de 

exercer as funções requisitadas por esses atuais interesses. 

Segundo a perspectiva teórica de Rüsen, a metodização, entendida enquanto suma das 

operações destinadas a validar o conhecimento histórico a ser exarado pela historiografia, é que 

intermedia a relação entre a subjetividade conhecedora e a experiência humana do passado, 

legada pelas fontes. Sobre essa relevância dos métodos de pesquisa para a ciência da história, 

Rüsen afirma que  

 

“as histórias tornam-se científicas, com respeito à sua pertinência empírica, pois suas 
narrativas obedecem às regras da pesquisa histórica. Essas regras submetem o 
pensamento histórico à obrigação de tornar o conteúdo empírico das histórias 
controlável, ampliável, e garantível pela experiência. A história como ciência 
produz, com essa metodização da relação com a experiência, um progresso constante 
do conhecimento” (RÜSEN, 2001, p. 108).  

 

O método histórico, então, constitui-se no conjunto das regras abstratas que presidem 

essa exploração do material das fontes, desempenhadas na etapa da pesquisa histórica. Na 
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metódica de Rüsen29, a pesquisa histórica abrange três operações metodológicas fundamentais: a 

heurística, a crítica e a interpretação.  

De acordo com Rüsen, a heurística é o primeiro procedimento a ser realizado durante 

a pesquisa histórica. Nesta etapa, o historiador opera, de forma sistemática, a coleta, junção e 

classificação das fontes significativas, além de analisar o manancial de informações que essas 

fontes podem propiciar. A exploração desse potencial informativo das fontes está relacionada à 

pergunta histórica e à formulação de hipóteses30 sobre esse material legado pelo passado. Por 

isso, a heurística não consiste somente no ato de buscar as fontes, mas o de avaliar se as mesmas 

oferecem informações satisfatórias para a resposta ao questionamento histórico realizado e para a 

solução do problema histórico que está posto.  

Na heurística, através da regra negativa, dois aspectos orientadores se aproximam: 

primeiramente, forma as necessidades de orientação, nos respectivos momentos históricos 

presentes, questionando, historicamente, de que forma a pesquisa realmente conduza a resultados 

que representem as necessidades de orientação do teu momento histórico presente; e, 

posteriormente, “a pergunta historicamente formulada sobre a situação das fontes faz com que o 

questionamento histórico, motivado pela necessidade de orientação do presente, também possa 

ser respondido satisfatoriamente pela pesquisa” (DIEHL, 1997, p. 33-34). 

Por meio desse procedimento metodológico, a projeção das perspectivas e teorias 

orientadoras sobre os métodos sedimenta-se. Revestidas de perguntas, lapidadas sob a forma de 

questionamentos, as perspectivas orientadoras são projetadas sobre a experiência do passado 

contida nas fontes, historicizando-a. Logo, a heurística constitui-se numa operação primordial da 

pesquisa, sobretudo, porque, “na ciência da história, a abordagem cognitiva da experiência 

                                                 
29 Para discutir brevemente a chamada “metódica” de Rüsen, ou seja, o arsenal de procedimentos metodológicos 
constituintes da pesquisa histórica, apropriar-me-ei de algumas traduções e considerações levantadas por Arthur 
Alfaix Assis, em “O que fazem os historiadores quando fazem história? A teoria da história de Jörn Rüsen e Do 
Império à República, de Sérgio Buarque de Holanda”, bem como as de Astor Antônio Diehl, em “Do método 
histórico”. Passo Fundo: Ediupf, 1997. Tal apropriação deve-se ao fato de Jörn Rüsen ter desenvolvido sua 
“metódica”, de forma mais precisa, na obra “Reconstrução do Passado” (Rekonstruktion der Vergangenheit), que 
ainda não conta com edição brasileira, mas que foi parcialmente traduzida e analisada nos escritos desses dois 
historiadores.  
 
30 Sobre o profundo debate sobre a polêmica de que “a teoria precede o fato concreto inscrito nas fontes” ou “o fato 
concreto precede a teoria”, ver SCHAFF, Adam. História e Verdade. São Paulo: Martins Fontes, 1986, Trad. Maria 
Paula Duarte. 
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humana se revela estruturada em torno de uma lógica dessa pergunta histórica” (ASSIS, 2004, p. 

53).  

A segunda operação metodológica destacada por Rüsen é a crítica. A crítica das 

fontes consiste no procedimento da pesquisa histórica com o qual se garimpam as informações 

sobre o passado. “Nessa etapa da pesquisa histórica investiga-se as manifestações empíricas 

removidas pela heurística, além de viabilizar a retirada de um tecido dos fatos do passado” 

(ASSIS, 2004, p. 53). Logo, é na crítica das fontes que “se realiza um exame dos dados 

históricos sobre “verdade” da ação humana no passado, orientado por critérios de plausibilidade 

do potencial informativo das fontes” (DIEHL, 1997, p. 22).  

A terceira operação metodológica, denominada de interpretação, consiste na análise 

das informações levantadas sobre as experiências do passado através da crítica das fontes. “Na 

interpretação, os conteúdos selecionados das fontes são ligados à conexões tipicamente 

históricas, que organizam esses conteúdos” (ASSIS, 2004, p. 54). À medida que esses conteúdos 

vão sendo retirados das fontes e rearranjados, a interpretação possibilita a formação de produtos 

narrativos que servem de fios condutores do trabalho de representação histórica. Nestes fios-

condutores interpretativos são produzidas as perspectivas heuristicamente direcionadas sobre a 

experiência do passado na forma de questionamentos históricos. “Esta operação metodológica 

une intersubjetividade testável, componentes dos fatos no passado, com a dimensão do tempo” 

(DIEHL, 1997, p. 39). Essa relação pode ser representada, a partir de então, como histórica. 

Sendo assim, a interpretação constitui-se no primeiro passo para se elevar os dados passados à 

condição de fatos históricos, rearranja os fatos conforme as perspectivas orientadoras sobre o 

passado. 

Segundo a metódica de Rüsen, neste trabalho de interpretação da ação humana do 

passado, é preciso mapear as distinções entre o tempo natural e o tempo humano. Tempo natural 

refere-se às experiências em que o tempo é vivenciado como obstáculo ao fluxo intencional da 

subjetividade humana. Tempo humano refere-se às situações em que o agir transcende a 

factualidade do mundo empírico e em que o tempo é experimentado como vetor da 

intencionalidade humana. Rüsen, então, apresenta duas estratégias de abordagem da experiência 



 46

humana no tempo e que diferencia o tempo humano do tempo natural: “a hermenêutica e a 

analítica” (ASSIS, 2004, p. 55). 

Na hermenêutica, o questionamento é dirigido às nuances do universo de sentido das 

experiências do passado, isto é, ao conjunto de manifestações culturais que exteriorizam as 

intenções dos homens do passado31. Nesta estratégia, cuida-se das intenções e interpretações 

situadas na essência do agir humano, para arrancar delas a factualidade na qual se realizaram. 

A atuação da hermenêutica começa quando o historiador empresta uma significação 

ao teor das fontes, nas quais estão impressas as determinações passadas da ação humana e o 

próprio auto-entendimento dos autores. A hermenêutica significa que o questionamento histórico 

dirigido à factualidade do passado, carrega consigo rastros de identidade de sentido. “A reflexão 

hermenêutica pode nos ajudar a entender o que está em jogo nos processos interpretativos, na 

dinâmica da compreensão” (DIEHL, 2004, p. 45). 

Já na analítica, cuida-se das experiências nas quais o tempo é experimentado como 

limite definidor das possibilidades do agir. A analítica se refere às circunstâncias que, mesmo 

estabelecendo fronteiras entre as quais a capacidade interpretativa da subjetividade humana deve 

obedecer, são externas a ela. “Na analítica, o tempo aparece como tempo natural” (ASSIS, 2004, 

p. 56). Nesta estratégia, as fontes são indagadas não naquilo que dizem sobre as ações a que se 

referem, mas para que sejam levadas a desvelar algo sobre os fatores de determinação do agir 

(contexto, circunstâncias) que direta, ou indiretamente, influenciaram as ações por elas referidas.  

                                                 
31 Essa preocupação metodológica em analisar o sentido das intenções e da ação humana remonta a Vico, mas é no 
historicismo alemão, de vertente neokantiana, que isso se torna mais evidente. Dilthey, por exemplo, traduz bem 
essa preocupação. Em sua tentativa de desvencilhar a história da tutela epistemológica das ciências naturais, Dilthey 
buscou estabelecer um conjunto de critérios que demonstrariam a singularidade daquilo que ele chamou de “ciências 
do espírito”. Nesta tarefa de distinguir esses dois tipos de ciências, Dilthey localizou uma diferença fundamental: o 
objeto das ciências do espírito não é externo ao homem, mas sim interno. Essa diversidade na relação sujeito-objeto 
também resultava num distinto tratamento metodológico de seus objetos por parte das ciências do espírito. Por isso, 
segundo Dilthey, o método utilizado no estudo das atividades humanas é a compreensão, método este que supera os 
limites da explicação por apreender a vida espiritual dos homens como realização de sentido e de valor. Como a 
operação do compreender parte da experiência vivida, Dilthey concentrou seus esforços metodológicos no sentido 
de encontrar as relações entre a experiência vivida (Erlebnis) e os elementos que possam tornar possível e que 
justifiquem a objetivação e a comunicação dessa experiência vivida. A compreensão se efetivaria através de um 
“mergulho empático” no espírito dos agentes históricos em busca do sentido de suas objetivações, possibilitando ao 
historiador remontar historicamente seu objeto, revivendo o que os atores sociais geraram em sua época. Max 
Weber, por exemplo, se apropriou dessa discussão diltheyniana acerca do método compreensivo, mas também o 
submeteu a diversas críticas. DILTHEY Apud COHN, Gabriel. Crítica e Resignação: fundamentos da Sociologia de 
Max Weber. São Paulo: Ed.T.A. Queiroz, 1979, p. 18-24. 
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Mesmo tendo essas estratégias de pesquisa orientações diversas, no que se refere à 

abordagem da experiência humana do passado contida nas fontes, Rüsen ressalta que existe uma 

inter-relação entre essas estratégias. Na hermenêutica e analítica, a unilateralidade de uma 

estratégia sobre a outra, recalca alguns aspectos fundamentais para a constituição do pensamento 

histórico:  

“a pesquisa tipicamente “hermenêutica” negligencia o ambiente de condições que 
fixou os limites de possibilidade do agir; a pesquisa tipicamente analítica aborda o 
agir humano como mero produto das determinações externas do agir, recalcando o 
universo valorativo do agir, o seu conteúdo cultural” (ASSIS, 2004, p. 56).  

 

Como próprio de sua postura teórica, Rüsen evita os posicionamentos extremos, 

unilaterais e propõem uma alternativa de equilíbrio através da “dialética”. Esta estratégia 

combinaria tanto a analítica como a hermenêutica, para que possa perceber, na justaposição entre 

as experiências do tempo natural e do tempo humano, experiências propriamente históricas:  

 
“A relação entre analítica e hermenêutica, proposta na dialética, conduz a uma 
heurística em que o olhar histórico se volta simultaneamente, tanto para as conexões 
de efeito, quanto para as conexões de sentido, enquanto lados diferentes de um 
mesmo decurso temporal histórico. Nesse tipo de heurística, o questionamento 
histórico é conduzido de tal forma a que se busque responder quanto a 
condicionalidade das intenções diretoras do agir, quanto a relação dessa 
condicionalidade com as subjetividades dos envolvidos nas situações históricas 
(ASSIS, 2004, p. 58). 

 

É na interpretação, segundo Rüsen, que se conclui, formalmente, a etapa da pesquisa 

histórica, já evidenciando “a síntese dialética entre hermenêutica e analítica, sob o primado da 

hermenêutica” (ASSIS, 2004, p. 59). É inegável que, para Rüsen, a analítica amplia e aprofunda 

o conhecimento histórico, no entanto, isso somente se viabiliza à medida que ela vai se 

transformando em um tipo particular de abordagem hermenêutica, que revela novas dimensões 

de condicionalidade do agir, interligada à estrutura de sentido da vida atual. Isso porque o 

pensamento histórico, somente pode atender às carências de orientação que impulsionam o 

trabalho da pesquisa histórica, se orientado hermeneuticamente, pois implica num diálogo, 

mediado pelos conteúdos empíricos das fontes, entre sujeitos humanos do passado e do presente. 

Mesmo assim, a analítica é fundamental, principalmente em relativizar o papel da subjetividade 

no desempenho das ações, ao delinear a condicionalidade dentro da qual se determinaram as 

possibilidades de agir no passado. 
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Apesar de ter se explorado as operações metodológicas que compõem a metódica de 

Rüsen e que, segundo ele, são procedimentos essenciais para a validação do caráter científico da 

história32, discutir método, na concepção desse alemão, não significa somente problematizar as 

regras formais de pesquisa histórica. O desafio reside, sobretudo, na compreensão da 

significação cultural do passado “atualizado”, pois toda pesquisa histórica desenvolve-se a partir 

de um questionamento ao passado, legado nas fontes e que corresponde, em parte, a um interesse 

de ação sociocultural humana do presente, em busca de orientação temporal. A partir dos 

interesses historicamente orientados do presente, o que se pretende conhecer desse passado tem 

que apresentar relevância para o universo cultural desse sujeito que busca conhecimento. Sendo 

assim, uma vez metodizados, tais “interesses-experiências”33 voltam ao contexto cultural com 

funções didáticas. Logo, o problema que se coloca é da compatibilização entre método e sentido. 

Essa preocupação de Rüsen fica evidente quando ele afirma que os fatos obtidos pela pesquisa 

seriam pura e simplesmente sem sentido e significado se não fossem obtidos como fatos 

destinados à transformação em histórias, isto é, em rememorações indispensáveis à vida. Em sua 

pura facticidade, os fatos históricos não são nada históricos; como informações sobre do que foi 

o caso no passado, eles ainda não representam o que só é obtido pela pesquisa histórica, ou seja: 

“um saber sobre o passado humano, no qual este é conhecido como história, no qual, por 

conseguinte, os “feitos” são insculpidos no contexto de significado e de sentido de uma 

“história”” (RÜSEN, 2004, p. 107). De acordo com Rüsen, para compreendermos essa mediação 

entre método e sentido é necessário que, nós historiadores, assumamos a importância da 

representação narrativa como parte constituinte do conhecimento histórico, pois a conexão entre 

a experiência humana do passado, extraída a partir da pesquisa, e as demandas por sentido 

requeridas pela vida humana do presente, somente se dá através da narrativa. É da discussão 

desse tema que se incumbe o tópico a seguir.  

 

 

 
                                                 
32 Conforme Rüsen, “a cientificidade diz respeito, sobretudo, ao fator métodos. Somente se os métodos tomarem a 
forma de regras da pesquisa empiricamente se os métodos tomarem a forma de regras de pesquisa empírica, a matriz 
corresponderá ao esquematismo de uma prática cognitiva cientifica especializada.” In: Razão Histórica, p. 165. 
33 Tomo de empréstimo esse termo de Astor Diehl, op. cit., p. 96. 
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1.3 – A DIMENSÃO ESTÉTICO-RETÓRICA DA CIÊNCIA DA 

HISTÓRIA 

 

 

Os historiadores, que se consideram cientistas, tendem a ver a 
formação de sentido na narrativa como algo estranho à ciência. 
Por isso rejeitam a tese de que os conhecimentos históricos que 
produzem, como cientistas, ou seja, as histórias, constituam, em 
princípio, constructos narrativos, narrativas

34
. 

 
                 Jörn Rüsen 

 

 

 

Parafraseando Chartier35, “Tempo de incerteza”, “epistemological crisis”, “tournant 

critique”, este é o clima de insegurança que permeia o habitat dos historiadores desde a crítica 

narrativista, ocorrida durante os anos 1960 e 1970. Antigas certezas foram abaladas, a 

objetividade da ciência da histórica, ou seja, a validade geral do conhecimento, baseada na 

relação com a experiência do passado e na racionalidade no trato cognitivo dessa experiência, foi 

posta em cheque. A conscientização por parte dos historiadores de que seu discurso, seja qual for 

sua forma, é sempre uma narrativa, fizeram-nos pisar em terreno epistemológico movediço. Na 

complexa relação entre os atos de se pesquisar e de se escrever história, a importância dada ao 

primeiro procedimento ofuscava a existência do segundo. Nesse modelo de constituição do 

conhecimento histórico, herdeiro da concepção moderna de ciência, as operações narrativas eram 

relegadas a uma posição secundária. No conjunto das operações constituintes do pensamento 

histórico, o destaque na dimensão da pesquisa era o suficiente para garantir o status de ciência à 

história.  

                                                 
34 RÛSEN, Jörn. op. cit., p. 118. 
35 CHARTIER, Roger. A História Hoje: dúvidas, desafios, propostas. In: Revista Estudos Históricos. Rio de 
Janeiro, vol. 7, n. 13, 1994, p. 97-113, Trad. Dora Rocha. 
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Desde a “crítica narrativista”, a relação entre pesquisa e escrita da histórica vem 

sendo encarada sob outro prisma. Sob a influência dos trabalhos de Hayden White36, considerado 

o maior expoente do chamado Linguist Turn (giro lingüístico)37, houve uma espécie de inversão 

do modo tradicional de conceber o problema da relação entre pesquisa e escrita da história, isto 

é, o realce da escrita em detrimento da pesquisa. Dentro dessa nova perspectiva, o texto histórico 

passou a ser considerado um “artefato” lingüístico, elaborado segundo princípios literários e 

ligado unicamente às estruturas da “narrativa”. Para essa corrente, não haveria como representar 

o passado em sentido epistemológico, pois a realidade humana do passado não mais devia ser 

pensada como uma referência objetiva, exterior ao discurso, mas constituída pela e dentro da 

linguagem. A história passou a ser encarada, desde então, como uma mera construção pessoal, 

uma manifestação da perspectiva do historiador como “narrador”, portanto, epistemologicamente 

frágil.  

Além disso, para a crítica narrativista, “pós-moderna”, haveria uma autonomia da 

narrativa face aos enunciados singulares nela contidos. A formulação de tais enunciados 

obedeceria aos resultados da pesquisa empírica, mas a força relativa deles no interior da 

totalidade narrativa estaria minimizada pela aceitação de que, um mesmo conjunto de tais 

enunciados, pode ser mobilizado por perspectivas de interpretação diferentes e até mesmo 

conflitantes. Como resultado dessa “concepção pós-moderna”, decorre uma ênfase na autonomia 

da narrativa aliada a uma secundarização do papel da pesquisa. 

Como já mencionado na introdução desse texto dissertativo, é no interior dessa 

calorosa discussão que me deparei com as relevantes análises de Rüsen, pois a partir de um 

sofisticado sistema de teoria, esse estudioso alemão buscou respostas para o complexo problema 

da relação entre pesquisa e escrita da história. A atualidade do arcabouço teórico se traduz em 

sua posição teórica equilibrada, seu posicionamento equânime, sua análise equivalente sobre a 

importância dos métodos de pesquisa e da representação narrativa para a constituição do 

conhecimento histórico, na ciência especializada. Na arquitetura categorial de Rüsen, os 
                                                 
36 Dentre os textos de Hayden White, podemos citar duas destacadas obras: “Meta-História: A imaginação histórica 
do século XIX”. São Paulo: Edusp, 1992, Trad. José Laurêncio de Melo; e “Trópicos do Discurso – Ensaios sobre a 
crítica da cultura”. São Paulo: Edusp, 2001. 
37 FALCON, F. J. C. “O campo problemático da historiografia contemporânea.” In: História Cultural. Uma 
nova visão sobre a sociedade e a cultura. Rio de Janeiro: Campus, 2002, p. 28. 
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pressupostos narrativistas não são demonizados e sim, em certa medida, incorporados à teoria da 

história. O que não significa que Rüsen compartilhe com o pressuposto de reduzir o discurso 

histórico a aspectos literários, e sim reflete sua tentativa de reabilitar a idéia de narratividade 

conectando-a aos procedimentos metódicos da pesquisa. 

Essa visibilidade dada por Rüsen aos aspectos que circundam a escrita da história 

pode ser atestada através de seu conceito de matriz disciplinar, na qual o quarto princípio é 

dedicado à discussão desse fundamento do pensamento histórico. O quarto fator da matriz, “as 

formas de apresentação”, consiste na etapa em que o conhecimento científico obtido pela 

pesquisa exprime-se na historiografia. Se as histórias são escritas a partir dos resultados da 

pesquisa, a historiografia deve ser entendida enquanto produto intelectual dos historiadores, um 

saber redigido. Com as formas de apresentação, o pensamento histórico remete às carências de 

orientação de que se originou, pois as histórias sempre são escritas e reescritas, de acordo com o 

contexto social em que vivem os historiadores e seu público. 

Narrar, então, “torna-se é uma prática cultural de interpretação do tempo. A plenitude 

do passado, tornado presente, se deve a uma atividade intelectual a que chamamos de “história” e 

que pode ser caracterizada como uma narrativa” (RÜSEN, 2001, p. 149). Mas, de acordo com 

Rüsen, tão logo se trate de caracterizar seu ofício como científico,  

 

“os historiadores distanciam-se de imediato da tese acerca do caráter narrativo dos 
conhecimentos que produzem, ou que o resultado final que obtêm se exprima em 
narrativas. Sentem-se provocados pela argumentação que parece colocar seus 
resultados de pesquisa e sua historiografia no mesmo plano que julgam ultrapassada 
(a exemplo da grande historiografia narrativa de um Leopold von Ranke). Com todos 
os instrumentos modernos que desenvolveu (métodos quantitativos, estruturais, 
sociológicos, etc.), o pensamento histórico afastou-se, e muito, do que se chama 
comumente de historiografia “narrativa” e que se exemplifica, sobretudo, com a 
prosa narrativa da historiografia clássica do século XIX” (RÜSEN, 2001, p. 118-
119). 

 

Mais do que uma mera narrativa, a historiografia apresenta uma profunda relação 

com os contextos de orientação da vida humana, conecta método a sentido. Ao estabelecer essa 

conexão, Rüsen se afasta da concepção de ciência da história do século XIX e se aproxima dos 

preceitos do narrativismo, que são incorporados à sua teoria em certa medida, mas também 

refutados. Daí decorre o equilíbrio teórico de Rüsen, ao evitar o extremismo tanto “objetivista” 
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quanto o “narrativista”38. Para Rüsen, a historiografia não representa, pura e simplesmente, um 

“artefato literário”, nem mesmo se traduz na mera transposição dos resultados da pesquisa. Para 

se afastar dessa herança “objetivista”, Rüsen dedicou-se a refletir sobre os aspectos que 

circunscrevem a prática de se escrever história. Isso fica evidente nas suas considerações sobre 

os planos estético e retórico39 das formas de apresentação.  

Na historiografia, o plano estético comporta “elementos pré e extra cognitivos da 

constituição histórica de sentido, pois incita o receptor do conhecimento a ativar suas próprias 

forças criativas, propulsoras dos processos de constituição subjetiva de sentido” (ASSIS, 2004, p. 

64). Os conteúdos cognitivos são elaborados esteticamente de forma que criem, nos destinatários 

do conhecimento, disposição para o agir. “Esta operação poética produz um constructo narrativo 

que não existe antes da cognição, pois fora nela arquitetado” (ASSIS, 2004, p. 64). Ao considerar 

o procedimentos poéticos que cercam a escrita da história, Rüsen se aproxima dos narrativistas, 

pois pactua com a idéia de que historiografia não se resume na mera agregação de resultados de 

pesquisa reguladas metodicamente. Mas, ao mesmo tempo, se desvencilha ao discordar que a 

historiografia seja puro artefato estético, lingüístico, totalmente desvinculado da investigação 

metódica. Rüsen absorve aspectos da crítica narrativista, mas decanta-os.  

Já no plano retórico, o sujeito do conhecimento se incumbe da tarefa de edificar um 

produto discursivo capaz de embrenhar-se no ambiente lingüístico e cultural da recepção. Na 

elaboração cognitiva da experiência do passado ocorre uma adequação de linguagem que 

cimenta a intenção comunicativa e viabiliza a comunicação. Essa adequação de linguagem se 

refere à preocupação de comunicar-se com o público a que se destina o texto historiográfico. É o 

momento da edificação discursiva em que a intenção de efeito sobre o receptor atinge sua 

elaboração adequada. O discurso produzido pode se infiltrar no âmbito subjetivo do agir, 

                                                 
38 O público brasileiro conta com um artigo de Jörn Rüsen, intitulado de “Narratividade e objetividade nas ciências 
históricas”, no qual discute as concepções teóricas dessas duas “escolas” e também nos oferece, a partir de uma 
postura equânime, um novo conceito de objetividade em que as operações narrativas e critérios de sentido são 
incorporados como aspectos fundamentais para essa nova compreensão. In: RÜSEN, Jörn. “Narratividade e 
objetividade nas ciências históricas”. Textos de História, 4, n. 1, 1996, p. 75-102. 
39 Apropriar-me-ei, novamente, de algumas traduções e considerações feitas pelo historiador Arthur Alfaix Assis, 
em “O que fazem os historiadores quando fazem história?’, tendo em vista que a obra Lebendige Geschichte 
(História Viva), na qual Jörn Rüsen desenvolve, de forma mais específica, o que ele cunhou de “formas de 
apresentação” , não dispõe de edição brasileira. Essas apropriações se devem, principalmente, à discussão sobre os 
planos estético e retórico das narrativas historiográficas e a tipologia da constituição histórica de sentido. 
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influenciando seu receptor na condução de sua vida e, assim, alterar a ordem do mundo humano. 

Apesar desses planos, estético e retórico, estarem interligados às formas de apresentação e seu 

desenvolvimento se dirigem à ligação das narrativas com seu público destinatário, a cognição 

histórica depende da relação da historiografia com a pesquisa, pois é justamente essa relação que 

impõe fronteiras ao livre jogo da subjetividade humana, quando nos referimos à construção de 

conhecimento histórico. 

A importância da historiografia para conectar método e sentido também é 

demonstrada por Rüsen quando esse analisa a relação do conhecimento histórico com seu 

público destinatário. O trabalho orientativo da história somente se efetiva, quando a narrativa 

histórica produzida, a partir da reconstrução da experiência do passado, apresenta uma relação 

válida com a vida prática do público destinatário. Ao apresentar o passado por meio de uma 

narrativa, o presente submerge e os resultados da pesquisa são transplantados a um lócus 

discursivo diferente daquele em que se deu sua produção. Assim, fica evidente que, na 

concepção de Jörn Rüsen, a historiografia não se encarrega somente de dizer o que foi o caso no 

passado. Mas também faz com que o conhecimento alcançado pela pesquisa seja revestido de 

orientação para os destinatários desse saber, desta forma, tornado a factualidade do passado, 

impetrada pela pesquisa, ardente para os processos de atribuição de sentido do universo cultural 

do presente. 

Analisar a relevância dessas narrativas à vida é assumir que a dimensão orientadora 

de toda narrativa histórica está marcada pela intenção básica do narrador e de seu público de não 

se perderem nas mudanças de si mesmos e de seu mundo, mas de manterem-se seguros e firmes 

no fluxo do tempo40. Rüsen afirma que o sentido de uma história é medido pelo grau de seu êxito 

em estabilizar a identidade de seus destinatários ao longo das mudanças no tempo. Construções 

significativas da continuidade histórica devem ser testadas, por conseguinte, para se saber se e 

                                                 
40 Segundo Arthur Alfaix, duas noções em Jörn Rüsen são fundamentais para a compreendermos essa relação entre 
historiografia e as funções orientadoras que elas desempenham: “equivalente da tradição e pregnância 
comunicativa”. Na concepção de Rüsen, a ciência da história está apta a orientar culturalmente a vida, porque ela 
pode ser vista como um “equivalente da tradição”, à medida que sustenta o potencial de sentido de toda tradição. 
Apesar da estranheza que esse termo pode causar, a qualidade de experiência lembrada é garantida pela 
cientificização, que liga método e sentido. “Pregnância comunicativa” diz respeito à capacidade das histórias de 
produzirem uma interpretação da experiência do passado que apresentem “vivacidade” (Lebendigkeit) para o 
presente, de forma que estabeleçam uma relação comunicativa com seu público destinatário. ASSIS, Arthur A., op. 
cit., p. 63-64. 
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até que ponto o “eu” ou o “nós” a que se destinam vivenciam, por intermédio do sentido das 

histórias que elaboram, uma consolidação de suas identidades.  

 

“Consolidar identidades mediante consciência histórica significa aumentar a 
acumulação de experiências significativas das mudanças do homem e de seu mundo, 
no tempo, com as quais e pelas quais os sujeitos humanos (na prática das relações 
sociais com os demais) exprimem quem são e o que pensam ser os outros.” (RÜSEN, 
2001, p. 125). 

 

O caráter histórico da narrativa atribui-se também a essa forma como o passado é 

interpretado, através de um constructo próprio denominado “história”, e como essa interpretação 

passa a ter uma função no universo cultural contemporâneo. Ao “presentificar” o passado, a 

narrativa histórica liga sua constituição de sentido à experiência do tempo, de maneira que o 

estudo desse passado, convertido em texto, tenha significação para o quadro de orientação da 

vida prática contemporânea, produzindo, assim, sentido histórico. De acordo com Rüsen, essa 

imensidão de formas possíveis de tornar presente o passado pode ser caracterizada através do 

conceito de “constituição histórica de sentido”(RÜSEN, 2001, p. 160). É neste constructo teórico 

que manifesta outra grande contribuição teórica de Rüsen: a edificação de uma tipologia da 

constituição histórica de sentido por narrativas históricas: as constituições históricas de sentido 

tradicionais, exemplares, críticas e genéticas41. Todavia, é importante ressaltar que, ao tematizar 

o “sentido” que as formas de apresentação se ligam, Rüsen não compactua, com o pressuposto 

narrativista, de que há uma total autonomia da historiografia em relação à pesquisa. A construção 

de sua tipologia da constituição histórica de sentido tende a realçar tal autonomia, mas, no caso 

de Rüsen, é uma autonomia de “caráter formal” (ASSIS, 2004, p. 67), pois mesmo que essa 

tipologia esteja mais ligada ao potencial orientativo das narrativas historiográficas, isso não 

significa que se desconsidere o fato delas terem sido baseadas em pesquisa. 

                                                 
41 Esses quatro tipos de constituição histórica de sentido podem ser caracterizados, brevemente, da seguinte forma: a 
tradicional (a totalidade temporal é apresentada como continuidade dos modelos de vida e da cultura do passado); a 
exemplar (as experiências do passado são casos que representam e personificam regras gerais da mudança temporal 
e da conduta humana); a crítica (permite formular pontos de vista históricos, por negação de outras posições); e a 
genética (diferentes pontos de vista podem ser aceitos porque se articulam em uma perspectiva mais ampla de 
mudança temporal, e a vida social é vista em toda sua complexidade). RÜSEN, Jorn. El desarrollo de la 
competencia narrativa en el aprendizaje histórico. Una hipótesis ontogenética relativa a la conciencia moral. 
Propuesta Educativa. Argentina. n 7. out/92, Trad. Silvia Finocchio. 
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A chamada constituição tradicional de sentido carrega consigo o princípio da 

afirmação, pois a mudança temporal é interpretada com a representação de uma duração que se 

eterniza no tempo, quando se rememoriza as origens das condições atuais da vida. Isso porque a 

orientação histórica obedece ao imperativo de reconhecer que o agir humano no passado se 

operou mediante a orientação de tradições, que possibilitaram a esse agir a condição se afirmar 

ante as experiências do tempo. Essa atemporalidade, típica das tradições, refere-se ao princípio 

da afirmação, pois, dentro desses universos simbólicos, afirmam-se conteúdos culturais que 

transcendem ao tempo, e que orientam o agir humano passado e presente, perdendo a noção de 

historicidade. Logo, as narrativas históricas tradicionais se relacionam a uma maneira de 

afirmação da identidade por meio da tematização das origens das ordens de significado vigentes 

em sua conformação. Tais origens são, nas histórias tradicionais, apresentadas como “lugares” 

extraordinários de experiência, situados antes ou depois do tempo e, em todo caso, fora da 

circunscrição da temporalidade ordinária (ASSIS, 2004, p. 69). 

Na constituição exemplar de sentido, a rememoração da experiência do passado é 

orientada de forma a confirmar regras práticas da experiência, portadoras de validade geral e 

atemporal. As “narrativas exemplares carregam consigo o princípio da regularidade” (ASSIS, 

2004, p. 69), pois, a partir dos exercícios da rememoração do passado, criam-se regras gerais da 

experiência histórica, modelos de ação aplicáveis em diferentes contextos, em diversas situações 

particulares da vida. 

Na constituição crítica de sentido, o sujeito do conhecimento revela sua diferença ou 

sua oposição a outros sujeitos ou situações enunciados pela experiência humana ou por histórias. 

“A narrativa crítica utiliza o recurso da lembrança de (contra) experiências capazes de balançar 

as matizes predominantes do pensamento histórico” (ASSIS, 2004, p. 70). Caracterizadas pelo 

princípio da negação, nas narrativas críticas as experiências rememoradas são contra-

experiências e sua evocação é capaz de revelar contradições e inconsistências nos modos 

habituais de representação do passado. A constituição crítica de sentido amplia e reforça o 

alcance da orientação histórica, pois, em certa medida, rejeita aspectos consolidados 

tradicionalmente. 
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Já na constituição genética de sentido, a rememoração da experiência do passado 

possibilita que a própria mudança temporal seja incorporada como alicerce de uma perspectiva 

apta para a orientação cultural da vida. Assinaladas pelo princípio da transformação, a narrativa 

genética constituiu-se na forma preponderante de narrativas históricas, em sua versão científica, 

pois torna explícita a historicidade do fluxo temporal. Mesmo sendo a narrativa genética, 

juntamente com a racionalidade metódica, modos típicos da ciência da história constituída no 

mundo moderno, Rüsen advoga que não é possível atribuir cientificidade a nenhum dos modos 

particulares de constituição histórica de sentido:  

 

“As narrativas genéticas orientam o agir e o sofrer no tempo presente, porque 
interpretam as experiências do passado, significativas para o presente, como 
processos de mudança, esquivando-se de realçar qualquer tipo de duração histórica 
fixa e imune à mutabilidade do tempo (típica das narrativas tradicionais). As 
narrativas genéticas também evitam sublimar a experiência da variabilidade temporal 
em regras gerais e abstratas do agir, válidas para distintas ocasiões históricas (como 
nas narrativas exemplares)” (ASSIS, 2004, p. 70).  

 

Logo, a narrativa genética constrói narrativamente os processos de mudança temporal 

de modo que possam ser compreendidos enquanto gênese do arranjo de circunstâncias materiais 

e simbólicas em que se dá a vida prática atual.  

Portanto, ao refletir sobre as dimensões estético-retóricas das narrativas 

historiográficas e ao desenvolver a tipologia das constituições históricas de sentido, Rüsen presta 

uma destacada contribuição à ciência da história, tendo em vista que o sentido impregnado 

nessas narrativas e o potencial orientativo que elas propiciam são tratados como parte 

constituinte desse tipo de ciência. Assim, a contradição que é posta, principalmente pelos 

narrativistas, entre método e sentido é, para Rüsen, apenas aparente, pois embora o modo 

científico de elaboração de argumentos seja estranho à vida cotidiana, esse tipo de argumentação 

não passa de uma forma de exprimir o conteúdo de sentido da experiência. A busca pelo controle 

metódico como índice de validação da cientificidade da história, não incompatibiliza o papel 

orientador dessa modalidade de pensamento histórico. As narrativas historiográficas, segundo 

Rüsen, “sempre estiveram conexas com a racionalidade metódica da pesquisa científica, mas 

foram desprovidas de seu papel constitutivo no processo de produção de sentido ao lidar com a 

experiência do passado” (RÜSEN: 1996, p. 93). É preciso, então, assumir que a história, em sua 
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versão científica, não apresenta somente pretensões de racionalidade (viabilizada pela pesquisa), 

mas também de “vivacidade”, para que se tornem válidas àqueles que se alimentam desse saber.  

Assim, com o encerramento desse breve panorama teórico sobre a concepção de 

matriz disciplinar Jörn Rüsen, resta-me, agora, demonstrar seu potencial cognitivo para a 

compreensão do exercício de se fazer história, praticado pelos historiadores. É dessa tarefa que 

se reveste os dois próximos capítulos: analisar como o historiador Luis Palacín praticou história. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

PALACÍN E A CONSOLIDAÇÃO DA CIÊNCIA 

DA HISTÓRIA EM GOIÁS
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2.1 – O EMBRIÃO DA CIÊNCIA DA HISTÓRIA EM GOIÁS  

 
 
 
Parodiando a máxima platônica, escrevamos no frontão dos nossos 
Propileus: “Que ninguém entre aqui se não for filósofo” – se não 
tiver primeiro meditado na natureza da história e na condição de 
historiador: a saúde de uma disciplina científica exige, da parte do 
estudioso, uma certa inquietação metodológica, a preocupação de 
tomar consciência do mecanismo do seu comportamento, um certo 
esforço de reflexão sobre os problemas concernentes à “teoria do 
conhecimento” implicados por este (do conhecimento histórico)

 42
. 

 
                                                    H. I. Marrou 
 
 

 

 

Carentes por orientação diante da experiência do passar do tempo, os homens buscam 

atender às demandas de sentido advindas da vida prática atual. O pensamento histórico, então, 

brota como resposta a estas carências, pois consiste numa forma de interpretação do mundo 

humano em que o passado é chamado à tona para esclarecer o presente e tornar o futuro 

esperável. A ciência da história, então, como uma modalidade do pensamento histórico, também 

realiza o trabalho de orientação da vida prática, o que significa, à priori, numa reconstrução do 

passado sob a forma de uma história para o presente, tornando qualquer conhecimento histórico 

subordinado aos contextos de orientação dos ambientes culturais em que é produzido e aos quais 

se destina. 

                                                 
42 MARROU, H.I.  Do conhecimento histórico. Lisboa: Editorial Áster, 3ª Edição, trad. Ruy Belo, p. 11. 
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Por estar vinculado ao contexto de demandas por sentido da vida atual, o pensamento 

histórico precisa ser pensado como algo que emerge de determinados processos da vida humana 

prática, nos quais os homens buscam orientar suas próprias vidas. É da relação existente entre 

experiências do passado e carência de orientação do presente que submerge os critérios que 

decidem quanto àqueles, dentre o que foi o caso no passado, que “merecem” vir à superfície da 

história. 

Evidentemente, no caso de Palacín, como um construtor de conhecimento histórico, 

os interesses cognitivos com respeito ao passado guardam íntimas relações com diferentes 

momentos de sua vida. Para atestar essa tenaz ligação, é preciso recorrer a algumas informações 

pregressas da vida do padre e historiador Luis Palacín. Rastreando vestígios de sua vida, 

encontrei um espanhol nascido em Valladolid aos 21 dias do mês de Junho de 1927, que realizou 

o curso secundário, durante os anos de 1937 e 1944, no Colégio São José, um colégio católico. 

Deparei-me também com um rapaz religioso que, em 20 de Setembro de 1944, ingressara na 

Companhia de Jesus, mais precisamente no Noviciado de San Estanislau, em Salamanca, 

optando por uma vida dedicada ao sacerdócio. Opção essa concretizada em 15 de Julho de 1957, 

quando fora ordenado na cidade de Comillas. Dando prosseguimento ao apostolado, acabou 

sendo transferido por “seus Superiores” ao Brasil, para o exercício evangelizador e, em 05 de 

outubro de 1958, chega ao Rio de Janeiro43. Nesse rastreamento, sua formação acadêmica 

também merece destaque. Durante os anos de 1948 e 1951, cursou licenciatura em Filosofia pela 

Universidade Pontifícia de Comillas; entre 1951 e 1954 dedicou-se a uma das grandes 

obstinações de sua vida: licenciou-se em História pelas Universidades de Salamanca e de 

Santiago de Compostela. A formação em Teologia, condição indispensável ao apostolado, 

ocorreu entre os anos de 1954 e 1958, na Universidade de Comillas. Sacramentando sua 

                                                 
43 “Os seus ideais apostólicos e a sua disponibilidade permitiram aos seus Superiores enviá-lo para o Brasil. Lá 
chegou a 5 de outubro de 1958, e já no ano seguinte foi realizar sua Terceira Provação em Três Poços, próximo de 
Volta Redonda”. Trecho retirado de uma carta, datada de 31.07.1994, enviada pelo Pe. Peter-Hans Kolvenbach, de 
Roma, ao Pe. Luis Palacín por ocasião de seu cinqüenta anos (Jubileu de Ouro) de dedicação à Igreja, em especial, à 
Companhia de Jesus. Curia Praepositi Generalis Societatis IESU - Carta de P. Peter-Hans Kolvenbach SJ (Praep. 
Gen.) a Luis Palacín Gomez SJ(Província do Brasil Centro-Leste). Documento cedido pela CAJU (Casa da 
Juventude), em Goiânia, instituição esta dirigida por padres jesuítas.   
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trajetória acadêmica, cursou, na Universidade Complutense de Madri, o doutorado, entre os anos 

de 1965 e 1967.44 

Diante desse quadro de informações, religiosas e acadêmicas, fica evidente o quanto 

sua vida sacerdotal influenciou sua trajetória universitária, e vice-versa. É inconteste que a vinda 

de Palacín para o Brasil, por motivos de ordem religiosa, interferiu em toda sua atuação como 

historiador. Para entender tal relação, um questionamento, mesmo que no campo hipotético, seria 

interessante: teria Palacín tamanha produção sobre história de Goiás se não tivesse sido 

transferido por “seus Superiores” para o Brasil? A resposta, acredito que não seja digna de 

polêmica. 

Em se tratando de Luis Palacín, trabalhar com essa vinculação entre vida prática e 

interesse cognitivo pelo passado, remete-nos a duas possibilidades: sua ligação com estado que 

adotou como novo lar e com a companhia religiosa a qual pertencia. A primeira possibilidade, 

como já dito, será desenvolvida neste capítulo, sendo que a segunda estará sendo exposta no 

capítulo seguinte.  

Quando Palacín chega à Goiânia na década 6045, tanto para se dedicar ao exercício 

evangelizador, quanto à licenciatura na Universidade Católica de Goiás e, posteriormente, na 

Universidade Federal de Goiás, percebeu o pequeno volume de trabalhos sobre história de Goiás, 

dessa forma, dedicou grande parte de seus esforços intelectuais à pesquisa e à edificação de 

novas análises sobre a “história goiana”.  

O início da década de 1960 marcou, justamente, o momento de formação das duas 

maiores universidades goianas: Católica (UCG) e Federal (UFG). Naquele contexto, a história 

apresentava-se como uma disciplina quase que incipiente, pois ligada à geografia, ainda ressentia 

de um estatuto epistemológico e teórico autônomo. Naquele ambiente, Palacín chegou e se 

instalou em Goiás. Conhecedor dos procedimentos metodológicos em voga no período, Palacín 

buscou empreender novas visitas ao “passado goiano”, numa tentativa de edificar trabalhos com 

                                                 
44 Essas informações pregressas da vida de Palacín retirei de um Currículum Vitae intitulado de Pe. Luis Palacín 
Gomes: 50 anos de vida na Companhia de Jesus, na ocasião uma homenagem da Companhia aos 50 anos de 
dedicação religiosa por parte deste jesuíta. Este curriculum foi gentilmente cedido pelo Arquivo da Companhia de 
Jesus do Rio de Janeiro através da Caju (Casa da Juventude) de Goiânia, de direção jesuíta. 
45 Um dos motivos da vinda de Palacín para Goiânia foi o fato de que, na década de 60, a direção da Universidade 
Católica de Goiás fora entregue aos jesuítas. Dentre os jesuítas que vieram para a capital goiana estava Luis Palacín, 
teólogo, filósofo e historiador, logicamente muito útil para a nascente universidade.   
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rigores acadêmicos, pois as obras sobre história de Goiás até então consagradas, foram escritas 

por “proto-historiadores” ou espécies de “historiadores diletantes” (Silva e Souza, Zoroastro 

Artiaga, Americano do Brasil), portanto, análises carentes de preocupações teóricas e metódicas. 

Por isso, a chegada e permanência de Palacín em Goiás foram fundamentais para a sedimentação 

de trabalhos preocupados com os rigores de uma disciplina especializada. 

A inserção de Luis Palacín Gomez no universo acadêmico goiano representou um 

novo momento para a ciência da história no estado. Essa constatação fora avalizada por seus 

contemporâneos, homens e mulheres que, antes do ingresso de Palacín nas universidades 

goianas, se dedicaram ao ofício da história e que foram unânimes em reconhecer que a história 

em Goiás se divide em dois momentos: antes e depois de Palacín. Para embasar essa premissa, 

apropriar-me-ei das entrevistas realizadas pela historiadora Kamilly Barros A. Silva46 com os 

pesquisadores os quais ela chamou, em sua monografia de graduação, de “os pioneiros do 

Departamento de História da Universidade Federal de Goiás”. Interessante é notar que Kamilly 

Barros, em seu trabalho, busca reconstruir a história desse departamento e não a de Luis Palacín. 

No entanto, os relatos dos entrevistados convergiram para um único ponto: a importância de 

Palacín para a consolidação da história, com pretensões científicas, em Goiás. Logicamente, a 

memória desses “pioneiros47”, nesse exercício de reconstrução da experiência do passado, tende 

a glorificar esses eventos tão caros à vida desses professores. No entanto, o foco de Kamilly 

Barros não era Luis Palacín, além disso, os “pioneiros” não foram entrevistados em um único 

local, em um único momento. Foram questionados em instantes e circunstâncias distintas, 

todavia, todos miraram para um único norte: ressaltar o papel de Luis Palacín na concretização 

de um projeto científico para a história em Goiás. Mas para que compreendamos a relevância 

desse jesuíta espanhol para o universo historiográfico goiano é necessário que remontemos, 

mesmo que brevemente, o quadro de formação da disciplina História nesse estado. 

                                                 
46 Significante é ressaltar que Kamilly Barros é uma colega do Programa de Mestrado do Departamento de História 
da UFG e que ao saber do teor de meu projeto, quando fomos aprovados no concurso de ingresso ao programa, 
apresentou-me sua monografia de graduação (“A Instituição Vivida: a memória dos pioneiros do Departamento de 
História da Universidade Federal de Goiás”) e destacou que ao recorrer à história oral para construir seu trabalho 
não objetivava por em relevo a importância de Palacín para a história do Departamento, mas todos os entrevistados 
fizeram questão de enfatizar o papel desse espanhol para a sedimentação da ciência da história em Goiás.  
47 Tomo de empréstimo esse termo usado por Kamilly Barros de A. Silva. 
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A origem do curso de História remonta os tempos do antigo Centro de Estudos 

Brasileiros:  

 
“instalado pela Resolução no. 12, de 1962, este Centro foi idealizado na “Semana de 
Planejamento”, realizada pela Universidade Federal de Goiás logo após sua 
instalação, por sugestão do professor Darcy Ribeiro, sociólogo e Reitor da 
Universidade de Brasília e do professor Agostinho Silva, também representante 
daquela universidade e fundador do Centro de Estudos Afro-Asiáticos e do Centro de 
Estudos Latino-Americanos do Brasil.” (SILVA, 2002, p. 12) 
 

A historiadora Lena Castello Branco, uma das “pioneiras do Departamento de 

História”, foi também uma das primeiras professoras do Centro de Estudos Brasileiros, por esse 

motivo, tem condições de apresentar o perfil dessa instituição:  

 
“ (...) trabalhei no antigo Centro de Estudos Brasileiros como professora de História 
Contemporâna. (...) O Centro de Estudos Brasileiros teve exatamente a finalidade de 
reunir estudos sobre o Brasil; não só História, mas também Antropologia, Geografia 
Humana, Arqueologia, enfim, Cultura Popular Brasileira ... e aspectos até essa época 
pouco conhecidos e pouco estudados, sobretudo aqui no Centro-Oeste”. (SILVA, 
2002, p. 31) 

 

Conforme se vê, o Centro de Estudos Brasileiros aglutinava diversas áreas das 

ciências humanas (História, Geografia, Antropologia) e era dirigido pelo professor Gilberto 

Mendonça Teles, da área de Literatura Brasileira. Mas, com o golpe militar, esse Centro foi 

extinto, havendo, então, “uma adaptação dos estudos pesquisados ao curso de História e 

Geografia, incorporado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade” (BARROS, 

2002, p.13). Lena Castello Branco explica os motivos dessa fusão entre História e Geografia no 

contexto do governo autoritário:  

 
“Em 1964, com o golpe, havia uma suspeição de que o Centro de Estudos 
congregasse pessoal vinculado ao Partido Comunista do Brasil. Até certo ponto, 
tinha fundamento, porque alguns dos professores foram efetivamente do PC. Mas, na 
verdade o Centro não tinha nenhuma conotação política era um Centro de estudos e 
pesquisas (...) Essa suspeição, vamos dizer, de atuação política, fez como que o 
Centro de Estudos Brasileiros fosse ameaçado de fechamento. (...) E houve uma 
preocupação de fazer com que aqueles núcleos de estudos não desaparecessem 
completamente; e a melhor solução encontrada foi criar um curso de História e 
Geografia e transferir os alunso do Centro para esses cursos, na já então existente 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então os alunos foram efetivamente 
absorvidos, não foram propriamente transferidos, foram absorvidos pelo curso de 
História e Geografia”. (SILVA, 2002, p. 33;34) 
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Siameses de um mesmo corpo institucional, História e Geografia perfilavam sob o 

mesmo espaço, agregavam pesquisadores que se dedicavam a essas áreas ditas afins, sendo 

assim, “em 19 de novembro de 1968, o Decreto No. 63.636 concedeu reconhecimento ao curso 

de História e Geografia, juntamente com os cursos de Letras e Ciências Sociais (D.O.E de 

25/11/1968).” (BARROS, 2002, p. 15). Mais uma vez, o relato de Lena Castello Branco, mais 

uma vez, nos revela o quanto o curso de história, ligado à geografia, permanecia sem identidade: 

 
“O Centro de Estudos Brasileiros estava voltado para o público universitário; fazia-
se um vestibular e o aluno ingressava no curso, para fazer uma espécie de um 
bacharelado. Mas realmente a coisa era muito idealista, um pouco nebulosa do ponto 
de vista de definições claras. Deixava muito a desejar... Não havia nenhuma proposta 
pedagógica. A única proposta que havia era em relação ao próprio curso, que fosse 
voltado para a pesquisa e formação de uma elite intelectual, embora isso não se 
dissesse claramente, estava subentendido. O Centro funcionava com dois cursos: o 
curso de Estudos Brasileiros, voltado para a pesquisa e para formação de um tipo de 
“bacharel” em Estudos Brasileiros, digamos assim; e outro curso de extensão, aberto 
ao público e que chamava-se curso de Estudos Goianos, em que se procurava 
desenvolver o gosto pela cultura regional, pelos estudos geográficos, pela ecologia” 
(SILVA, 2002, p. 33) 

 

Foi em 1968 que essa realidade começa a se alterar. Com a Reforma Universitária, 

nesse mesmo ano, houve uma verdadeira reestruturação dos campos acadêmicos, administrativo 

e discente das universidades. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi desmembrada e deu 

origem ao Instituto de Ciências Humanas e Letras, ao Instituto de Química e Geociências e ao 

Instituto de Ciências Biológicas e à Faculdade de Educação. As duas disciplinas parceiras no 

Centro de Estudos Brasileiros e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (História e 

Geografia) vincularam-se a diferentes institutos: a primeira inseriu-se no Instituto de Ciências 

Humanas e Letras, cuja primeira diretora foi a professora Lena Castelo Branco, e a segunda no 

Instituto de Química e Geociências. A disciplina História, “agora”, autônoma, seguia seus 

próprios passos dentro universo acadêmico goiano.  

Mesmo tendo sido o ano de 1968, o marco do desligamento entre os cursos de 

História e Geografia, todos os “pioneiros” concordam em um aspecto: demarcam o ano de 1972 

como fundamental para os destinos da ciência da história em Goiás. Isso se deve a dois motivos: 

o primeiro, a defesa da tese de Livre-Docência por Luis Palacín e, posteriormente, o início das 

atividades do mestrado em história. Naquele ano, o Prof. Luis Palacín Gomez submeteu-se a 

concurso de Docência-livre, apresentando a tese “Goiás 1722/1822: Estrutura e Conjuntura da 
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uma Capitania de Minas”. Foi aprovado pela Banca Examinadora composta pelos eminentes 

professores: Dr. Sérgio Buarque de Hollanda (Presidente); Dr. Manuel Nunes Dias, Dra. Maria 

Tereza Schoerer Petrone da Universidade de São Paulo, e Dr. Domingos Felix de Souza e Pe. Dr. 

José Pereira de Maria, da Universidade Federal de Goiás. A defesa dessa tese de Livre-Docência 

por Luis Palacín ocupa um espaço privilegiado na memória desses “pioneiros”, pois eles 

identificam esse momento como o “divisor de águas” da história em Goiás. Em depoimento à 

Kamilly Barros Silva, Lena Castello Branco busca reconstituir a dimensão daquele 

acontecimento: 

 

“E a grande mudança na história de Goiás, é até interessante eu falar isso pra você, 
aconteceu em 1972, com o Padre Luis Palacín, quando ele defendeu a tese de livre-
docência sobre “Estrutura e Conjuntura de uma Capitania de Minas – Goiás (1722-
1822)”, que depois foi publicada com nome de “O Século do Ouro em Goiás”. Este 
foi o grande divisor de águas da produção historiográfica em Goiás. Palacín vinha da 
Espanha com doutorado em um grande centro de estudos históricos em Valladolid, 
homem muito inteligente, de uma argúcia muito grande, uma formação filosófica 
muito sólida e muito atualizado com a nova história dos Annales. Ele introduziu as 
bases de uma nova história de Goiás, que nunca foi completa, porque ele parou em 
1822 ... há necessidade de que se complete”. (SILVA, 2002, p. 36) 

 

Numa simbiose de emoção e nostalgia, Lena Castello Branco continua descrevendo 

aquele evento: 

“A defesa da tese dele foi histórica. Os examinadores foram o Sérgio Buarque de 
Hollanda, o Manuel Dias Nunes, ambos da USP, e o Pe. José Pereira de Maria. Pra 
você ter uma idéia, a tese foi defendida naquele auditório da Faculdade de 
Educação e estava lotada; o interesse era tão grande que as pessoas iam como quem 
vai assistir Fernanda Montenegro. Houve uma polêmica muito grande em torno da 
fundamentação teórica da tese, que eram as teorias estruturalistas, muito em voga 
na época. Foi um debate muito bonito e ele foi aprovado com distinção” (SILVA, 
2002, p. 41) 
 

 
A opinião de que o historiador Luis Palacín fora fundamental para a sedimentação da 

História, com pretensões científicas em Goiás, é compartilhada por outros “pioneiros”. Outra 

historiadora, Maria Augusta Santana de Moraes, com quem Palacín dividiu várias pesquisas, foi 

categórica em afirmar que: “Eu considero Palacín o pai da historiografia científica em Goiás. A 

contribuição dele é muito grande” (SILVA, 2002, p.79). Gilka Vasconcelos Ferreira de Salles 

também é enfática ao declarar que: 
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“a história regional começa realmente a ser implantada e ser um ponto de interesse 
maior quando o Padre Palacín veio para a UFG. (...) Ele veio para o Brasil, para 
Goiás, em missão Jesuítica. Então, ele vem para lecionar na Universidade Católica. 
Mas o diploma dele não era reconhecido aqui na universidade. Engraçado que eu 
lecionava na Católica e nós, eu e mais um grupo de professores é que examinamos 
o currículo dele e aprovamos a vinda dele para cá (UFG). Palacín foi um marco 
para a historiografia moderna, principalmente dentro da linha regional” (SILVA, 
2002, p. 51). 

 
 
O reconhecimento do papel palaciniano para essa disciplina no estado não foi 

somente dessa geração de “pioneiros”. As gerações mais recentes, atuais professores do 

Departamento de História da Universidade Federal de Goiás, representadas, nos trechos a seguir, 

pelos historiadores Heliane Prudente Nunes e Noé Freire Sandes,  também afirmam que:  

 
“sua obra dividiu a historiografia de Goiás em dois períodos – antes e depois de suas 
pesquisas. Ainda nos anos sessenta, ao iniciar o magistério, na área de História, nas 
Universidades Católica e Federal, Pe. Palacín deparou-se com o pequeno volume de 
trabalhos sobre História de Goiás, momento em que também buscava material para a 
construção de sua tese de Livre-Docência – estudo que resultou no livro, Goiás: 
1722/1822-Estrutura e Conjuntura numa Capitania de Minas. Desde então, passou a 
se dedicar além do ensino, também à pesquisa e à escrita da História goiana, numa 
verdadeira empreitada que levou a cabo até os seus últimos dias.” (NUNES e 
GARCIA, 1999, p. 9) 
 
“a primeira contribuição expressiva da Universidade à História da região foi a obra 
“1722-1822: Estrutura e Conjuntura numa Capitania de Minas”. Elaborada com 
grande zelo pela pesquisa documental, Palacín procura reconstruir a vida econômica, 
social e política de Goiás. Através de dados documentais obtidos, discute a função 
sócio-econômica da capitania, penetrando em questões fundamentais: a dinâmica da 
população, início da crise do ouro, a vida social em Goiás e o quadro de decadência 
instalado localmente graças à exaustão das minas, a partir da segunda metade do 
século XVIII” (SANDES e RIBEIRO, 1991, p. 25). 
 
 

Diante do exposto, percebe-se que o contexto cultura encontrado por Palacín em 

Goiás, durante as décadas de 60 e 70, demandava uma nova postura acadêmica. O 

reconhecimento da história como área de conhecimento científica exigia novas pesquisas e 

análises, preocupadas em discutir os postulados teóricos e os rigores metodológicos dessa 

disciplina. Nesse contexto, por demandas de sentido, Palacín elaborou a obra, “Goiás (1722-

1822): Estrutura e Conjuntura numa Capitania de Minas”, sua tese de livre-docência, depois 

reeditada sob o título “O século do Ouro em Goiás”, que representou seu esforço inicial em 

responder a essa carência de trabalhos com pretensões científicas. 
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Palacín também fora importante para a solidificação do Programa de Mestrado48 em 

História da Universidade Federal de Goiás. No princípio, o programa sobreviveu importando 

professores da Universidade de São Paulo, e tinha Palacín como um dos únicos professores do 

estado, por sua bagagem intelectual e seu título de doutor, com condições de praticar atividades 

docentes no mestrado. Participante vigoroso nas atividades do mestrado, esse historiador 

espanhol foi um dos responsáveis por dar um perfil definido ao programa: 

 
“De 1972 a 1980, o curso definia-se como de História do Brasil, lato sensu (...) Uma 
questão passou a preocupar os órgãos superiores do Mestrado, bem como a CAPES e 
o CNPQ: o curso mostrava-se incaracterístico, permitindo todos os temas possíveis, 
sem que se indicassem, de forma precisa, suas linhas norteadoras. Em 1980, em 
reunião do Conselho de Professores do Mestrado, aventou-se a mudança da área de 
concentração. Por proposta do professor Luis Palacín, a área de concentração foi 
definida como sendo a História das Sociedades Agrária, lato sensu, por corresponder 
às raízes econômicas regionais, bem como às do Brasil como um todo. Essa escolha, 
ainda que ampla e potencialmente rica, tornou preciso e específico o campo de 
trabalho do Mestrado. Explicitaram-se suas linhas de pesquisa, a saber: Movimentos 
Sociais no Campo, História das Relações de Trabalho e Teoria e Metodologia da 
História” (COSTA e SALLES, 1996, p. 10). 

 
Sua tenaz relação com a ciência da história em Goiás o fez empreender várias e 

profundas pesquisas sobre história de Goiás. Esses laços também foram reforçados pela 

formação de Palacín em História Moderna, o que aproximou-o da história colonial brasileira, em 

especial a do estado em que residia. Palacín se viu responsável não só por realizar pesquisas mais 

criteriosas do ponto de vista teórico-metodológico, mas também de construir interpretações sobre 

as nuances do passado colonial goiano. Essa relação entre a especialidade historiográfica de 

Palacín e seu interesse pelo passado colonial de Goiás foi registrada pela Prof. Ledonias Franco 

Garcia ao salientar que  

 
“a especialidade dele era século XVIII, e ele veio trabalhar com o século XVIII no 
Brasil. E ele fala que aquela formação que ele tinha o aproximou muito do Brasil da 
mineração e com isso de Goiás. Já havia a história da Colônia, nós tínhamos o 
Americano do Brasil, o Zoroastro Artiaga, outros já haviam escrito alguma coisa... 
Mas o trabalho com as feições da pesquisa acadêmica, dentro de determinado rigor 
acadêmico, rigor da pesquisa, tendências ali bem colocadas, isso foi com Padre 
Palacín. Eu diria que a história de Goiás ta dividida em dois tempos: antes e depois 
de Palacín” (SILVA, 2002, p. 99) 

                                                 
48 Entre os períodos de 1973 e 1978, Palacín foi coordenador do curso de mestrado em História da Universidade 
Federal de Goiás. Além de participar efetivamente, desde 1971, como presidente membro da ANPUH (Associação 
Nacional dos Professores Universitários de História), Seção Goiás. 
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De carência por orientação à sentido de vida, pesquisar e narrar a história goiana: uma 

atividade vital, uma produção de sentido. Busca por reconhecimento acadêmico mesclado com o 

desejo de desenvolvimento da ciência. Palacín também procurou converter obras técnicas, 

ligadas ao conhecimento acadêmico, em obras didáticas, numa tentativa de possibilitar o acesso à 

história de Goiás por público secundarista. O livro “História de Goiás” (1722-1972), que 

escreveu em companhia de Maria Augusta Santana de Moraes, representa, justamente, esse 

anseio de Palacín em tornar acessível grande parte da história do estado. Essa obra, com feições 

de livro didático, busca narrar a história de Goiás, numa análise de cunho predominantemente 

político, percorrendo desde a expedição do bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva até o 

governo militar em Goiás. O público-alvo era, o que chamamos hoje, de ensinos fundamental e 

médio. Talvez seja a única obra no estado, com pretensões didáticas, e que busca reconstruir um 

quadro geral, mesmo que sintético, sobre a história de Goiás. Objetivando, assim, atingir o 

público não-especializado, sobretudo, a juventude. A própria historiadora Maria Augusta 

Santana pode atestar essa preocupação de Palacín em divulgar a história de Goiás: 

 

“Depois que eu terminei minha tese de doutorado, o Palacín me procurou para nós 
fazermos um trabalho didático sobre a história de Goiás, porque Goiás era carente de 
trabalhos didáticos. Nós fizemos esse trabalho em 75, por aí. Foi um trabalho 
voltado, naquela época, para o público que  nós falávamos de ginásio” (SILVA, 
2002, p. 83). 
 
 

Essa inquietação palaciniana não só com a divulgação da história de Goiás, mas 

também com o incentivo a pesquisa e escrita dessa história é traduzida também na obra “História 

de Goiás em Documentos (colônia)”. Nesse livro, Palacín e suas co-autoras, Ledonias Franco 

Garcia e Janaína Amado buscaram proporcionar ao público especializado e não-especializado 

um arsenal de documentos históricos sobre Goiás no período colonial, comentando, de forma 

breve, sobre o contexto em que estavam inseridos tais documentos. A clara intenção é a de 

disponibilizar diversos documentos que poderiam resultar em variadas pesquisas sobre os mais 

diferentes temas, além de proliferar o conhecimento histórico, para os leitores não-acadêmicos, 

através de sua “matéria-prima” primordial que é o documento. A coletânea e comentário dos 

documentos se referiam ao período colonial, e teria suas versões de “império” e “república”, no 
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entanto, Palacín faleceu nesse interregno. Ledonias Franco Garcia, uma das autoras dessa obra, 

fala das aspirações que tinham ao produzir esse livro:  

 
 
“Em 1992, Janaína [Amado], Palacín e eu, resolvemos que precisávamos fazer uma 
coletânea da documentação histórica sobre Goiás. Mas não reunir os documentos, 
tão-somente; são documentos comentados; um livro que servisse tanto pro ensino 
fundamental, quanto pro médio e pra universidade e foi isso que nós tentamos fazer” 
(SILVA, 2002, p. 96) 

 

É evidente que o parecer emitido pelos “pioneiros” acerca de Palacín é carregado de 

emoção, repleto de nostalgia, pois trata de um ente querido que já se foi. O reconhecimento 

póstumo da contribuição cultural de Palacín foi algo que brotou espontaneamente da memória 

quando falavam da história da história em Goiás. Reitero que Kamilly Barros não os entrevistou 

direcionando questionamentos sobre Luis Palacín, no entanto, todos, espontaneamente, viram-se 

obrigados a falar de Luis Palacín quando o assunto é ciência da história em Goiás. A chegada 

desse inaciano espanhol em Goiás, embuído de um objetivo evangelizador, mas ao mesmo 

tempo, sedento por exercitar sua vocação pela pesquisa, conduziram-no às duas primeiras 

universidades goianas: Católica e Federal de Goiás. Como um autêntico representante da 

Companhia de Jesus, dedicou-se à pesquisa e a licenciatura de História. Palacín estava num 

ambiente em que sua formação teórica, sua bagagem intelectual poderiam ser fundamentais para 

o desenvolvimento de uma disciplina nascente. Por isso, a vontade de “praticar história” aliada à 

demanda por trabalhos com caracteres científicos49, resultaram numa empenhada dedicação em 

consolidar a ciência a qual se filiou. Esse interesse cognitivo pelo passado de um estado, remete-

nos as demandas por sentido emanadas daquele substrato cultural: um cientista da cultura em sua 

avidez por construir conhecimento; uma ciência nascente, carente por trabalhos que, através de 

procedimentos típicos, validassem seu estatuto. É no interior dessas carências, advindas de um 

sujeito (o historiador Luis Palacín) imerso em um contexto (a formação do curso de história) que 

o embrião da ciência da história em Goiás fora fecundado. 

                                                 
49 Quando me refiro a trabalhos verdadeiramente científicos pretendo destacar que, com Palacín, a escrita da história de 
Goiás deixou de se reduzir a meras memórias, pois a partir dele a pesquisa e escrita da história de Goiás passou a ser 
construída por historiadores de formação e, por isso, zelosos em construir narrativas que dispusesse de rigor 
metodológico e teórico, de correção lógica dos métodos empregados, de busca de conceituação adequada, de 
comprovação empírica dos resultados obtidos e da inserção não só de historiadores “goianos” numa historiografia 
brasileira como também de uma história de Goiás numa história do Brasil. 
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2.2 – A BAGAGEM DO ESPANHOL REPLETA DE FRANCESES 

 

Palacín vinha da Espanha com doutorado em um grande 
centro de estudos históricos na Espanha, homem muito 
inteligente, de argúcia muito grande, uma formação filosófica 
muito sólida e muito atualizado com a nova história dos 
Annales.

 50
 

 

                        Lena Castello Branco  

 

 

 

Com formação superior no curso de História, concluído em 1954 na Universidade de 

Santiago de Compostela, Palacín chega em Goiás, na década de 60, para iniciar seu apostolado. 

No entanto, por sua vinculação à Universidade Católica de Goiás, começa também sua carreira 

acadêmica, entregando-se à prática docente e à pesquisa em história. Desde então, Palacín 

dedicou grande parte de sua vida à pesquisa e escrita da história goiana (na falta de um termo 

mais adequado). A vasta contribuição de Palacín à historiografia goiana inicia-se logo com sua 

chegada em Goiânia, pois, percebendo o pequeno volume de trabalhos revestidos de pretensões 

científicas, entregou-se à profundas pesquisas e à elaboração de narrativas que dessem à história 

produzida em Goiás credibilidade no cenário historiográfico nacional.  

Especialista em História Moderna, com conhecimento acumulado nas áreas de Teoria 

da História, Filosofia e Teologia, Palacín rastreou fontes históricas sobre o passado colonial de 

                                                 
50 A historiadora Kamilly Barros de Abreu Silva, em sua monografia de graduação, buscou reconstruir a “história do 
Departamento de História” da Universidade Federal de Goiás. Para executar tal tarefa, recorreu não só a documentos 
escritos, como também a fontes orais. Esse trecho foi retirado da entrevista feita por Kamilly Barros a historiadora 
Dra. Lena Castello Branco, contemporânea de Palacín nas atividades desse departamento. Ver, SILVA, Kamilly 
Barros de Abreu. A Instituição Vivida: a memória dos pioneiros do curso de história da Universidade Federal de 
Goiás. Monografia de Graduação, Universidade Federal de Goiás, 2002. 
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Goiás, adentrou arquivos portugueses e brasileiros, manuseou cartas oficiais, documentos de 

Estado, literatura de viajantes estrangeiros, memórias, consistindo num verdadeiro esforço de 

investigação histórica e que resultou na construção de sua tese de Livre-Docência, convertida 

numa das obras mais importantes da historiografia goiana: “Goiás: 1722/1822 – Estrutura e 

Conjuntura numa capitania de minas”. Esta obra é fruto de uma intensa pesquisa documental, na 

qual Palacín penetra às nuances do passado da capitania de Goiás. A premissa central defendida 

por ele é que a efetiva inserção de Goiás ao mapa político brasileiro se confundiu com a 

descoberta de ouro nesta capitania por parte de Bartolomeu Bueno da Silva e que, após um 

período áureo de exploração do ouro, a decadência deste tipo de atividade resultou não só na 

ruína econômica, como também política e social da capitania. Nesta obra, Palacín destaca a 

relação existente entre a descoberta do ouro e o dinamismo populacional e administrativo que a 

mineração proporcionou à região, resultando, assim, na inserção de Goiás a política econômica 

portuguesa.  

Trabalhando com um recorte temporal de cem anos (1722-1822), que vai desde a 

saída da bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva rumo à terra dos índios goyazes até a 

independência do Brasil, Palacín alicerçou sua narrativa, do ponto de vista teórico, a partir dos 

conceitos de “estrutura” e “conjuntura”. Já no início do texto, ele explicita, muito sucintamente, 

o que entende por “estrutura” e por “conjuntura”: “o interesse centra-se não nos fatos, senão nos 

processos, no que tem de durável “a estrutura”, e no que tem de transitório “a conjuntura”. 

Intentei traçar as grandes linhas sem entrar em análises pormenorizadas dos processos 

particulares” (PALACÍN, 1976, p. 12). 

Construindo sua análise numa perspectiva predominantemente econômica51, Palacín 

se faz valer, do ponto de vista metodológico, de uma série de dados estatísticos, demográficos e 

aspectos quantitativos que, ligados aos conceitos de “estrutura” e “conjuntura”, conduziram-me à 

algumas constatações quanto as perspectivas de interpretação que orientaram a produção dessa 

obra.  

                                                 
51 Apesar do destaque à abordagem econômica presente nessa obra, isso não significa que Palacín se faz alheio a 
outros tipos de análises, como por exemplo, de caráter sócio-cultural. Analisando a significação cultural “do ser 
mineiro” e da “atitude coletiva” assumida pela população mineira com a decadência do ouro, Palacín põe em relevo 
essa outra vertente de interpretação. 
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Embora o autor não explicite, nem no decorrer de sua narrativa, nem em suas 

referências bibliográficas, as obras teóricas que embasaram seu trabalho, constatei que, para a 

arquitetura desse texto historiográfico, Palacín teve como referencial teórico a escola francesa 

dos Annales52, principalmente em sua matiz econômico-social marcada pelas contribuições de 

Fernand Braudel. Esse argumento é que sustenta o subtítulo “A bagagem do espanhol repleta de 

franceses”.  

O silêncio de Palacín quanto a essas referências teóricas53, provavelmente, deve-se à 

concepção de ciência da história que ele sustentava no início de sua carreira. Considerando que 

essa obra foi elaborada no início da década de 70, como tese de livre-docência na Universidade 

Federal de Goiás, Palacín, dando seus primeiros passos como especialista em história de Goiás, 

demonstra um aspecto que caracterizou sua carreira como historiador: o rigor na pesquisa 

empírica. Característica essa que, neste início de carreira, ficava muito mais evidente nos escritos 

palacinianos. Para ele, os critérios norteadores da cientificidade da história eram dados, 

sobretudo, pela regulação metódica. A explicitação dos referenciais teóricos era posta em plano 

secundário. No entanto, é preciso esclarecer que o destaque dado por Palacín às fontes e 

documentos nos quais pesquisou, em detrimento das concepções teóricas as quais se apropriou, 

não o classifica como um historiador “positivista”54, pois formulou problemas e construiu 

                                                 
52 Essa constatação foi se construindo à medida que li essa obra de Palacín. As colocações feitas por seus 
contemporâneos foram posteriores a essa conclusão, desta forma, apenas ratificou a percepção que tive no contato 
com a obra palaciniana. Além disso, é necessário esclarecer também que não pretendo classificar Luis Palacín, 
monoliticamente, no interior de uma escola teórica ou historiográfica, ou engessá-lo em qualquer dos “ismos”, pois 
esse historiador “bebeu” em diversas fontes: trabalhou com uma vertente marxistas ao aplicar o conceito de 
“consciência possível”, de Goldmann, ao pensamento do Padre Antônio Vieira (“Vieira e a Visão Trágica do 
Barroco”); analisou Padre João, nas Revoluções de Boa Vista, a partir da categoria weberiana de “carisma”; meu 
propósito é demonstrar que naquele período, quando da elaboração de sua tese de livre-docência, Palacín foi 
influenciado pela Escola dos Annales. 
53 É muito comum encontrarmos, principalmente nas primeiras obras de Palacín, um certo desapego pela citação de 
seus referenciais teóricos, ficando a teoria implícita no corpo do texto. Entrevistando a professora Lena Castello 
Branco, contemporânea de Palacín, esta afirmou-me que era comum entre os historiadores europeus daquela época 
(década de 70) um certo desapego com relação às formalidades de um texto historiográfico, principalmente no que 
se refere à citação bibliográfica da teoria utilizada. Essa característica, segundo ela, diferencia os historiadores 
europeus dos americanos. O que pode nos ajudar a entender o silêncio de Palacín quanto a suas referências. 
 
54 Entre os historiadores brasileiros divulgou-se, de forma vulgar, a percepção de que o historiador positivista era 
aquele que tinha um apreço tal pelo uso do documento que acreditava que o mesmo falava por si só. Essa noção 
talvez advenha do fato de que o “positivismo” fora confundido com a “escola metódica francesa”, sendo assim, 
alguns procedimentos preconizados e legados por esta última foram atribuídas ao positivismo. Por isso, faz-se 
necessário estabelecer algumas distinções entre essas duas vertentes que, muitas vezes, foram confundidas como 
sendo uma só. Segundo Bourdé e Martin, “foi erradamente que se classificou e ainda se classifica a escola histórica 
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hipóteses sobre os objetos que estudou. Essa característica nos chama a atenção para as heranças, 

encontradas em Palacín, da concepção moderna de ciência da história, em que os métodos de 

pesquisa tinham maior visibilidade que os outros princípios fundamentais do conhecimento 

histórico (como por exemplo, a teoria e a narrativa). Como bem salientou Rüsen, mesmo que 

muitos historiadores não estejam conscientes, eles usualmente utilizam os referenciais e 

perspectivas empregadas pelos especialistas precedentes, para a análise dos assuntos de que 

querem tratar, uma vez que a justificação desses referenciais só pode ser feita pelo contraste com 

perspectivas anteriores. No caso de Palacín, não há uma falta de consciência, ocorre sim um 

modo específico de construção de narrativa histórica em que a teoria encontra-se latente, não 

citada formalmente.  

Considerando, então, que a construção do conhecimento histórico transita, 

necessariamente, pela elaboração e (ou) pela apropriação de teorias empiricamente 

concretizáveis e modificáveis pela pesquisa histórica, e que essas teorias históricas, em que 

consistem as perspectivas de interpretação na história como ciência, formam hipóteses ou 

contextos de perguntas com os quais a realidade do passado é vasculhada, faz-se imprescindível 

a localização dessas perspectivas para a compreensão do conhecimento histórico produzido por 

Luis Palacín. Por isso, para reforçar o pressuposto de que Palacín dirigiu sua obra, do ponto de 

                                                                                                                                                     
(metódica) que se impõe na França entre 1880 e 1930 de corrente positivista. Com efeito, a autêntica história 
positivista foi definida por L. Bourdeau em “A História e os Historiadores: ensaio crítico sobre a história 
considerada como ciência positiva”, publicada em 1888. Como bom discípulo de A. Comte, Bourdeau fixa a história 
científica o objetivo de investigar as leis que presidem ao desenvolvimento da espécie humana”. Esses autores dão 
continuidade à distinção destacando que “no manifesto que inaugura a Revista Histórica (escola metódica), Monod 
emprega bem a fórmula “ciência positiva”, mas num sentido muito afastado da doutrina comtista: “Nossa Revista 
será uma recolha de ciência positiva e de livre discussão, todavia, não abandonará o domínio dos fatos e 
permanecerá fechada às teorias políticas e filosóficas”” (BOURDÉ, GUY; MARTIN, HERVÉ. As Escolas 
Históricas. Portugal: Europa-América, 1983, Trad. Ana Rabaça, p. 117 e 118). Collingwood também insistiu nesta 
diferenciação ao afirmar que “a historiografia do século XIX aceitou a primeira parte do programa positivista – a 
seleção dos fatos – embora recusasse a segunda – a descoberta das leis”(COLLINGWOOD, R. G. A idéia de 
História. Lisboa: Editorial Presença, 4ª Edição, Trad. Alberto Freire, p. 170.) Na realidade, os adeptos da escola 
metódica não foram primordialmente inspirados pelo francês Auguste Comte, e sim pelo alemão Leopold Von 
Ranke. A partir dessa herança rankiana, os iniciadores da escola metódica, como V. Langlois e C. Seignobos, 
puseram em causa as filosofias da história, avançaram em fórmulas “científicas”, objetivas (ou positivas), isentaram 
o historiador em julgar o passado, negaram a interdependência entre o sujeito conhecedor (historiador) e o objeto do 
conhecimento (o fato histórico). Afirmavam, ainda, a possibilidade do historiador ser imparcial, alheio a qualquer 
condicionamento social. Neste sentido, confirmaram o documento escrito como fonte histórica primordial, 
consolidaram a perspectiva de que a História existe em si objetivamente e cimentaram a idéia de que a tarefa do 
historiador consiste em reunir um número suficiente de dados através da organização os documentos disponíveis, 
que dirão por si só. Em suma, qualquer reflexão teórica é inútil, pois a ciência positiva pode atingir a objetividade e 
conhecer a verdade da história. 
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vista teórico, a partir de perspectivas de interpretação e recursos categoriais emanados da escola 

dos Annales, pretendo, inicialmente, mapear as características da matriz francesa que influenciou 

esse historiador espanhol: a geração de Fernand Braudel. Segundo Burke,  

 

“Fernand Braudel foi o grande representante da chamada segunda geração dos 
Annales (posterior a Marc Bloch e Lucien Febvre), sendo esta fase do movimento, a 
que mais se aproxima verdadeiramente de uma “escola”. Elaborou conceitos 
diferentes (particularmente estrutura e conjuntura) e novos métodos (especialmente a 
“história serial” das mudanças na longa duração), e fora dominada pela presença de 
Fernand Braudel” (BURKE, 1997, 12).  

 

Defensor da interdisciplinaridade, Fernand Braudel se aproximou de outras áreas do 

conhecimento, principalmente das ciências sociais, da economia e da geografia. Entre as décadas 

de 60 e 70, Braudel recebeu com entusiasmo os métodos quantitativos empregados por seus 

colegas, dentre eles Ernest Labrousse, o que demonstrou a íntima relação deste historiador com a 

economia. “As obras desses economistas, saturadas de gráficos e tabelas, referem-se a 

movimentos de longa duração e a ciclos de curta duração, “crises cíclicas” e “interciclos”” 

(BURKE, 1997, p. 68). Labrousse, buscando maneiras de mensurar as tendências econômicas, 

utilizou conceitos, métodos e teorias de economistas, preocupados respectivamente com os ciclos 

econômicos de curta e longa duração.  

O próprio Braudel reconheceu a importância dessa história econômica de Labrousse 

para sua geração de historiadores, sobretudo, o uso dos conceitos de “estrutura” e “conjuntura”, 

largamente discutidos pela economia, e que migraram para suas elucubrações teóricas. Segundo 

Fernand Braudel, “foi Ernest Labrousse e os seus discípulos que puseram em marcha, com o 

Congresso Histórico de Roma (1955), uma ampla investigação social sob o signo da 

quantificação” (BRAUDEL, 1972, p. 12). O historiador Pierre Chaunu também se constituía num 

exemplo dessa aproximação da historiografia francesa com a economia. Seus trabalhos 

apresentavam combinações de demografia histórica, dados estatísticos, gráficos e o uso constante 

das categoriais de “estrutura” e “conjuntura” para conceituar o tipo de abordagem realizada. De 

acordo com Burke, “o próprio Chaunu dividia seus trabalhos em duas partes, intituladas 

“Estrutura” e “Conjuntura”” (BURKE, 1997, p. 77). 
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Esta geração dos Annales, presidida por Fernand Braudel, endereçou críticas 

mordazes à dois alvos: primeiramente, à abordagem privilegiada na história tradicional e, por 

fim, à noção de tempo breve. A chamada “história tradicional”, típica do século XIX e de 

inspiração rankiana, se debruçava na história dos grandes acontecimentos, a história política, a 

história do Estado Nacional. Além disso, essa história tradicional preconizava o uso do 

documento por si só como meio de explicação histórica, resultando, então, numa sobreposição do 

objeto (a realidade histórica presente no documento) sobre o sujeito do conhecimento 

(historiador), que se isentava de formular hipóteses ou conclusões sobre os eventos humanos 

ocorridos no passado. Reafirmando suas críticas a essa história chamada de “tradicional”, 

Braudel ressaltava que   

 

“existe entre os historiadores, uma forte desconfiança em relação a esta história 
tradicional, chamada história dos acontecimentos, etiqueta que se costuma confundir 
com a de história política, pois a descoberta maciça do documento fez o historiador 
acreditar que na autenticidade documental estava contida toda a verdade” 
(BRAUDEL, 1972, p. 11).  

 

Braudel também salientava que a noção de tempo breve, enfatizada por essa história 

política, era insuficiente para a compreensão da experiência coletiva dos homens, pois reduz a 

experiência humana ao nível do mero acontecimento. Para ele, havia outras temporalidades que 

não somente essa que se refere à “superfície dos acontecimentos, das oscilações breves, rápidas, 

nervosas” (BRAUDEL, 1992, p. 14). Fernand Braudel chega à beira da ironia quando se refere à 

forma como a “história política” preconizava o tempo breve: “Ontem, um dia, um ano podiam 

parecer boas medidas para um historiador político. O tempo era uma soma de dias.” 

(BRAUDEL, 1992, p. 47). 

A inquietação teórico-metodológica de Braudel consistia, então, em demonstrar essa 

pluralidade de tempos que circundam a existência humana: “meu grande problema, o único 

problema a resolver, é demonstrar que o tempo avança com diferentes velocidades”.55 A 

demonstração dessas distintas temporalidades (que não se excluem, mas se complementam) foi 

                                                 
55 Em entrevista a Peter Burke, Braudel fala de seu propósito com sua dialética da duração. Ver BURKE, A 
Revolução Francesa na Historiografia, p.52. 
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exarada através de um constructo teórico braudeliano denominado de “a dialética da duração”56. 

Para essa nova compreensão de tempo histórico, a aproximação de Braudel com as ciências 

sociais foi fundamental. As ciências sociais ofereceram um “tempo social” que não estava preso 

à sucessão dos eventos, ao singular, e sim à permanência, à regularidade, à uniformidade, à 

constância, ao ciclo. José Carlos Reis lembra que  

 

“Os Annales, e Braudel em particular, construiriam o conceito de “longa duração”, 
que ao mesmo tempo incorpora e se diferencia do conceito de estrutura social das 
ciências sociais. A longa duração é a tradução, para a linguagem temporal dos 
historiadores, da estrutura atemporal dos sociólogos, antropólogos e lingüistas. Ao 
passarem à consideração da dialética entre mudança e permanência, entre longa 
duração e evento, os Annales produziram uma mudança substancial no conceito de 
tempo histórico” (REIS, 2003, p. 198). 

 

É preciso ressalvar, todavia, que a incorporação desse “tempo social”, mobilizador 

das permanências, não significou a desconsideração do evento, da sucessão. “A longa duração 

inclui e explica o evento; ela não o abole” (BRAUDEL, 1992, p. 29). Por isso, a “dialética da 

duração” consiste na decomposição entre a pluralidade das durações, que se encaixam, e que 

Braudel definia da seguinte forma:  

 

“uma história quase imóvel, a do homem em suas relações com o meio que o rodeia, 
feita com freqüência de retornos insistentes, de ciclos incessantemente recomeçados. 
(...) uma história lentamente ritmada, dir-se-ia de bom grado, não fosse a expressão 
desviada de seu sentido pleno, uma história social, a dos grupos e dos agrupamentos. 
(...) A terceira parte, enfim, a da história tradicional, se quisermos, da história à 
dimensão não do homem, mas do indivíduo, a história ocorrencial (événementide) de 
François Simiand: uma agitação de superfície” (BRAUDEL, 1992, p. 13-14).  

 

 

Depois de adentrar às especificidades teóricas de Fernand Braudel, julgo ser 

necessário voltar aos escritos de Palacín para mapear a forma como perspectiva francesa 

                                                 
56 Para muitos historiadores brasileiros, esta nova concepção de tempo histórico, proposta por Braudel, constituiu-se 
na grande modificação e contribuição dada pela escola dos Annales à ciência histórica. A historiadora D´Alessio 
entende que a matriz da revolução historiográfica surgida com a revista dos Annales foi a elaboração de uma nova 
concepção de tempo histórico proposto por Braudel. D´ALESSIO, M.M. “Os Analles no Brasil. Algumas 
reflexões”. Anos 90, Porto Alegre, nº 2 maio 1994,  p. 127.  José Carlos Reis também compactuou com o ponto de 
vista de que a Nouvelle Histoire, isto é, a história sob a influência das ciências sociais, realizou uma “revolução 
epistemológica” quanto ao conceito de tempo histórico. Uma revolução no sentido amplo do termo, ou seja, uma 
mudança substancial na forma de compreensão do tempo histórico.” REIS, José Carlos. “Introdução” In: Nouvelle 
Histoire e Tempo Histórico: a contribuição de Febvre, Bloch e Braudel. São Paulo: Ática, 1994, p. 9. 
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influenciou-o na elaboração dessa obra. Volto a afirmar, não há qualquer referência bibliográfica 

aos trabalhos de estudiosos franceses, todavia, dedicando-me a uma leitura mais atenta da obra, 

percebi que esta influência teórica permeia as teias narrativas de Palacín.  Quando, já no início 

do trabalho, afirma que seu “interesse centra-se não nos fatos, senão nos processos, no que tem 

de durável “a estrutura”, e no que tem de transitório “a conjuntura”, traçando grandes linhas sem 

entrar em análises pormenorizadas dos processos particulares” (PALACÍN, 1976, p. 12), já fica 

evidente esse rastro de Annales em sua perspectiva. É preciso reconhecer, no entanto, que essa 

conceituação de “estrutura” e “conjuntura” é de fato muito sucinta, tendo em vista que Palacín 

não a retoma no decorrer da narrativa de forma a explicitá-la melhor. Apesar disso, o próprio uso 

desses conceitos (utilizados em larga escala pelos Annales da geração de Braudel) e o tipo de 

análise mais abrangente que assume (“traçando grandes linhas sem entrar em análises 

pormenorizadas dos processos particulares”), de perspectiva econômico-social, nos denuncia a 

bagagem francesa desse espanhol. E para fundamentar essa constatação, um trecho de Braudel 

torna-se bastante oportuno:  

 

“O tempo não é somente a soma de dias. Uma curva dos preços, uma progressão 
demográfica, o movimento dos salários, o estudo da produção, uma análise da 
circulação, reclamam medidas muito mais amplas. Aparece uma nova forma de 
narrativa, digamos o “recitativo” da conjuntura, do ciclo, até mesmo do “interciclo”, 
que propõe à nossa escolha uma dezena de anos, um quarto de século e, no limite 
extremo, o meio século do ciclo clássico de Kondratieff” (BRAUDEL, 1992, p. 47) 

 

O próprio recorte temporal de Palacín, que é de 100 anos57, período compreendido 

entre 1722 e 1822, demonstra que se trata de uma abordagem de longa duração, que não fica 

assentada ao nível da “superfície dos acontecimentos”. Palacín elege dois marcos temporais, que 

fixaram limites à sua análise: 1722, o início da expedição exploradora da bandeira de 

Bartolomeu Bueno da Silva, que encontrara ouro na terra dos índios goyases; e 1822, ano da 

independência do Brasil, momento em que o governo português deixa de ter, “oficialmente”, a 

direção do projeto colonizador do Brasil.  

                                                 
57 Originalmente, a tese de livre-docência de Luis Palacín, que se constituiu nesta obra em análise, intitula-se “Goiás 
(1722-1822): Estrutura e Conjuntura numa Capitania de Minas”, mas, 1979, fora reeditada pela Editora Oriente com 
o título “O Século do Ouro em Goiás”, provavelmente para retirar toda a tecnicidade acadêmica do título, tornado o 
livro mais atrativo ao mercado editorial.  
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Dentro desse período secular, Palacín apresenta as dinâmicas conjunturais que 

caracterizaram a atividade mineradora em Goiás. A conjuntura desse período foi marcada pelos 

momentos de “apogeu” e “decadência” dessa atividade. Para elucidar essa dinâmica conjuntural 

(“o que tem de transitório”), realçando as noções de “apogeu” e “decadência”, Palacín cria uma 

estrutura discursiva na qual divide em fases a exploração aurífera numa região de minas, sendo 

que, cada fase apresenta sua especificidade:  

 

“o “descobrimento”, marcado pela expansão febril, a pressa e a semi-anarquia; o 
“apogeu”, marcado por um período breve, mas brilhante de exploração do minério e 
a posterior transição, de forma súbita, para a “decadência”, um período amargo, 
lento e agonizante de diminuição progressiva desta exploração, caminho para a ruína 
econômica” (PALACÍN, 1976, p. 15) 

 

É interessante notar que Palacín também recorre a uma análise que privilegia a 

perspectiva econômica, visto que o tema que circunscreve a obra é a atividade mineradora em 

Goiás. Todavia, como anteriormente colocado, essa abordagem predominante é mesclada com 

uma abordagem sócio-cultural para assim demonstrar a conjuntura, inicialmente de apogeu e 

depois de decadência, que caracterizaram esse “ciclo econômico goiano”. Para demonstrar essa 

conjuntura de apogeu econômico, Palacín explicita alguns aspectos da “realidade goiana” à 

época da mineração, bem como da política administrativa portuguesa, para caracterizar esse 

período. Já no primeiro capítulo, intitulado de “O ouro de Goiás”, Palacín destaca que o 

descobrimento de Goiás confundiu-se com a descoberta de ouro nesta Capitania. A grande 

quantidade de arraiais edificados neste momento inicial da exploração seria um dos sintomas do 

fausto do ouro, fase efêmera, mais de grande intensidade, seja na dinâmica populacional, como 

também na estruturação de um aparelho administrativo que promovesse a maior exploração das 

minas. Outro indicador desse período seria a chamada “anarquia dos começos” (PALACÍN, 

1976, p. 34), resultado da expansão febril da mineração, ocasionada pela intensa migração 

existente na região, que por abrigar pessoas de “todos os tipos”, sequiosas pelo enriquecimento 

rápido, são resistentes a qualquer tipo de ordem que se possa estabelecer. A exposição sobre a 

conjuntura de “apogeu” da atividade mineira em Goiás é completada com outros sinais dessa 

prosperidade: a proibição do trabalho em outra atividade que não a mineradora e a busca 

incansável por novos “descobertos”. Somava-se a esses fatores, o quantitativo populacional e a 
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forte tributação do Estado português sobre as regiões mineiras. No caso goiano, o recolhimento 

de tributos, segundo Palacín, nos aponta para esses períodos de prosperidade e de crise. 

Sacramentando a explicação dessa conjuntura de “apogeu” do ouro, Palacín ressalta que a 

retomada na aplicação do quinto foi indispensável para a construção de uma casa de fundição em 

Goiás. Como esta lei foi aplicada em Goiás somente em 1751, percebemos que Palacín elege esta 

data como um dos marcos do apogeu, pois esta lei previa a abertura de sete casas de fundição 

para o Brasil, sendo quatro em Minas Gerais e uma em Goiás. Para a demarcação desse período 

próspero, Palacín compactua com o governador Delgado Freire de Castilho que assinalava o ano 

de 1778, como o fim do período de abundância e o princípio de sua decadência, com base na 

queda da arrecadação do quinto. 

Continuando sua análise, Palacín anuncia que a inversão dessa conjuntura se inicia a 

partir dos anos de 1775 e 1780. Essa conjuntura de “decadência” podia ser sentida, segundo 

Palacín, a partir da queda da população, da quebra do rendimento das minas, da diminuição dos 

rendimentos advindos dos impostos, do decréscimo da mão-de-obra por estancamento da 

importação de escravos, do estreitamento do comércio interno com tendência à formação de 

zonas de economia fechada, de um consumo dirigido à pura subsistência, da ruralização, do 

empobrecimento e do isolamento cultural. Com a queda na exploração do ouro, a decadência era 

caracterizada também pelo “desprezo ao trabalho, pelo gosto à ociosidade e pelo derrotismo 

moral, um estado permanente de apatia, de resignação muito próxima da desesperança, traduzido 

num sentimento comum: a tristeza” (PALACÍN, 1976, p. 200).  

O uso dos conceitos de “estrutura” e “conjuntura” não são os únicos indícios da 

apropriação, por parte de Palacín, da perspectiva teórica francesa. O uso sistemático de dados 

estatísticos, tabelas e gráficos nessa narrativa também nos revelam a bagagem francesa desse 

historiador espanhol. Como metodologia herdada da economia, Palacín a utiliza para demonstrar 

as especificidades da conjuntura que caracterizou a atividade mineira em Goiás. Fernand Braudel 

também acentuava a importância desses instrumentos quantitativos como meios metodológicos 

de explicação de uma dada estrutura ou conjuntura: “acredito na utilidade das longas estatísticas, 

na necessidade de remontar até um passado cada vez mais longínquo estes cálculos e 

investigações. (...) Sem dúvida, a estatística simplifica para melhor conhecer” (BRAUDEL, 
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1972, p. 38). Esse gosto palaciniano pela mensuração como meio metodológico que auxilia a 

pesquisa histórica pode ser atestada por um outro contemporâneo de Palacín, o professor Juarez 

Costa Barbosa. Esse ressalta que  

“Padre Palacín, como um bom europeu, fazia questão de trabalhar em cima do 
documento. Eu não gosto muito de trabalhar com documento, e não vou te explicar 
porquê. (...) Então, ele pegava os balanços para calcular quantas pessoas tinham, qual 
era a renda da região, para ver mais ou menos qual era o tipo de vida” (SILVA, 
2002, p. 65).  

 

Recorrendo à história oral para acumular mais informações sobre a vida pessoal e 

atuação profissional de Luis Palacín, entrevistei a professora Lena Castello Branco, pois 

enquanto contemporânea e amiga do mesmo, poderia me ajudar na elucidação de diversos 

problemas que envolvem o conhecimento histórico produzido por ele. Quando a visitei, em 

Setembro de 2005, a mesma me relatava que “era grande o apreço que o Padre Palacín tinha pela 

historiografia francesa, sobretudo, por Braudel. Por diversas vezes, em conversas com ele, 

falava-me da importância das contribuições braudelianas para o conhecimento histórico. Me 

incentivava a ler Braudel. Aconselhou-me a ler O Meditarrâneo”. Essas colocações, então, 

confirmaram minha conclusão inicial: as perspectivas de interpretação francesas, principalmente 

as de influência braudeliana, foram essenciais para a elaboração dessa primeira obra palaciniana. 

É preciso também reconhecer a dificuldade em pontuar, de forma precisa, o caminho 

e as circunstâncias nas quais a perspectiva francesa migrou para o pensamento de Palacín. No 

entanto, duas hipóteses poderiam ser levantadas. A primeira diz respeito à repercussão que o 

trabalho dos Annales tiveram em toda a Europa, principalmente com “O Mediterrâneo” de 

Braudel, pois foi na era de Braudel, porém, que a revista e o movimento tiveram grande 

divulgação pela Europa. O Mediterrâneo, naturalmente, atraiu leitores de todas as partes do 

“velho mundo”: “a tradução italiana do livro de Braudel apareceu, como a espanhola, em 

1953”(BURKE, 1997, p. 109). Tomando-se em conta o impacto desta obra na Europa, sua 

tradução para a língua espanhola em 1953, acredito ser possível que Palacín tivera contato com a 

mesma naquele momento. Tendo em vista que sua graduação em História ocorreu durante os 

anos de 1951 e 1954, nas Universidades de Salamanca e de Santiago de Compostela, tal leitura 

possa ter o influenciado na formação de seu aparato teórico. Em “Estrutura e Conjuntura numa 

capitania de minas”, Palacín não cita qualquer obra de Braudel, mas em “Vieira e a Visão 
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Trágica do Barroco”, ele faz uma referência bibliográfica justamente à essa tradução espanhola 

de “O Mediterrâneo”, publicada no ano de 1953. O conhecimento dessa tradução nos induz a 

pensar que Palacín realmente tivera contato com a mesma desde sua graduação, pois poderia ter 

citado a edição brasileira, tendo em vista que em 1986 (ano de divulgação de “Vieira e a Visão 

Trágica do Barroco”), “O Mediterrâneo” já estava traduzida para a língua portuguesa. Mesmo 

assim, Palacín preferiu citar “El Mediterrâneo em la época de Felipe II. México, 1953” 

(PALACÍN, 1986a , p. 44).   

A segunda hipótese reside no fato de que os historiadores franceses foram primordiais 

para a consolidação dos cursos de história no Brasil 58, principalmente Braudel. Esse historiador, 

por exemplo, foi contratado para lecionar na Universidade de São Paulo entre os anos de 1935 e 

1937 59. Nós, historiadores brasileiros, somos conscientes da grande influência da historiografia 

francesa em nossas produções desde a década de 30. Por isso, sabendo que o amadurecimento de 

Palacín, enquanto historiador, se deu em território brasileiro, provavelmente, estas concepções 

poderiam ter migrado para sua forma de compreender e pesquisar a história. Penso que essas 

hipóteses não se excluem, mas se completam nesta tentativa de explicação. 

Feito este mapeamento teórico, é importante reiterar que o autor não evidencia estes 

referenciais teóricos em notas de rodapé ou bibliografia. Mas, a meu ver, isso não significa que 

Palacín não sofreu influência teórica da historiografia francesa, principalmente da perspectiva 

braudeliana. Como já salientei, o silêncio de Palacín está ligado à sua concepção de ciência da 

história e, como bem dissera Lena Castello Branco, à sua formação acadêmica européia. 

Marcada por uma minuciosa pesquisa empírica, a análise de Palacín mostra um historiador ainda 

tributário à concepção moderna de ciência da história, na qual os métodos ofuscavam outros 

princípios constitutivos do conhecimento histórico. Por isso, não há uma falta de consciência da 

apropriação teórico-metodológica da perspectiva francesa dos Annales. Esta é a hipótese que 

busco sustentar tópico da dissertação, isso porque a abordagem feita por Palacín, os conceitos 

utilizados por ele, os recursos metodológicos que se fez valer, conduziram-me a tal conclusão.  

                                                 
58 Sobre o papel dos franceses na consolidação das Universidades no Brasil, ver D´ALESSIO, M. Os Analles no 
Brasil. Algumas reflexões. Anos 90, Porto Alegre, nº 2 maio 1994,  p. 132. 
59 Tanto Peter Burke (1997,  p. 46) como Bourdè e Martin (1983, p. 128) destacam que Fernand Braudel afirmara 
que os anos 1935 e 1937, em que estivera no Brasil, foram os períodos mais felizes de sua vida. 
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Logo, é imprescindível também enfatizar que esta obra se tornou um grande clássico 

da “historiografia goiana”. Diversas foram às críticas dirigidas a Palacín com relação a esta 

produção, principalmente no que se refere ao fato dele ter privilegiado as fontes oficiais, que 

acabaram por marginalizar outras atividades econômicas do período, visto que eram 

consideradas ilegais. Questionam também esta abordagem considerada bastante ampla e que 

sublinha a noção de ciclos econômicos, reduzindo a realidade histórica do período. Além disso, 

as noções de “apogeu” e “decadência” também foram amplamente discutidas e postas em 

cheque, pois as mesmas foram construídas a partir da perspectiva dos viajantes europeus do 

século XVIII que observavam a “realidade goiana” a partir de seus olhos europeizantes, o que 

não resguardava a diversidade histórica e cultural de Goiás em detrimento da Europa. No 

entanto, embora passasse pelo crivo da crítica historiográfica, esta obra não perdeu sua validade, 

pois Palacín, a partir dessa produção, apresentou elementos teóricos de um novo momento da 

historiografia goiana: o da consolidação de uma ciência histórica em Goiás, período este em que 

os historiadores buscaram prezar pelo rigor teórico-metodológico das pesquisas, demonstrando 

que Goiás começava a se inserir nas discussões historiográficas mais recentes, ou seja, a partir de 

Palacín, a ciência da história em Goiás buscava reconhecimento no cenário historiográfico 

nacional apresentando pesquisas criteriosas do ponto de vista científico. Além disso, essa obra 

marca a chegada dos Annales em Goiás, visto que, não se tem notícia de outra produção 

historiográfica goiana, anterior a esta, que traga em seu bojo a perspectiva dessa escola francesa. 
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2.3 – A PESQUISA E A ESCRITA PALACINIANA 

 

Encarar a história como uma operação será tentar, de 
maneira necessariamente limitada, compreendê-la com a 
relação entre um lugar, procedimentos de análise e a 
construção de um texto. (...) o real que se inscreve no discurso 
historiográfico provem das determinações de um lugar. 
Dependência com relação a um poder estabelecido em outra 
parte, domínio das técnicas concernentes às estratégias 
sociais, jogo com os símbolos e as referências que legitimam 
a autoridade diante do público são as relações efetivas que 
parecem caracterizar este lugar da escrita60. 

 

                           Michel de Certeau  

 

 

 

A incansável busca pela fonte intocada, inédita, o apreço pelo documento, encarado 

como a matéria-prima da história, com certeza, eram as marcas registradas do historiador Luis 

Palacín. O infatigável desejo por “farejar carne humana61” nos registros mais longínquos, nos 

arquivos adormecidos, nos monumentos silenciados pelo tempo, era traço inconfundível desse 

pesquisador espanhol. Essa característica marcante, Palacín não somente trouxe consigo, 

apresentando-a em suas primeiras pesquisas, tentou imprimi-la também em seus 

contemporâneos. A preocupação era evidente naquele contexto de consolidação da história 

enquanto disciplina científica: dotar as pesquisas historiográficas em Goiás de rigor metódico. A 

historiadora Ledonias Franco Garcia sintetiza bem essa característica palaciniana, ao afirmar 

que: 

 

                                                 
60 CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. 
61 Tomo de empréstimo essa expressão de Marc Bloch, Introdução a História. Mem Martins: Publicações Europa-
América, 1997.  
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“Ele foi primeiro a vasculhar o que Goiás tinha nos arquivos. Ele foi a Goiás, 
Pirenópolis, Corumbá, foi subindo por Arraias, Natividade, foi até a ponta, até o 
Bico do Papagaio (...) Entrou no Maranhão, Carolina, Imperatriz, mas 
principalmente em Grajaú é que ele descobriu dados sobre Goiás. Vasculhou tudo 
isso aqui e depois foi pros arquivos do Rio, São Paulo, depois foi para Lisboa. 
Então ele faz esse trajeto, que é o caminho das pedras do pesquisador, vasculhando, 
catando, construindo esse mapa do documento, catalogando tudo, fazendo o 
trabalho do historiador, que é a leitura, a análise, a comparação. Esse primeiro 
trabalho, que é “O século do ouro em Goiás”, nasceu desta pesquisa, mas foi 
também a livre-docência dele, ele se candidatou em São Paulo, na USP, a comissão 
veio aqui avaliar o trabalho dele” (SILVA, 2002, p. 99) 

  

No entanto, como já sublinhado anteriormente, a rigorosa metodização encontrada em 

Palacín, principalmente em seus primeiros escritos, não significa que o mesmo não elaborou 

hipóteses, ou não construíra interpretações sobre o objeto em estudo. Palacín pesquisou, 

formulou problemas, interpretou, à sua maneira, segundo seus cânones metódicos, conforme seus 

referenciais teóricos. As fontes eram essenciais para ele, mas precisavam ser exploradas. Essa 

busca palaciniana em pesquisar, em explorar o material empírico legado pelas fontes será tratada 

nesse tópico intitulado de “a pesquisa e a escrita palaciniana”, que também discute como Palacín 

escreveu “história”, sobretudo, em seu início de carreira62. Visando efetivar essa tarefa para a 

qual proponho, o foco de análise estará voltado para a mais conhecida obra de Palacín, elaborada 

durante a década de 70: “Goiás (1722-1822): Estrutura e Conjuntura numa capitania de Minas”. 

Principalmente a primeira, não só por ter sido sua tese de livre-docência, mas por toda a 

repercussão que ela teve no meio acadêmico de Goiás, influenciando toda uma geração de 

pesquisadores que, de uma forma ou de outra, formularam interpretações sobre o passado desse 

estado a partir dela. 

Tratar de métodos da pesquisa empírica é lidar com o exercício de investigação da 

experiência do passado, é trabalhar com o conjunto de procedimentos que presidem a exploração 

do material das fontes. No caso da primeira obra em questão, “Goiás (1722-1822): Estrutura e 

Conjuntura numa capitania de Minas”, a análise dos procedimentos metódicos utilizados por seu 

autor proporciona-nos diversos aspectos relevantes a serem discutidos. Primeiramente, é preciso 

ressaltar a visibilidade dada por Palacín aos documentos pesquisados e que embasaram esse 

                                                 
62 Como esse capítulo se intitula “A Consolidação da Ciência da História em Goiás”, busco mostrar os esforços 
iniciais de Palacín em sedimentar essa disciplina em Goiás, além disso, focando nos métodos e na escrita palaciana 
em seu início de carreira, tenho condições de, no capítulo 3, mapear algumas mudanças quanto a forma que Palacín 
pesquisou e escreveu “história”. 
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trabalho. Como já destacado, as referências teóricas são postas em segundo plano, vêm 

emaranhadas às teias narrativas, não sendo assumidas ou explicitadas. As fontes sim ganharam 

um espaço privilegiado nesse texto palaciniano, são citadas a todo instante, praticamente em 

todas as páginas. Os documentos foram minuciosamente catalogados e inseridos como apêndice 

ao final do livro. Mas é importante ressaltar, o realce aos registros humanos vem acompanhado 

das intervenções do sujeito cognoscente. 

Nessa pesquisa feita por Palacín, algumas fontes foram essenciais: a literatura dos 

viajantes europeus que transitaram por Goiás durante a primeira metade do século XIX 

(Eschwege, Cunha Matos, Pohl, Saint-Hilaire63), os relatos dos governadores da Capitania de 

Goiás (século XVIII e início do XIX), cartas régias, cartas de governo, editais, portarias, ofícios, 

regimentos e livros da Fazenda Real, além das memórias de Antonil e Silva e Souza64 (séculos 

XVIII e XIX). Como nota-se, dentre o arsenal de documentos utilizados por ele, destacaram-se 

os documentos oficiais65. Palacín vasculhou os arquivos que pertenciam ao governo da Capitania 

e ressaltou a dificuldade em pesquisar esse acervo documental, tendo em vista que parte ficou na 

cidade de Goiás, antiga Vila Boa, e parte fora transferido para Goiânia, com a mudança da 

capital. Dentre os documentos legados pelo passado, e eleitos, por Palacín, como significativos 

para o acesso a essa dimensão temporal, temos três focos distintos: o olhar oficial, do governo 

português e dos administradores da antiga capitania; o olhar dos europeus, que estiveram em 

Goiás durante o século XIX; e a memória resgatada da oralidade herdada dos tempos da 

mineração e que perpassou também pelos séculos XVIII e XIX. Três locais de enunciação 

diferenciados, mas que o levaram a interpretar o século XVIII e início do século XIX em Goiás a 

                                                 
63 Eschwege, W. L. Pluto Brasiliensis. Brasiliana, vol. 257 – 257A; Cunha Matos, Corografia histórica da Província 
de Goiás. Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, XXXVII, p. 430-510, XXXVIII, p. 5-149; Pohl, J. E. 
Viagem no interior do Brasil. Vol. 1, II, I.N.L., 1951; Saint-Hilaire, A de. Viagem às nascentes do Rio São 
Francisco e pela Província de Goiás. Brasiliana, vol. 68 e 78. Uma leitura interessante e que reflete sobre as 
impressões do viajantes europeus acerca da especificidades sociais, culturais, econômicas, políticas e naturais da 
capitania de Goiás, durante o século XIX, é o artigo intitulado de “Memória da ocupação de Goiás na primeira 
metade do século XIX: uma visão dos viajantes europeus”, escrita na Ciências Humanas em Revista – História, 
Goiânia: Ed. da UFG, v. 3, n. ½, jan. / dez. 1992, pelas historiadoras Dalísia Martins Doles e Heliane Prudente 
Nunes. 
64 ANTONIL, André João, pseud. Andreoni, J. Antônio. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 
IBGE, 1963. SILVA E SOUZA, Luiz. A. O descobrimento da Capitania de Goyaz, Goiânia, 1967. 
65 Palacín foi alvo de diversas críticas por ter ancorado grande parte de sua interpretação em documentos oficiais. 
Segundo esses críticos, esse tipo de fonte não proporciona a análise das atividades informais exercidas pelos 
indivíduos que trabalhavam em Goiás, durante os séculos XVIII e XIX, além disso, conforme os críticos, esses 
documentos não permitiram que se penetrasse ao universo daqueles que não figuravam nas “vozes governamentais”.  



 86

partir das noções de “apogeu” e “decadência” em Goiás, considerando as nuances políticas, 

econômicas, sociais e culturais que se encontravam ligadas à prática da mineração. 

Embasado nas chamadas fontes oficiais, principalmente nos relatos dos governadores 

da capitania, cartas régias, cartas de governo, editais, portarias, regimentos, ofícios e livros da 

Fazenda Real, Palacín, já no início da obra, constrói um panorama histórico do final do século 

XVII e início do XVIII, principalmente no que tange ao papel das bandeiras paulistas em 

encontrar riquezas minerais não só no norte da Capitania de São Paulo (“Minas Gerais”), como 

também em Cuiabá. Esse recuo histórico deve-se a tentativa de Palacín em justificar o marco 

temporal selecionado como início de sua análise: 1722, ano em que a bandeira do Anhanguera 

inicia sua expedição para a terra dos índios goyazes em busca do eldorado. Por esse motivo, faz 

uma minuciosa análise da organização e da viagem propriamente dita dessa bandeira, 

responsável pelos grandes achados auríferos em Goiás. Para Palacín, o “descobrimento de 

Goiás” confundiu-se com a descoberta de ouro na terra dos índios goyazes. O termo 

“descobrimento de Goiás” poderia ser inicialmente problemático visto que outras expedições de 

bandeiras, anteriores a de Bartolomeu Bueno da Silva, já havia transitado pela terra dos índios 

goyases, ratificando a impropriedade do termo “descobrimento”. No entanto, o próprio Palacín 

ressalta que, mesmo antes dos grandes achados auríferos em Goiás, o “território goiano” era 

intensamente conhecido devido ao número de bandeiras66 que penetraram essa mesma região 

antes do Anhanguera. Desta forma, Palacín se vale da “idéia de descobrimento” para representar 

não só o início da expedição do Anhanguera e a descoberta de minas de ouro nas terras dos 

goyases, como também a inserção desse território ao projeto português de colonização: “sob o 

signo do ouro, iniciava-se a incorporação de Goiás à história” (PALACÍN, 1976, p. 26). 

É importante também ressaltar que, em praticamente todos os capítulos, Palacín 

estabelece alguns recortes cronológicos, mas não explicita as razões de sua eleição. À título de 

exemplo, o capítulo II, intitulado de “As Minas do Goyazes (1726-1749)”, o autor não demonstra 

os motivos que o levou a delimitar esses marcos temporais: 1726, provavelmente seja porque 

                                                 
66 Palacín enumera dez bandeiras que, anteriormente a de Bartolomeu Bueno da Silva, penetrou nas terras dos índios 
goyases: Antônio Macedo e Domingos Luis Grau (1590-1593), Domingos Rodrigues (1596-1600), Afonso Sardinha 
(1598-?), Belchior Carneiro (1607-1609), Martins Rodrigues (1608-1613), André Fernandes (1613-1615), Pedroso 
de Alvarenga (1615-1618), Francisco Lopes Buenavides (1655-1666), Luis Castanho de Almeida e Antônio Paes 
(1671), Sebastião Pais de Barros (1673) (PALACÍN, 1976, p. 21). 
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fora o ano que marcou o início da exploração e organização administrativa das minas, por meio 

da formação dos primeiros arraiais; já o ano de 1749, Palacín não evidencia as razões desse 

limite, possivelmente seja porque, no ano citado, é criada a Capitania de Goiás. No entanto, os 

critérios dessa eleição ficam ainda mais nebulosos se extrairmos suas primeiras palavras do 

capítulo: “Goiás entra na história como as Minas dos Goyazes. Dentro da divisão do trabalho no 

império português, este é o título de existência e de identidade de Goiás durante quase um 

século.” (PALACÍN, 1976, p. 33). 

Regressando à crítica e interpretação das fontes utilizadas por Palacín, faz-se 

necessário frisar que essa narrativa palaciniana é marcada pela mescla daquelas três fontes 

primordialmente utilizadas por Palacín: a chamada “oficial”, a literatura dos viajantes e as 

memórias de Antonil e Silva e Souza. Ancorado nas primeiras, Palacín demonstra como se deu a 

formação dos primeiros arraiais (Santana, Meia-Ponte, Barra, Ferreiro, Anta, Ouro Fino, Santa 

Rita, Santa Cruz) e como se organizou a exploração do ouro em Goiás. Na perspectiva 

palaciniana, a grande quantidade de arraiais, formados neste momento inicial da exploração, 

seria também um dos sintomas do “apogeu” do ouro, fase efêmera, mais de grande intensidade, 

seja na dinâmica populacional, como também na estruturação de um aparelho administrativo que 

buscasse promover uma maior exploração das minas. Associada a essa dinâmica populacional, 

Palacín salienta uma outra particularidade dessa expansão febril, típica desse momento de 

apogeu minerador, é o que ele denominou de “a anarquia dos começos” (PALACÍN, 1976, p. 

42). Essa anarquia seria ocasionada pela intensa migração existente na região de minas, que por 

abrigar pessoas de “todos os tipos”, sequiosas pelo enriquecimento rápido, são resistentes a 

qualquer tipo de ordem que se possa estabelecer. Neste sentido, por mais que se criassem cargos, 

como o de Superintendente das Minas, para institucionalizar esta ordem, a autoridade tarda por 

se estabelecer. Segundo Palacín, isso aconteceu não só em Goiás como também nas Minas 

Gerais. Outro aspecto típico dessa “anarquia dos começos” é a violência desses primeiros anos, 

que justamente reflete esse caráter de rejeição a qualquer tipo de autoridade. 

A exposição sobre a conjuntura de “apogeu” da atividade mineira em Goiás é 

complementada por dois outros sinais que refletem esse período próspero: a proibição do 

trabalho em outra atividade que não a mineradora e a busca incansável por novos “descobertos”. 
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Essas preocupações administrativas foram extraídas por Palacín, sobretudo, dos relatos dos 

governadores da capitania. Palacín sublinha que quando da chegada “do governador D. Luis de 

Mascarenhas a Goiás (1739), esse encontrou engenhos e engenhocas espalhados por todo o país” 

(PALACÍN, 1976, p. 47). Todavia, visando promover a exploração cada vez mais sistemática das 

riquezas minerais, o Estado português proibiu qualquer outro tipo de atividade que “desviasse os 

braços das minas” (PALACÍN, 1976, p. 47), seja ela a agricultura ou o comércio de aguardente, 

por exemplo. O objetivo era reservar toda a mão-de-obra existente para exploração aurífera. 

“Mas esta proibição nunca foi muito respeitada” (PALACÍN, 1976, p. 47). Além disso, a 

prosperidade da atividade mineradora poderia ser assegurada pela descoberta de novas regiões 

auríferas, pois a busca incansável por novos descobertos alimentava a atividade mineira, 

garantindo a normalidade da exploração. 

Outro indicador político, utilizado por Palacín para demonstrar esses períodos de 

“apogeu” e “decadência”, foi o sistema tributário português. Buscando reverter o grosso da 

exploração do “ouro brasileiro” para o erário real, o governo português estabeleceu um apurado 

sistema de tributos sobre as regiões mineradoras do Brasil. Como o “território goiano” passa a 

ser parte integrante das regiões tributadas, com a fundação do Arraial de Santana, o erário real, 

então, começa a receber o quinto do ouro explorado em Goiás. É deste tema que trata o capítulo 

3, intitulado de “Quinto e Capitação (1727-175167)”, pois, na perspectiva palaciniana, a 

incidência e quantidade de tributo recolhido pelos cofres portugueses, em diferentes períodos, 

também revelam os momentos de apogeu e decadência das minas em Goiás. Para essa exposição, 

as fontes oficiais foram as mais utilizadas, principalmente as cartas dos governadores e relatórios 

de rendimentos da Fazenda Real. Apesar dele se valer dos relatos de Eschwege que, já no século 

XIX, demonstra-se reticente quanto algumas cifras, de imposto cobrada e da quantidade de ouro 

extraído, e que perpassavam a memória de alguns habitantes da capitania. 

Analisando ainda a política tributária do reino, o autor destaca que a ineficiência da 

capitação (imposto que estabelecia o pagamento de uma taxa fixa por escravo e que substituiu o 

                                                 
67 Apesar de novamente não explicitar os motivos de seu recorte cronológico, nesse capítulo, alguns indicadores nos 
apontam para dois eventos: 1727, ano que inicia a cobrança do quinto em Goiás; 1751, após ter substituído o quinto 
pela capitação, a coroa portuguesa voltar a cobrar esse imposto nesse ano citado. Segundo Palacín, a lei que abolia a 
capitação é de 03 de Dezembro de 1750, mas foi publicada em Goiás em 11 de abril de 1751 e entrou em vigor a 
partir de Janeiro de 1752 (PALACÍN, 1976, p. 88). 
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quinto em 1735) acaba fazendo o governo português retomar a cobrança do quinto. Para esse 

historiador espanhol, a aplicação da nova cobrança do quinto era indispensável à construção de 

uma casa de fundição em Goiás. Como a lei que retomou a aplicação do quinto somente foi 

publicada em Goiás no ano de 1751, percebemos que Palacín elege esta data como ápice desse 

período de prosperidade e início da passagem para a rápida decadência, pois essa lei também 

previa a abertura de sete casas de fundição para o Brasil, sendo quatro em Minas Gerais e uma 

em Goiás.  

Palacín elege a figura da casa de fundição como símbolo da fugacidade desse 

“apogeu” e da rápida transição para a decadência das minas de Goiás. Com o estabelecimento da 

casa de fundição em Vila Boa (antigo Arraial de Santana), no ano de 1752, a arrecadação não 

fora tão expressiva. Mas no ano seguinte, registrou-se a melhor arrecadação já feita nas minas de 

Goiás (169.008 oitavas). Nos anos seguintes, o quinto se manteve ainda alto, mas acusando 

tendência à diminuição. Fato semelhante ocorreu na região norte da capitania. A casa de 

fundição construída no arraial de São Félix começou a funcionar em 1754, tendo no ano seguinte 

seu maior rendimento (59.596 oitavas). Entretanto, nos anos posteriores, a produção caía 

progressivamente e 25 anos mais tarde apenas produzia a quarta parte da exploração realizada 

em 1755. “Era um equilíbrio instável” (PALACÍN, 1976, p. 91).  

Pesquisando as cartas dos governadores, Palacín encontrou um documento que lhe foi 

bastante significativo para a interpretação que construiu sobre o período: o parecer do 

governador Delgado Freire de Castilho (escrito em 1813) e assinalava o ano de 1778 como o fim 

do período de abundância e o princípio de sua decadência, pois este ano o quinto se mantinha por 

cima de 15 arrobas, depois decaiu rapidamente. Palacín chega a comparar suas fontes, 

contrastando as informações do referido governador com as do português Cunha Matos que 

delimitou o ano de 1764, como principio da “verdadeira decadência das minas de Goiás” 

(PALACÍN, 1976, p. 91). Palacín opta por compartilhar da posição do governador, tanto que, no 

capítulo VII, denominado de “O Apogeu do Ouro (1751-1778)”, elege este último ano como o 

findar desse período de fausto, pois “fazendo um computo da produção de ouro neste período de 

27 anos (1752-1778) o quinto subiu a 2.700.536 oitavas (quase 10.000 kg), o que supõe uma 

produção bruta legal de 50 toneladas” (PALACÍN, 1976, p. 91). 
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Torna-se essencial salientar que a análise palaciniana acerca da decadência apresenta 

mudanças significativas quanto à fonte privilegiada e quanto à perspectiva utilizada. No que 

tange ao aspecto metódico, Palacín serve-se, primordialmente68, da literatura dos viajantes 

europeus para construir sua representação acerca da decadência. De uma análise 

predominantemente sócio-econômica, para a representação do “apogeu”, em que os números, as 

cifras, os gráficos são postos em evidência, temos “agora”, “na decadência”, uma análise que 

insere, de forma mais evidente, aspectos culturais para engrossar sua interpretação e demonstrar 

o reverso dessa conjuntura de apogeu.  

Primeiramente, ainda sob o primado dos números, o autor frisa que a decadência da 

mineração é resultado da quebra do rendimento das minas, mas que arrasta consigo outros 

setores a uma ruína parcial:  

 
“diminuição da importância e do comércio externo, diminuição dos rendimentos 
advindos dos impostos, diminuição da mão-de-obra por estancamento da importação 
de escravos, estreitamento do comércio interno com tendência à formação de zonas 
de economia fechada, um consumo dirigido à pura subsistência, o esvaziamento dos 
centros de população, ruralização, empobrecimento e isolamento cultural” 
(PALACÍN, 1976, p. 171). 

 

Palacín realça que a produção bruta de ouro decaiu consideravelmente a partir de 

1778, mesmo tendo essa produção mostrado traços de desgaste já no final da década de 50. O 

autor argumenta que a conjuntura da decadência inicia-se em 1778 e se prolonga até as vésperas 

da independência do Brasil, pois a “partir de 1779, o quinto não mais alcançou as 15 arrobas -

52,011 oitavas, e em 1820 (“às vésperas da independência”) não chegava sequer a uma arroba; a 

mineração praticamente tinha desaparecido como atividade econômica significativa” 

(PALACÍN, 1976, p. 173). No entanto, ancorado na literatura dos viajantes europeus, esse 

“espanhol” ressalta que a decadência psicológica e social antecipava ao esgotamento das minas:  

 
“O mineiro médio preferia ver no fenômeno da decadência um efeito apenas do 
esgotamento das jazidas, enquanto o governo tendia a destacar a sonegação dos 
quintos pelo contrabando. Por isso, o mineiro continuava sonhando – sonho que cada 
vez se tornava mais remoto – que novos descobertos ressuscitaram os dias gloriosos 
do passado” (PALACÍN, 1976, p. 175). 

                                                 
68 Isso não significa que não utilizara as fontes oficiais e as Memórias de Silva e Souza para a leitura acerca da 
decadência. Apenas significa que a literatura dos viajantes foram as mais usadas na exposição da conjuntura da 
decadência. 
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  Vislumbrando explicar os motivos dessa rápida e completa decadência, Palacín 

novamente se ampara nas considerações feitas pelos viajantes europeus que buscaram 

argumentos elucidar a questão. Dentre esses argumentos, o mais citado por eles, certamente, foi 

o uso de técnicas obsoletas para a extração do minério. Palacín registra que Eschwege, por 

exemplo, “atribuía toda a decadência da mineração à carência de conhecimentos técnicos e à 

falta de organização (...) o próprio governo nunca soube dirigir a mineração com uma legislação 

adequada” (PALACÍN, 1976, p. 176).  

Palacín acrescenta que, concomitantemente à decadência, veio as tentativas 

governamentais de amenizar a crise. A mais importante delas foi o incentivo à prática da 

agricultura. No entanto, um dos primeiros obstáculos encontrados na efetivação dessa atividade 

econômica era a dificuldade no transporte e nas viagens realizadas para outras regiões, aspecto 

que fora posto em relevo pelos viajantes europeus. Segundo Palacín, “a decadência da mineração 

pôs em evidência o que a riqueza do ouro mantivera encoberto até então (...) Ao acabar-se o 

ouro, a inevitabilidade das distâncias devia impor-se com sua realidade brutal” (PALACÍN, 

1976, p. 176). Para atenuar esse problema com as duras distâncias, uma solução poderia ser a 

substituição do transporte terrestre pelo fluvial, mais econômico e com maior capacidade trafegar 

mercadoria. Todavia, um dos motivos que inviabilizaram tal projeto, segundo informação 

divulgada pelas cartas régias, era a proibição do soberano, que insistia no argumento de que as 

vias fluviais era um fácil canal de contrabando. De acordo com Palacín, essa “proibição estava 

chegando ao fim, nem teria mais sentido quando o ouro do norte se acabava por si mesmo e 

triunfava no campo da teoria econômica a doutrina do livre comércio. Assim, passava-se da 

proibição aos incentivos” (PALACÍN, 1976, p. 183). Analiticamente, Palacín interpreta as ações 

dos governantes da Capitania, a partir da influência que estavam sofrendo do liberalismo 

econômico.  

Debruçando-se nas cartas de governadores da Capitania, Palacín relata que não 

encontrara nas vastas correspondências oficiais de Conde dos Arcos qualquer manifestação de 

apoio à lavoura. No entanto, “com  D. José de Vasconcelos (1770-1778) a mudança neste ponto 

é radical, tanto de parte dele, como de parte do governo português a quem representa. Começam 
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a escutar-se em Goiás os primeiros ecos da fisiocracia dominante” (PALACÍN, 1976, p. 186). 

Enfatizando essa “interpretação analítica”, Palacín novamente salienta a influência do 

liberalismo econômico, sobretudo, da teoria econômica de Adam Smith, nas ações políticas dos 

governadores da capitania, principalmente no que se refere aos adeptos da fisiocracia:  

 

“Estes louvores à agricultura ainda modestos, convertem-se em verdadeiros hinos em 
alguns dos “ilustrados” governadores seguintes. Ninguém duvida já que a agricultura 
é inexaurível fonte de riqueza dos Estados, escrevia Mascarenhas, e que ela dará 
aumentos consideráveis a esta Capitania, logo que se facilite a exportação de seus 
efeitos. Influenciado, sem dúvida, pelo pensamento de Adam Smith, vê na 
agricultura e no comércio um futuro radioso para a Capitania (...) Fernando Delgado 
(1809-1820) até parece alegrar-se de que os mineiros tivessem chegado à última 
miséria, o que os deveria obrigar a encontrar a rica e inexaurível Mina da agricultura, 
muito particularmente em um País como este (...) Depois de quarenta anos de 
esforços, e obrigados pelo esgotamento da mineração os goianos iam-se voltando 
para a agricultura” (PALACÍN, 1976, p. 186). 

 

O desenvolvimento da agricultura em Goiás também era obstaculizado, segundo 

Palacín, por dois outros aspectos: o desprezo dos mineiros pelo trabalho agrícola e a legislação 

fiscal. Tanto nas correspondências dos governadores, quanto na literatura dos viajantes, nos 

quais Palacín pesquisou, o status “de ser mineiro” contrasta com a aversão ao trabalho agrícola 

por parte dos habitantes da Capitania: 

 
“Como mineiro significava dono de escravos que trabalhavam nas minas, “roceiro” e 
“lavrador” eram igualmente nome – menos digno, certamente – dos que tinham 
escravos dedicados à agricultura. D. José de Almeida atribuía a decadência da 
agricultura “ao comum desprezo com que nestas terra se olha todo serviço que não é 
o de minerar, de maneira que tendo muito poucos fábrica por onde mereçam o nome 
de mineiros, todos ali querem arrogar este ofício tendo em pouco o de roceiro ou 
lavrador” (PALACÍN, 1976, p. 109) 

  

Permanecendo apoiado nos relatos dos viajantes europeus, Palacín retoma sua 

interpretação acerca da decadência, enfatizando a fugacidade do período de prosperidade e a 

brusca transição para a ruína opaca, impossibilitando “a sedimentação de uma verdadeira cultura 

em nenhum dos campos” (PALACÍN, 1976, p. 195). No entanto, o autor salienta três 

manifestações que classifica como “profundas e duráveis da decadência: uma de caráter sócio-

geográfico, a ruralização, as outras duas, a crise do trabalho e o derrotismo moral, com base na 

psicologia coletiva” (PALACÍN, 1976, p. 197). No que tange à ruralização da vida, Palacín 
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enfatiza, baseado na literatura dos viajantes,  que no período áureo da mineração a população se 

concentrava, em sua maioria, nos centros urbanos, mas com a “decadência” passa-se a uma 

rápida dispersão da população pelos campos: “confirmam-se, desta forma, as impressões 

recolhidas por Pohl e Saint-Hilaire sobre o abandono da Capitania por parte de grandes massas 

da população, sobretudo branca, a acentuar-se a decadência da mineração” (PALACÍN, 1976, p. 

106). Um dos grandes símbolos dessa “decadência” seria a fisionomia que adquiriram os antigos 

centros urbanos, locais de povoamento mineiro, outrora cheio de vida, “agora”, com a aparência 

decaída: “o capim cresce nas ruas, a maior parte das casas encontravam-se abandonadas, as 

habitações e construções começam a se desmanchar” (PALACÍN, 1976, p. 198). 

Caracterizando ainda essa fisionomia, o gosto pela ociosidade, o desprezo pelo 

trabalho, complementam a representação da decadência. A repulsa pelo trabalho aparece, 

segundo o autor, em grande parte das fontes as quais pesquisou, mas é no olhar europeu dos 

viajantes que esta característica ganhava destaque: 

 
“Pohl exemplifica esta atitude, e sua conseqüências, com um caso que pode parecer 
grotesco: O ócio é a máxima felicidade dessa gente, escreve com referência aos 
brancos em Goiás. O próprio soldado raso que tem de levar uma carta da Real 
Fazenda ao palácio do governo, apenas a duzentos passos de distância, não a leva ele 
próprio. Manda-a por um negro escravo e a toma à soleira do edifício” (PALACÍN, 
1976, p. 199). 

 

E finalmente, a decadência apresentada pelos viajantes, é representada por Palacín 

como uma atitude coletiva, um estado de letargia social assumida pela população da capitania, 

um ambiente de malogro, ou um: 

 

“sentimento de fracasso e de derrota, de inevitabilidade dos males e da incongruência 
de qualquer esforço para superá-los. Esse derrotismo moral convertia-se num estado 
permanente de apatia, de resignação muito próxima da desesperança, traduzia-se 
também num sentimento comum: a tristeza. ” (PALACÍN, 1976, p. 200). 

 

Observando essa obra palaciniana sobre o prisma da metódica de Rüsen, percebemos 

uma “interpretação”, predominantemente, “analítica”. A sobrepujança da perspectiva econômica, 

sua preocupação em situar-se ao nível da estrutura, da conjuntura (“Intentei traçar as grandes 
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linhas sem entrar em análises pormenorizadas dos processos particulares”69), levaram-no a uma 

interpretação que privilegia os fatores de determinação do agir (contexto, circunstâncias), 

ofuscando o individual. Esse modelo de interpretação utilizado por Palacín é típico do momento 

de elaboração dessa obra: a década de 70. Ainda sob influência do marxismo e mais próxima das 

ciências sociais, a história praticada nas universidades brasileiras durante aquele período 

centrava-se em análises estruturais, em esquemas de explicações, em certa medida, totalizantes, 

nos quais o nível individual, o sentido das intenções e ações humanas, era relegado a um plano 

secundário. Essa “interpretação analítica” é aplicada por Palacín na edificação dessa obra, 

principalmente quando analisa o “descobrimento” e “apogeu” do ouro em Goiás. Avaliando ciclo 

econômico, dinâmica populacional, indicadores sociais, balanços financeiros, políticas do estado, 

movimento da produção, Palacín não faz grandes submersões no universo individual, o que nos 

remete à uma predominância da “interpretação analítica”. Sobre essa forma de interpretação, o 

historiador Arthur Assis, aportado na teoria de Jörn Rüsen, frisa que: 

 

“O modelo de factualidade analítica mais largamente utilizado na pesquisa histórica 
é que resulta do tratamento estatístico das informações das fontes. Na quantificação 
estatística, a duração experiencial do passado é tornada artificialmente isenta de 
conteúdo intencional e interpretativo, de modo que seja possível isolar as 
circunstâncias delimitadoras do campo de ação” (ASSIS, 2004, p. 56). 

 

Valendo-se largamente de dados estatísticos, gráficos, tabelas, Palacín intentou 

caracterizar o apogeu da mineração em Goiás, sobretudo, a partir do quantitativo da produção, da 

circulação de ouro, do dinamismo populacional na região das minas, na participação política 

efetiva sobre a capitania. Para a caracterização desse apogeu, as “fontes oficiais” demonstraram a 

avidez da administração portuguesa em reverter parte dessa exploração para o erário real; as 

Memórias de Antonil e Silva e Souza exteriorizaram um fausto não visto, mas presente no 

sentimento saudosista da população da Capitania durante o século XIX; e os relatos dos viajantes 

pintaram um quadro de prosperidade, muitas vezes questionado por eles, que só existira na 

nostalgia dos “goianos”.  

Como já citado no primeiro capítulo, Jörn Rüsen, em sua metódica, afirma que as 

narrativas historiográficas não apresentam um tipo puro de interpretação. No caso específico 
                                                 
69 PALACÍN, 1976, p. 12. 
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dessa obra, há realmente uma predominância do tipo analítico. Mas recorrendo a algumas 

manifestações culturais encontradas no período em estudo, Palacín também realiza, de forma 

mais branda, uma “interpretação hermenêutica”. No momento em que analisa “o prazer em ser 

mineiro”, “o desprezo pelo trabalho agrícola”, “o gosto pela ociosidade”, “o derrotismo moral e a 

apatia” da população da capitania de Goiás com a decadência da mineração, esse historiador 

espanhol busca compreender as nuances do universo de sentido das experiências do passado. 

Tratando das intenções e interpretações situadas na essência do agir humano, Palacín procura 

arrancar delas a factualidade na qual se realizaram. A decadência, na interpretação palaciniana, 

não foi só a quebra das minas de ouro, constituiu-se num sentimento de tristeza que arraigou o 

“povo goiano”: “Tendo assistido a uma dança de índios Caiapó, Saint-Hilaire concluiu com esta 

reflexão: “Durante todo esse tempo, toda essa boa gente tinha um ar de contentamento e alegria 

que jamais se vêem nos tristes goianos”” (PALACÍN, 1976, p. 200). A decadência não foi 

interpretada predominantemente com números, cifras, gráficos (como foi o apogeu), ela foi 

analisada a partir de uma atitude coletiva de derrotismo, num estado de desesperança do povo 

que habitava a região das minas. As memórias de Silva e Souza, que se referem ao século XIX, 

falavam desse sentimento comum de tristeza e nostalgia dos goianos acerca dos momentos de 

fausto da mineração; os viajantes europeus, continuamente, registravam esse “estado de 

decadência” que assolava a região após a quebra da minas de ouro. Essas fontes, 

primordialmente utilizadas, acrescidas de alguns relatos dos governadores da capitania sobre esse 

momento de crise, foram essenciais para a representação palaciniana acerca da decadência.    

Apesar de ter se explorado, neste tópico do segundo capítulo, as operações 

metodológicas que circunscreveram a elaboração da primeira obra de Palacín, e que são 

procedimentos essenciais a serem discutidos se a pretensão é debater sobre a validade do caráter 

científico da história, isso não encerra uma análise sobre o conhecimento histórico produzido por 

um historiador. A problematização das regras formais da pesquisa histórica precisa vir 

acompanhada da discussão sobre a significação cultural do passado “atualizado”, tendo em vista 

que toda pesquisa histórica desenvolve-se a partir de um questionamento ao passado, legado nas 

fontes e que corresponde, em parte, a um interesse de ação sociocultural humana do presente, em 

busca de orientação temporal. A partir dos interesses historicamente orientados do presente, o 
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que se pretende conhecer desse passado tem que apresentar relevância para o universo cultural 

desse sujeito que busca conhecimento. E essa ponte entre interesse cognitivo pelo passado e 

funções de orientação para o presente é edificada não somente pelos métodos de pesquisa, como 

também pela historiografia, ou seja, pela forma em que esse conhecimento histórico é 

apresentado lingüisticamente. Além disso, através do arcabouço teórico da matriz disciplinar, 

percebe-se a interdependência entre os princípios constituintes do conhecimento histórico e 

como existe um espaço de tensão entre eles: como perspectivas orientadoras se interligam, ou 

muitas vezes, são até interpeladas pela pesquisa que, por sua vez, também interferem na forma de 

se narrar as histórias. Por isso, a necessidade de se refletir sobre a historiografia produzida por 

Luis Palacín Gómez. 

Primeiramente, faz-se necessário realçar que, em “Goiás (1722-1822): Estrutura e 

Conjuntura numa Capitania de Minas”, Palacín apresenta um sistemático uso das fontes nas 

quais pesquisou. Dificilmente encontramos nesse texto palaciniano, parágrafos em que deixe de 

citar ou de transcrever trechos de documentos nos quais se debruçou, demonstrando sua ênfase 

aos métodos de pesquisa. Essa importância dada por Palacín à pesquisa também por ser 

constatada em seus brevíssimos apontamentos às bibliografias aos quais se valeu. Ainda que de 

“forma tímida”, as mais citadas pelo ator são: Sérgio Buarque de Holanda, em “História da 

Civilização Brasileira” e “Visão do Paraíso”, além de Manuel Rodrigues Ferreira, em “Mistério 

do ouro dos martírios”. Aliada a essa utilização constante de documentos, os gráficos e 

estatísticas que foram incorporadas à narrativa, dão a essa, a fisionomia de um trabalho 

acadêmico, voltado para um público especializado. Além disso, a obra em questão marca os 

primeiros passos de Palacín como historiador nesse estado e, como já destacado, percebe-se uma 

preocupação em (re) escrever a história de Goiás ancorado sob profundas e sólidas pesquisas, 

assentando essa história sob a custódia da especialização metódica da ciência. Essa inquietação 

metódica de Palacín e sua consciência de que faz parte de um novo momento, mas também 

superável, da ciência da história em Goiás, podem ser atestadas quando o mesmo afirma que a 

tese a qual acabava de elaborar consistia numa: 

 
“nova exposição da história de Goiás (...) que pretende ser nova não apenas por ser a 
última no tempo, senão principalmente pelo novo enforque que apresenta, pelo 
método empregado e pela pesquisa documental de que se originou. (...) análises que 
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se seguirão, sem dúvida, nesta renovação do interesse pelo estudo da história em 
Goiás a que agora assistimos, confirmarão ou retificarão, mas certamente, 
enriquecerão, as conclusões aqui expostas. (...) Seja, pois este o primeiro passo, logo 
superado, na renovação da história em nosso Estado, por uma floração mais rica” 
(PALACÍN, 1976, p. 12). 

 

Outro aspecto da escrita palaciniana que merece destaque, pois se constitui numa 

característica marcante de seus próximos textos, é o uso do latim. Com certeza, por sua formação 

teológica e filosófica, Palacín dominava essa língua antiga e valeu-se desse conhecimento para 

utilizar o latim como artifício estético em suas narrativas. Nessa obra em análise, o emprego do 

latim, por parte do autor, é ainda tênue, mas em seus textos posteriores (como mostrarei no 

capítulo 3), esse recurso estético se converterá numa marca registrada da escrita palaciniana. 

Além disso, Palacín deixa ao encargo do leitor a pesquisa sobre o significado das expressões 

latinas que utiliza em suas obras. No livro em tela, Palacín nos proporciona um exemplo: “A 

primeira tentativa de impor uma ordem foi a nomeação de um superintendente das minas. O 

Regimento de 1702 conferia-lhes amplos poderes, embora estes poderes fossem mais uma fictio 

juris que uma realidade atuante” (PALACÍN, 1976, p. 42). 

Conforme também já enfatizado, a discussão sobre a forma como o conhecimento 

histórico se apresenta através de narrativas precisa vir acompanhada, segundo Rüsen, pela 

reflexão sobre o modo como essas narrativas conectam o pensamento histórico aos contextos de 

demandas por orientação cultural, na qual o interesse pelo passado provém e a qual ele se 

destina. Ao “presentificar” o passado, a narrativa histórica liga sua constituição de sentido à 

experiência do tempo, de maneira que o estudo desse passado, convertido em texto, tenha 

significação para o quadro de orientação da vida prática contemporânea, produzindo, assim, 

sentido histórico. De acordo com Rüsen, essa imensidão de formas possíveis de tornar presente o 

passado pode ser caracterizada através do conceito de “constituição histórica de 

sentido”(RÜSEN, 2001, p. 160). Conseqüentemente, por conectar o pensamento histórico à 

demandas por orientação, a constituição histórica de sentido refere-se:  

 
“à percepção, interpretação e representação do passar do tempo como fluxo do 
passado ao futuro, através da concretização empírica e narrativa de perspectivas 
orientadoras, nas quais se dá previamente uma unidade de forma e conteúdo” 
(ASSIS, 2004, p. 94).  
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Logo, a reflexão sobre os modos de constituição histórica de sentido presentes nessa 

narrativa palaciana torna-se imprescindível. 

Segundo Rüsen, os quatro tipos de constituição histórica de sentido (tradicional, 

exemplar, crítica e genética) podem ser identificados em qualquer representação histórica. No 

caso de “Goiás (1722-1822): Estrutura e Conjuntura numa Capitania de Minas”, é possível 

identificar alguns desses tipos de constituição histórica de sentido. A forma narrativa 

predominante nessa obra é a genética. Por mais que se pretendesse realizar uma análise estrutural 

de um determinado período da história de Goiás (1722-1822), o que se vê, através da categoria 

de conjuntura, é uma análise que enfatiza uma duração dinâmica, o “apogeu” e a “decadência” 

do ouro, momentos distintos e que refletem as transformações históricas situadas entre o início e 

o final da atividade mineira em Goiás. Esse modo narrativo (genético) é a forma preponderante 

de narrativas históricas de natureza científica, pois torna explícita a historicidade do fluxo 

temporal a partir das transformações ocorridas no mundo humano. Além disso, na constituição 

genética de sentido, a rememoração da experiência do passado possibilita que a própria mudança 

temporal seja incorporada como alicerce de uma perspectiva apta para a orientação cultural da 

vida. 

Embora a categoria de conjuntura nos remeta a dois instantes dinâmicos e distintos, o 

“apogeu” e a “decadência” da mineração em Goiás, Palacín acaba articulando o tipo genético 

com o tradicional, principalmente no que se refere à análise da conjuntura de decadência. Na 

representação construída acerca da “decadência”, as transformações típicas do modo genético 

são articuladas às continuidades do modo tradicional. Por mais que Luis Palacín pretendesse 

analisar a decadência de uma atividade econômica, a mineração, como o fez no caso do apogeu, 

a representação da decadência transcendeu o espectro da economia e se sobrepôs como um 

decalque cultural. Essa distinção na forma de representar o apogeu, se comparada à decadência, 

pode ser encontrada no seguinte trecho palaciniano: “o desenvolvimento atabalhoado de Goiás e 

a fugacidade de seu momento de prosperidade não deram tempo à sedimentação de uma 

verdadeira cultura em nenhum dos campos”(PALACÍN, 1976, p. 195). Esse apogeu fora 

representado por Palacín como um momento fugaz, efêmero, incapaz de consolidar qualquer tipo 
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de caracteres culturais. Todavia, a decadência, que não estava subsumida apenas à quebra da 

mineração, produziu, segundo Palacín, efeitos culturais “profundos e duráveis” em Goiás:  

 

“Dos pontos aqui esboçados, pode-se deduzir que o conceito de decadência não pode 
aplicar-se a Goiás senão parcialmente. Eu reduziria a três as manifestações profundas 
e duráveis da decadência: uma de caráter sócio-geográfico, a ruralização, as outras 
duas, a crise do trabalho e o derrotismo moral, com base na psicologia coletiva” 
(PALACÍN, 1976, p. 197). 

 

É nítido que a decadência é representada de uma forma diferenciada do apogeu. A 

profundidade e abrangência com que Palacín representa a decadência pode se compreendida 

através do tipo tradicional empreendido por esse historiador em sua narrativa. Na chamada 

constituição tradicional de sentido, a mudança temporal é interpretada com a representação de 

uma duração que se eterniza no tempo, quando se rememoriza as origens das condições atuais da 

vida. Por isso, a constituição tradicional de sentido carrega consigo o princípio da afirmação. 

Palacín até tenta “relativizar” sua leitura acerca dos impactos sócio-culturais da 

decadência ao afirmar que: “pode-se deduzir que o conceito de decadência não pode aplicar-se a 

Goiás senão parcialmente (grifo meu)”. Mas o que se percebe, posteriormente, é que, embasado 

principalmente na literatura dos viajantes europeus, Palacín expõe a conjuntura da decadência 

não somente do ponto de vista econômico, a bancarrota das minas de ouro, mas, sobretudo, da 

perspectiva sócio-cultural: a decadência como produtora de efeitos profundos e duráveis em 

Goiás (a ruralização, a crise do trabalho e o derrotismo moral). Ancorando sua pesquisa sobre 

essas fontes, Palacín acaba compactuando com a impressão desses viajantes que fizeram uma 

leitura própria desse entardecer do ouro goiano.  A primeira das “profundas e duráveis” 

manifestações da decadência, a ruralização, é caracterizada por Palacín a partir do olhar desses 

viajantes: 

 
“confirmam-se, desta forma, as impressões recolhidas por Pohl e Saint-Hilaire sobre 
o abandono da Capitania por parte de grandes massas da população, sobretudo 
branca, a acentuar-se a decadência da mineração” (PALACÍN, 1976, p. 106).   
 
“A ruralização, não raro, era acompanhada de uma regressão cultural, que em muitos 
casos, se traduzia numa verdadeira indianização de grupos isolados. “Não podendo 
pagar os impostos, escrevia Saint-Hilaire da época de sua viagem, os colonos 
abandonavam suas habitações, retiravam-se para os desertos, e aí perdiam até os 
elementos de civilização, as idéias religiosas, o hábito das uniões legítimas, o 
conhecimento da moeda, e o uso do sal””. (PALACÍN, 1976, p. 198) 
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A crise no trabalho, a segunda das “manifestações duráveis” da decadência, 

caracterizada pelo “desprezo ao trabalho” e o “gosto pela ociosidade”, também revela parte da 

apreciação dos viajantes sobre esse aspecto do comportamento dos habitantes de Goiás: 

 
“O mal mais profundo da decadência, e que está na raiz de todos os outros, é o 
desprezo pelo trabalho, o gosto da ociosidade. Nem se pode dizer, que fosse uma 
doença privativa de Goiás, nem causada pela decadência da mineração, é um 
mal constitutivo da colonização do Brasil, alimentado pela instituição da 
escravatura70. Mas nas minas, a decadência, se não criou pôs em evidência todo seu 
poder dissolvente. Todas as análises da decadência em Minas assinalam o desprezo 
pelo trabalho como a principal causa” (PALACÍN, 1976, p. 198 e 199) 

 
“Enquanto os escravos constituíam a maioria da população, foi difícil perceberem-se 
os efeitos nefastos desta atitude com respeito ao trabalho, mas quando por um 
processo natural, e o estancamento da importação de escravos, os mulatos e libertos 
passaram a consistir três quintos da população (1808), isto significou uma verdadeira 
catástrofe. Pohl exemplifica esta atitude, e sua conseqüências, com um caso que pode 
parecer grotesco: “O ócio é a máxima felicidade dessa gente, escreve com referência 
aos brancos em Goiás. O próprio soldado raso que tem de levar uma carta da Real 
Fazenda ao palácio do governo, apenas a duzentos passos de distância, não a leva ele 
próprio. Manda-a por um negro escravo e a toma à soleira do edifício”” (PALACÍN, 
1976, p. 199) 

 

E, finalmente, segundo Palacín, as manifestações “profundas” da decadência são 

completadas pelo “derrotismo moral” que assolou os “goianos”. Mais uma vez, a literatura dos 

viajantes fora determinante para essa leitura palaciniana acerca do passado de Goiás: 

 
“Em conseqüência poderíamos caracterizar também a decadência como uma atitude 
coletiva assumida pela população: um sentimento de fracasso e de derrota, de 

                                                 
70 (Grifo nosso). Nessa consideração feita por Palacín acerca do desprezo pelo trabalho como fruto da colonização 
do Brasil, há traços de uma interpretação do passado colonial brasileiro já consolidada na tradição do pensamento 
social brasileiro e traduzido no iberismo de Sergio Buarque de Hollanda. Segundo Sérgio Buarque, a originalidade 
da cultura brasileira deve-se muito à especificidade ibérica na Europa, por isso o autor analisa, em “Raízes do 
Brasil”, a implantação da cultura européia no Brasil a partir de caracteres culturais típicos dos países ibéricos. Mais 
precisamente no segundo capítulo de “Raízes do Brasil”, intitulado de “Trabalho & Aventura”, Sergio Buarque 
atenta-se mais diretamente para o caráter da colonização brasileira. Valendo-se da interpretação weberiana acerca da 
relação entre uma ética religiosa e o desenvolvimento do capitalismo em algumas regiões da Europa, bem como da 
metodologia weberiana dos “tipos ideais”, Buarque analisa os tipos do “aventureiro” e do “trabalhador”, que 
representam duas éticas totalmente distintas. A ética do aventureiro se enquadra mais facilmente no tipo de 
colonização realizada no Brasil, de acordo com Sérgio Buarque. O papel limitado do tipo trabalhador, na 
colonização realizada no Brasil, deve-se, segundo essa interpretação, à ausência de uma moral fundada no culto ao 
trabalho. A “aventura” pressupõe ousadia, e não trabalho, por isso a economia rural no Brasil contou com o uso 
maciço da mão-de-obra escrava, da monocultura e da exigência extrema de produtividade em detrimento do 
investimento técnico e financeiro. A ausência de uma moral do trabalho resultava numa certa aversão, 
principalmente, ao trabalho manual. In: HOLLANDA, Sergio B. “Raízes do Brasil”. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2ª. edição, 1997.  
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inevitabilidade dos males e da incongruência de qualquer esforço para superá-los. 
Traduzia-se isto num estado permanente de apatia, de resignação muito próxima da 
desesperança. E a tradução exterior dessa atitude: a tristeza. Tendo assistido a uma 
dança dos índios Caiapó na aldeia de São José, Saint-Hilaire conclui com esta 
reflexão: “Durante todo esse tempo, toda essa boa gente tinha um ar de 
contentamento e alegria que jamais se vêem nos tristes goianos”” (PALACÍN, 1976, 
p. 200) 

 

Diante do exposto, depreende-se que a representação da decadência construída pelo 

historiador Luis Palacín Gomez foi arquitetada sob a leitura que os viajantes europeus edificaram 

sobre o período, quando de suas passagens por Goiás durante o século XIX71, portanto, no 

momento de plena ou pós-falência das minas nessa capitania. O reflexo de uma região decadente, 

saudosa quanto ao fausto do ouro, fora produto do espelho projetado por esses europeus (Pohl, 

Saint-Hilaire, Cunha Matos, Eschwege, D´Alincourt, Silva e Souza72), iniciadores dessa tradição 

que acabou sendo incorporada por Luis Palacín em sua interpretação sobre a decadência das 

minas em Goiás. Esse conceito construído pelos viajantes perpassou a história goiana e 

constituiu-se numa tradição no que se refere à “auto-imagem dos goianos” acerca de seu 

passado. Assim, o tipo narrativo tradicional existente nessa obra palaciniana relaciona-se a uma 

maneira de afirmação de identidade, pois reconhece que o agir humano no passado se operou 

mediante a orientação de tradições. 

 Essa continuidade, entre presente e passado, manifestada nas noções de tristeza, 

apatia, decadência, e arraigada no “espírito dos goianos” foi assumida por Palacín, mesmo que 

esse tenha afirmado que o “conceito de decadência se aplica a Goiás senão parcialmente”. O 

                                                 
71 A tese de doutoramento do historiador Nasr Nagib Fayad Chaul (“Caminhos de Goiás: da construção da 
decadência aos limites da modernidade”. Goiânia: Ed. da UFG, 2ª. Edição, 2002) propõe-se, justamente, a discutir 
não só a criação do “estigma” da decadência pelos viajantes europeus, durante o século XIX, e como essa 
representação perpassou a historiografia de Goiás. Segundo Chaul, esses viajantes, “ao passarem por Goiás com 
seus olhos embotados pela realidade européia, conseguiram vislumbrar um aspecto comum: a decadência dessa 
capitania (CHAUL, 2002, p. 22). Além disso, Nars Chaul foi categórico em afirmar que “após os viajantes europeus 
e governadores de Província, dentre outros, terem sedimentado a idéia para Goiás no período pós-mineratório, 
outros estudiosos, muitos deles historiadores, com base nos relatos legados pelos viajantes e governadores, 
reproduziram a referida conceitualização, dando-lhe roupagens teóricas e metodológicas atualizadas, sem escapar, 
no entanto, da questão básica da decadência” (CHAUL, 2002, p. 67). Integrado a esse rol de historiadores, Palacín 
também compartilha dessa representação da decadência alicerçada na visão dos viajantes europeus. Chaul ressalta 
que Palacín “mantém a tese da inferioridade do povo do “novo mundo” e releva a questão da como interpretação de 
Goiás, após o declínio aurífero” (CHAUL, 2002, p. 69). Apenas à título de registro, outro historiador, além de Nasr 
Chaul, que buscou relativizar a representação da decadência, foi Paulo Bertran em “História da terra e do homem no 
Planalto Central: Eco-História do Distrito Federal: Do indígena ao colonizador”. Brasília, Solo, 1994. 
72 Silva e Souza não fora um naturalista que visitou Goiás, como Saint-Hilaire, por exemplo. Foi um padre que 
acabou residindo em Goiás durante o século XIX. 
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caráter parcial colocado pelo autor dissolve-se a partir da percepção de continuidade, 

persistência, expressa por ele quando afirma que: 

 
“O mesmo poderia afirmar-se de grande parte de Goiás, comparando os relatos do 
século XIX ou começos deste século com a realidade dos últimos anos. Mas entre 
nós ainda há vestígios vivos – muitos, desgraçadamente – do tipo de existência e 
atitude ante a vida, que poderia ser caracterizada como tristeza, transmitido de 
geração em geração desde a decadência da mineração até a renovação radical 
inaugurada na década de trinta” (PALACÍN, 1976, p. 200) 

 

Essa “identidade triste da alma goiana” tem um ponto final para Palacín: a década de 

1930. Sob os arautos do estado varguista, da administração de Pedro Ludovico, da nascente 

capital goiana (Goiânia), do discurso modernizador, o triste, decadente e atrasado “Goiás” 

aparece sob o feixe de luz de um novo momento: a ideologia da modernização73. Mas isso é 

assunto para o capítulo seguinte. À esta altura do texto, importante é ressaltar  que “o modo de 

construção de identidades associado à constituição tradicional de sentido estimula a imitação de 

diretrizes de comportamento, que asseguram a persistência de formas de vida já dadas” (ASSIS, 

2004, p. 69). Essa continuidade, típica das tradições, refere-se ao princípio da afirmação, pois, 

dentro desses universos simbólicos, afirmam-se conteúdos culturais que transcendem ao tempo, e 

que orientam o agir humano passado e presente, interpretando a mudança temporal a partir de 

uma duração que se eterniza no tempo, quando se rememoriza as origens das condições atuais da 

vida. Sendo assim, a representação da decadência elaborada por Palacín manifesta essa tradição 

que se formou nas leituras acerca do “passado goiano”, principalmente sobre os séculos XVIII, 

XIX e início do XX. Interpretações estas que foram, e estão sendo, analisadas criticamente por 

trabalhos mais recente, como os de Nasr Fayad Chaul e Paulo Bertran74.  

                                                 
73 O historiador Nasr Chaul, em sua tese de doutoramento já citada, também analisa como a representação da 
decadência legou frutos às interpretações da Primeira República em Goiás: da decadência surge a noção de atraso 
que perpassa toda a República Velha. Chaul endereça uma crítica aos estudos historiográficos que enfatizaram a 
“manutenção do atraso” como um artifício das oligarquias dominantes se perpetuarem no poder. Essa perspectiva, 
segundo Chaul, foi intensamente divulgada nos estudos sobre o coronelismo na República Velha. Para rebater esse 
argumento, o autor demonstra que, a partir da construção da estrada de ferro, houve um certo dinamismo econômico 
na região e que, nem por isso, os grupos dominantes foram alijados do centro de poder. E, finalmente, Chaul 
também analisa como os grupos opositores a essa elite agrária dominante, no final dos anos 20 e início da década de 
30, apropriou-se dessa representação do atraso de Goiás para assentarem seu discurso modernizador, impressos 
sobre um novo governo, o estado getulista, e a construção de uma nova capital, Goiânia. 
74 CHAUL, Nasr N. Fayad. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade. Goiânia: 
Ed. da UFG, 2ª. Edição, 2002; e BERTRAN, Paulo. História da terra e do homem no Planalto Central: Eco-História 
do Distrito Federal: Do indígena ao colonizador. Brasília: Solo: 1994. 
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Em menor grau do que os tipos genético e tradicional, podemos localizar ainda, nesse 

texto palaciniano, elementos de uma narrativa exemplar. Na constituição exemplar de sentido, a 

rememoração da experiência do passado é dirigida de forma a ratificar regras práticas da 

experiência, portadoras de validade geral e atemporal. As “narrativas exemplares carregam 

consigo o princípio da regularidade” (ASSIS, 2004, p. 69), pois, a partir dos exercícios da 

rememoração do passado, criam-se regras gerais da experiência histórica, modelos de ação 

aplicáveis em diferentes contextos, em diversas situações particulares da vida. Dois exemplos 

são significativos para a explicitação dos tipos exemplares presentes nessa obra de Palacín: as 

análises acerca do processo que circunscreve o ciclo do ouro, bem como a da figura de 

Bartolomeu Bueno da Silva.  

Analisando o processo de exploração aurífera ocorrido no Brasil durante o século 

XVIII, Palacín compara-o com os processos de mesma natureza econômica, acontecidos em 

diferentes locais e em distintas momentos e circunstâncias históricas. Mesmo propondo-se a 

realizar uma análise sobre uma realidade singular, ou seja, a “Estrutura e Conjuntura numa 

Capitania de Minas” (Goiás), Palacín, no início da obra, estabelece “uma processualidade” 

comum e regular aos locais que encontraram e dedicaram-se à exploração econômica do ouro75: 

 

“No século XVIII, assiste no Brasil a esse processo que depois se repetiria na 
Califórnia, África do Sul, Austrália e Alaska. Suas fases são quase fatais: 
descobrimento, um período de expansão febril, caracterizado pela pressa e semi-
anarquia; depois, um breve, mas brilhante, período de apogeu, e, imediatamente, 
quase sem transição, a súbita decadência, prolongada, às vezes, como uma lenta 
agonia. Tal é o ciclo do ouro” (PALACÍN, 1976, p. 15) 

 

Quanto à figura de Bartolomeu Bueno da Silva, Palacín localiza nele atitudes e 

destino comuns aos dos grandes descobridores e conquistadores da história da humanidade. 

                                                 
75 Mais de duas décadas após a elaboração de sua tese de livre-docência, Luis Palacín, em conferência proferida no I 
Fórum Goiano sobre Cultura no ano de 1995, continuava a defender essa “processualidade” comum às regiões que 
encontraram e exploraram riquezas auríferas: “A corrida do ouro de aluvião numa terra nova, é um dos espetáculos 
mais fascinantes da história. Foi revelado ao mundo pela primeira vez com o descobrimento das minas de ouro no 
território norte da Capitania de São Paulo, na última década do século XVII, depois se repetiu em Mato Grosso a 
partir de 1718 e em Goiás, pelo descobrimento das minas do Rio Vermelho, em 1725. Mais tarde haveria de repetir-
se na Califórnia, na Austrália, no Alaska. (...) A seqüência das etapas da corrida do ouro é quase fatal: o rush 
incontível dos primeiros anos, seguido por um leve declínio e uma breve estabilização e imediatamente a rápida 
decadência, até a extinção” (PALACÍN, Luis. Cultura Popular X  Estado.In: I Fórum Goiano sobre Cultura (22-
24.09.1995) In: História Revista, 1(1): 1-07, jan.-jul., 1996, p. 2). 
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Contextos díspares, realidades distintas, mas ações e um destino comum a esses conquistadores: 

incapazes para a administração e um final de vida miserável e anônimo.  

 

“Bueno investido na dignidade de superintendente das minas, entrava em seu 
território, sem suspeitar que iria repetir-se nele o destino de tantos descobridores e 
conquistadores, grandes na adversidade, mas vulneráveis ao triunfo” (PALACÍN, 
1976, p. 26). 
 
“Os dotes políticos do Anhanguera já se demonstraram, repetidamente, bastante 
deficientes. Os que deixavam antever sua fuga de Minas e as dissensões da bandeira 
sob a sua chefia, confirma-o de novo a experiência de seu governo em Goiás. Como 
tantos guerreiros e descobridores – um Pizarro, por exemplo – podia ter a teimosia 
até a grandeza no infortúnio, mas faltavam-lhe as qualidades do construtor da 
prosperidade” (PALACÍN, 1976, p. 43) 
 
“Conde de Sarzedas não deixou passar a ocasião das desordens da Meia Ponte (1732) 
para cercear as atribuições de Bueno, e ir criando uma estrutura administrativa mais 
firme. Dividiu as minas em dois distritos: Sant´anna, a cuja frente continuava, de 
momento, o Anhanguera, e Meia Ponte. Era o primeiro passo para o alijamento do 
descobridor” (PALACÍN, 1976, p. 48) 

 

Percebe-se que, ao obedecer o princípio da regularidade, a constituição exemplar de 

sentido permite, por meio de um procedimento de abstração, que surjam regras gerais da 

experiência histórica, aplicáveis a inúmeros contextos singulares da experiência humana. À 

medida que sublima a “experiência concreta em modelos de ação aplicáveis a diferentes 

contextos de decisão, a história exemplar orienta os processos de formação de identidades no 

sentido do desenvolvimento de uma capacidade de aplicação de regras da experiência” (ASSIS, 

2004, p. 69). 

Portanto, pretendeu-se, neste tópico, refletir sobre a forma como o historiador Luis 

Palacín, a partir de sua concepção ciência, fundamentou os procedimentos metódicos os quais 

julgava serem essenciais para a construção de conhecimento histórico. Além disso, amparado na 

matriz disciplinar de Rüsen, principalmente no terceiro e quarto princípios (métodos de pesquisa 

e formas de apresentação), foi possível identificar algumas especificidades de pesquisa e escrita 

palaciniana durante os primeiros anos de sua prática profissional enquanto historiador. Logo, é 

inegável que a consolidação da ciência da história passou pelos caminhos trilhados por Luis 

Palacín em Goiás, sobretudo, após “Estrutura e Conjuntura numa capitania de minas”. A ciência 

da história em Goiás já não era a mesma, as antigas crônicas, os relatos factuais, os tratados 
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descritivos foram substituídos por pesquisas que ganhavam contornos teóricos, que ampliavam 

seus recursos metódicos, possibilitando a formulação de trabalhos que entrassem no rol dos 

estudos considerados “técnicos”, “acadêmicos”, portanto, viabilizando o diálogo com os centros 

historiográficos do país. Sendo assim, feito o mapeamento da forma como Palacín atuou na 

consolidação da ciência da história em Goiás, o próximo capítulo se incumbirá de analisar as 

estreitas relações entre a formação jesuítica de Palacín e sua atuação enquanto historiador, bem 

como de refletir sobre as modificações teórico-metológicas que seus trabalhos apresentaram no 

decorrer sua carreira historiográfica. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

O JESUÍTA PALACÍN E A CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO HISTÓRICO
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3.1 – UM JESUÍTA INTERESSADO POR HISTÓRIA 

 

 
“(...) Considerando mais de perto, até esta história já formada, a que 
chamamos de ou a que gostaríamos de chamar história “não 
contemporânea”ou “passada”, se é realmente história, isto é, se tem 
algum sentido e não é um eco vazio, é também “contemporânea”, e 
em nada difere da outra, pois a condição de sua existência é que o 
fato acerca do qual se tece a história vibre na alma do 
historiador.”76 

 

                  Benedetto Croce 

 

 

 

 

Os homens, buscando orientação ante a experiência do tempo, recorrem 

permanentemente ao passado, para preencherem seu quadro de interpretações da vida prática 

atual. O pensamento histórico, então, rememora o passado sempre com respeito à experiência do 

presente, por isso, articula-se diretamente com as expectativas de futuro, que se formulam a 

partir das intenções e das diretrizes do agir humano. Essa estreita interdependência de passado, 

presente e futuro é concebida como uma representação da continuidade e que serve à orientação 

da vida humana prática atual. Logo, como um fenômeno intrínseco à condição humana, o pensar 

histórico se torna algo cotidiano e inseparavelmente ligado ao fato de estar no mundo, pois 

emerge de determinados processos da vida humana prática.  

Mesmo situadas no âmbito da vida humana e, não se constituindo, à priori, como 

conhecimento histórico, essas carências por orientação, que alimentam o pensamento histórico, 

                                                 
76 CROCE, Benedetto. História e Crônica. In: GARDINER, Patrick. Teorias da História. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1964, trad. Vitor Matos e Sá, p. 275. 
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tornam-se fundamentais à história como ciência, à medida que conduzem ao entrelaçamento 

entre vida cotidiana e ciência especializada. Essa junção se dá justamente no momento em que o 

pensamento histórico torna-se primordial para os homens orientarem suas próprias vidas, instante 

no qual a compreensão do presente e a projeção do futuro somente seriam viabilizados com a 

reconstituição do passado. 

Considerando, então, que Palacín se tratava de um homem que lidava com a 

construção de conhecimento histórico, em sua modalidade científica, é perceptível a estreita 

relação entre seus interesses cognitivos com respeito ao passado e algumas especificidades de 

sua vida pessoal. Conforme afirmado anteriormente, embora seja história de Goiás, por sua 

estada de quase quarenta anos nesse estado, o grosso calibre do arsenal historiográfico 

palaciniano, outro tema que se mostra “caro” ao universo cultural desse historiador refere-se a 

questões relativas à Igreja Católica, em especial, à Companhia de Jesus77. A afinidade de Palacín 

com a ordem religiosa a qual fazia parte, revela uma outra faceta das inquietações pessoais desse 

pesquisador e que acabam aflorando em suas obras. Somente após um contato mais próximo com 

os textos palacinianos, somado ao conhecimento de aspectos de sua vida pessoal, é que essa 

relação vai ganhando nitidez.  

Esse terceiro capítulo trata, justamente, da análise dessa relação entre vida pessoal e 

produção de conhecimento histórico, ou de modo mais preciso, como o fato de ser jesuíta 

influenciou, sobremaneira, na forma como Palacín produziu conhecimento histórico. 

Concomitantemente, ambiciono mapear as modificações teórico-metodológicas que se 

processaram em suas obras, principalmente a partir do início dos anos 80, e que refletem sua 

relação com as mudanças experimentadas pela comunidade de historiadores durante aquele 

período. 

Primeiramente, em “Um jesuíta interessado por história”, buscarei demonstrar como 

os objetos selecionados por Palacín em determinadas pesquisas, e que resultaram na elaboração 

de livros ou artigos, conservam uma íntima relação com sua formação jesuítica. Para corroborar 
                                                 
77 A própria Companhia de Jesus, em uma carta endereçada a Luis Palacín, parabenizou-o por “resgatar para a 
História da Igreja aspectos regionais que poderiam ficar perdidos com o decorrer do tempo, contribuindo assim para 
a preservação e divulgação do legado cultural e religioso do país.” Trecho retirado de uma carta comemorativa do 
Jubileu de Ouro de Luís Palacín na Companhia de Jesus, e enviada pelo Pe. Peter-Hans Kolvenbach, de Roma, 
Curia Praepositi Generalis Societatis IESU . Documento gentilmente cedido pela CAJU (Casa da Juventude), em 
Goiânia, instituição esta dirigida por padres jesuítas. 
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essa assertiva, utilizarei as seguintes obras e artigos palacinianos: “Sociedade Colonial: 1549-

1599 ”78, “Subversão e Corrupção: um estudo da administração pombalina em Goiás”79, 

“Vieira e Visão Trágica do Barroco: Quatro estudos sobre a consciência possível”80,“Vieira: 

entre o reino imperfeito e o reino consumado”81, “Quinto Império: a utopia de século férreo”82 

e “Uma Amnésia Coletiva: a Ausência do Índio na Memória Goiana”83.  

Iniciando essa empreitada, começarei com sua primeira obra dos anos 1980: 

“Sociedade Colonial: 1549-1599”. Esse estudo, publicado em 1981, trata-se, em termos gerais, 

de uma análise da formação das estruturas básicas da sociedade colonial, nos cinqüenta anos que 

vão desde a instalação do Governo Geral, em 1549, até quase o fim do século. Além de dar 

visibilidade ao que poderíamos chamar de “modelo colonial brasileiro”; caracterizado, 

sobretudo, por uma economia agrícola, fundamentada na escravidão e no latifúndio, voltada para 

a exportação, além de uma estrutura social de caráter estamental e de mentalidade aristocrática; 

Palacín trabalha com uma outra faceta da colonização: o choque cultural entre europeus e 

sociedades indígenas do Brasil. 

Dentro da premissa que embasa este tópico, o primeiro aspecto dessa obra que merece 

destaque é a tentativa, por parte de Palacín, de reconstruir a experiência missionária dos jesuítas 

no Brasil, durante a segunda metade do século XVI. Subjacente à proposta de analisar as 

estruturas básicas da sociedade colonial, o livro retrata, com bastante intensidade, os conflitos, os 

dramas, as realizações, as derrotas e êxitos da Companhia de Jesus nesses primeiros cinqüenta 

anos de sua estada no Brasil. O primeiro elemento que atesta essa proposição é a predominância 

de fontes originárias da Companhia de Jesus ou de textos historiográficos referentes a essa 

ordem: cartas e outros documentos relacionados aos missionários jesuítas (Manuel Nóbrega, José 

de Anchieta, Fernão Cardim), a história da fundação dos colégios da Bahia, do Rio de Janeiro e 

da capitania de Pernambuco, obras do padre Serafim Leite, além de outras fontes extraídas do 

                                                 
78 PALACÍN, L. Sociedade Colonial: 1549-1599. Goiânia: Ed. da UFG, 1981. 
79 ____. Subversão e Corrupção: Um Estudo da Administração Pombalina em Goiás. Goiânia: Ed. da UFG, 1983 a. 
80 ____. Vieira e a Visão Trágica do Barroco: Quatro estudos sobre a consciência possível. São Paulo: Hucitec, 

Brasília: INL, Fundação Nacional Pró-Memória, 1986. 
81 ____. Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado. São Paulo: Loyola, 1998. 
82____. O Quinto Império, Utopia de um Século Férreo. In: Ciências Humanas em Revista, v. 5, n º 2, p. 107-118, 

jul.dez, 1994. 
83 ___. Uma Amnésia Coletiva: A ausência do índio na memória goiana. In: Ciências Humanas em Revista. 
Goiânia: Ed. da UFG , 3 (1/2): 59-70, jan./dez., 1992. 
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Archivum Romanum Societatis Jesu, ARSI, de Roma. O próprio Palacín assume que, nessa obra, 

predominou o uso de documentos jesuíticos:  

 

“Atendendo à origem, as fontes manuscritas conservadas para este período são quase 
em sua totalidade oficiais – do governo central e seus organismos e dos governos 
locais, e religiosas – dos jesuítas principalmente. Não é, pois, de estranhar que estes 
documentos se encontrem hoje nos arquivos públicos e dos jesuítas. (...) A 
documentação dos jesuítas, - um acervo de mais de quinhentos documentos – se 
refere, em primeiro lugar à vida religiosa e à história da própria ordem. Mas por estar 
a ação dos jesuítas voltada principalmente à conversão dos índios e ao ensino, esta 
documentação é também fundamental para o referente às relações inter-raciais e a 
educação” (PALACÍN, 1981, p. 321)  

 

Logicamente, por seu pertencimento a essa ordem religiosa, seu acesso aos arquivos 

jesuíticos era facilitado em termos de pesquisa. Além disso, é preciso considerar toda relação 

histórica da Companhia de Jesus com a educação e, sobretudo, com o ensino superior84, o que 

viabilizava pesquisas que se valessem desses documentos. Todavia, a questão central não se 

traduz somente no amplo uso dessas fontes, mas à forma como as mesmas foram utilizadas, 

servindo de base para a escrita desse texto palaciniano. Em dois trechos que citarei a seguir, 

Palacín demonstra que a história da Companhia no Brasil, durante o século XVI, ocupa lugar 

privilegiado em “seu olhar” sobre a sociedade colonial: 

 
“Em capítulos anteriores foram já considerados alguns dos marcos mais importantes 
da múltipla ação dos jesuítas no Brasil: conversão dos índios, luta pela sua liberdade, 
fundação e gestão das aldeias, fundação das escolas e colégios. Aqui procurarei 
esboçar alguns dos traços fundamentais de sua própria evolução interna, e sua 
inserção na sociedade incipiente.” (PALACÍN, 1981, p. 243) 

 

Outro elemento digno de destaque é o recorte temporal feito por Palacín: 1549-1599. 

Cinqüenta anos, desde a vinda do primeiro governador-geral para o Brasil, Tomé de Souza, até 

quase o final do século. Depois de uma leitura mais atenta da obra, percebe-se que a eleição 

                                                 
84 A Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS-RS), a 
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP-PE) são exemplos de instituições universitárias de direção 
jesuítica. Essa ligação entre produção acadêmica e companhia de Jesus, no caso específico de Palacín, pode, 
também, ser percebida em sas publicações pela Edições Loyola: “O Coronelismo no Extremo Norte de Goiás: O 
Padre João e as três revoluções de Boa Vista” e “Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado”. Ligada aos 
jesuítas, essa editora visa perpetuar a contribuição que a companhia deu à formação e ao fortalecimento da cultura 
brasileira e ao diálogo do cristianismo com o contexto cultural em que ele se insere. Além disso, importante é 
salientar que essa editora fora fundada pelo jesuíta espanhol Antonio Matienzo, em 1958, e continua ligada a essa 
ordem (Informação esta retirada de um panfleto de divulgação da referida editora). 
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desse recorte inicial, 1549, não foi aleatória e, ao mesmo tempo, não retrata somente a 

preocupação do autor em analisar essas cinco décadas do “período colonial brasileiro”, tendo 

como referência inicial a instalação do Governo Geral. O ano de 1549 marcou também a chegada 

dos primeiros jesuítas ao Brasil85. Palacín, no decorrer de toda obra, tenta enfatizar que aquele 

ano, 1549, foi importante também devido à chegada da Companhia de Jesus ao Brasil. Dentre as 

diversas vezes que Palacín cita e enfatiza essa data como marco da chegada nos inacianos em 

terreno brasileiro, destacarei alguns trechos: 

 
“Os Jesuítas chegaram ao Brasil em 1549, ao instituir-se o Governo Geral. Vinham 
com a missão, se não exclusiva, porém preponderante, de dedicar-se à conversão dos 
índios.” (PALACÍN, 1981, p. 111) 
 
“À chegada dos jesuítas ao Brasil, com o Governo Geral, em 1549, não se pode dizer 
que o país estivesse falto de clero. De Salvador, Recife, Porto Seguro, São Vicente, 
de todas as partes aonde iam chegando, os jesuítas informam em suas cartas da 
existência de um grupo de clérigos e sacerdotes.” (PALACÍN, 1981, p. 237) 
 
“Seis foram os chegados em 1549, com o primeiro Governador, Tomé de Souza. No 
catálogo de 1562-68, aparecem já sessenta e um jesuítas, deles trinta e sete entrados 
no Brasil.” (PALACÍN, 1981, p. 242) 
 
“A terra a que chegaram os jesuítas em 1549, era uma terra semi-selvagem, e que 
precisava mais de um revulsivo moral, que de luzes doutrinais.” (PALACÍN, 1981, 
p. 247) 
 
“Ao chegarem os jesuítas ao Brasil, em 1549, a moral como vida, e mesmo como 
ideal encontrava-se numa ruína total. As primeiras cartas traduzem o horror dos 
missionários ao constatarem a situação.” (PALACÍN, 1981, p. 273) 
 
“Assim, quando em 1549 chegaram os jesuítas, o quadro não podia ser mais 
desencorajador para eles.” (PALACÍN, 1981, p. 274) 
 
“Foi preocupação imediata dos jesuítas, ao chegarem em 1549 com o governador 
Tomé de Souza, ir abrindo escolas de “ler e escrever” em todas as povoações onde 
adquiriam residência.” (PALACÍN, 1091, p. 287) 

 

O realce dado por Palacín não se destina, per si, ao ano de chegada dos jesuítas no 

Brasil, dirige-se, também, ao ambiente de total “imoralidade”, do ponto de vista cristão, que os 

missionários encontraram em 1549. Há uma clara distinção da realidade brasileira em dois 

períodos: antes e após 1549. Essa diferenciação se manifesta pelas idéias de ausência e presença: 

antes de 1549, a ausência de um eficaz regulador moral na vida da colônia, depois, a presença da 
                                                 
85 Junto com o primeiro governador-geral vieram, para o Brasil, os padres Manuel de Nóbrega, Leonardo Nunes, 
Antônio Pires, Aspicuelta Navarro, Vicente Rodrigues e Diogo Jacome, com a primordial tarefa de evangelizar os 
nativos das “terras brasileiras”. 
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Companhia de Jesus que, mesmo num ambiente com muitas adversidades naturais e culturais, 

estava ansiosa por normatizar moralmente, a partir de ideais cristãos, a vida no Brasil dos 

quinhentos. Alguns trechos de Palacín são esclarecedores quanto a esses dois momentos distintos 

e à “dura” missão dos jesuítas em ordenar moralmente a vida no Brasil: 

 
“Seguramente, não há um testemunho mais expressivo do agigantamento espiritual 
dos primeiros jesuítas chegados ao Brasil, da impressão quase lendária que deixaram 
atrás de si, que o transmitido pelo primeiro Governador, Tomé de Souza, à sua volta 
à pátria.” (PALACÍN, 1981, p. 245) 
 
“A evidente falta de preparação intelectual dos sacerdotes nos primeiros anos, 
compensada por sua grandeza moral, encaixava perfeitamente dentro da situação da 
colônia e da província jesuítica. A terra a que chegaram os jesuítas em 1549, era uma 
terra semi-selvagem, e que precisava mais de um revulsivo moral, que de luzes 
doutrinais.” (PALACÍN, 1981, p. 247) 
 
“Na realidade, embora Nóbrega não o percebesse por sua paixão e proximidade, 
tinha-se chegado ao equilíbrio possível, que duraria por muitos anos, entre as forças 
dissolventes e as moralizadoras: não voltaria o concubinato público e múltiplo à luz 
do dia, como até 1549, mas continuaria mais velado à sombra da presença domestica 
das escravas, da promiscuidade dos engenhos e fazendas, da primeira liberdade que 
havia presidido o nascimento da colônia, do sangue mestiço que por ela corria. O 
esforço moralizador não podia ser uma tarefa cumprida de uma vez por todas, senão 
um esforço ineludível que cada dia teria de ser recomeçado, sem nunca chegar uma 
realização satisfatória.” (PALACÍN, 1981, p. 277) 

   

Há, claramente, um tom de triunfalismo nas palavras de Palacín sobre o esforço 

missionário dos primeiros representantes de sua ordem no Brasil. Mas, essa análise mais 

profunda, acerca da relação entre os valores de Palacín e sua escrita, desenvolverei em um outro 

subtítulo (“A nova escrita palaciniana”).  Fica evidente também que Palacín não só exalta “a 

grandeza moral” dos jesuítas que chegaram ao Brasil, como também enaltece a participação da 

Companhia na formação da sociedade brasileira, neste primeiro século de colonização, não só do 

ponto de vista religioso, como também do político: 

 
“Assim, não só por seu peso numérico, mas, sobretudo, por sua distribuição e 
ocupação de todos os pontos nevrálgicos, por sua coesão interna e pela continuidade 
de suas empresas, a Companhia de Jesus representa uma das presenças fundamentais 
para a formação da sociedade brasileira neste primeiro século da colonização. Sua 
influência foi principalmente, como é lógico, de caráter religioso e moral, de 
formação e cultura, mas teve também um alcance incalculável na ordem política. 
Numa costa tão extensa, com pouquíssima intercomunicação regional, com 
administrações locais quase autônomas, a Companhia representa mais que nenhuma 
outra instituição, a consciência unitária. Com seu freqüente intercâmbio de pessoas, 
sua contínua correspondência e divulgação de notícias, as visitas periódicas de 
provinciais e visitadores percorrendo o país todo, a Companhia é, indubitavelmente, 
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nestes primeiros anos, uma das influências mais decisivas para manter vivo o 
sentimento de unidade.” (PALACÍN, 1981, p. 243) 

Outro aspecto que demonstra a herança jesuítica de Palacín influenciando em seus 

recortes temáticos, diz respeito à forma pela qual ele privilegia, no choque entre colonos e índios, 

os impactos culturais sofridos pelas sociedades indígenas durante o processo de colonização. 

Não podemos esquecer a relação histórica estabelecida entre a Companhia de Jesus e os índios 

no Brasil e que remonta os primeiros anos de colonização. Palacín, então, dedica toda a segunda 

parte do livro, intitulada de “O choque de duas culturas: o impacto da colonização sobre a 

sociedade indígena”, à analise do encontro conflituoso dessas duas culturas, focando nos 

resultados produzidos na sociedade indígena. O modo como ele elaborou seus tópicos atestam 

esse foco de abordagem: “A conquista e a destribalização dos tupis”, “A degradação dos índios 

pela conquista”, “A escravização dos índios”, “A luta pela liberdade dos índios”, “Causas da 

desaparição dos índios”, além de outros. Interessante ressaltar que nessa parte do livro, Palacín 

trava uma verdadeira “batalha velada” com os etnólogos, que atribuem ao cristianismo jesuíta 

uma grande parcela de responsabilidade sobre a degradação cultural das sociedades indígenas 

durante a colonização do Brasil. Ponto de vista este, logicamente, negado por Palacín. Em 

algumas passagens, além de trabalhar com os resultados desse choque cultural, o autor buscou 

analisar a atitude indígena ante à colonização, tendo como base seu conhecimento sobre as 

especificidades culturais dessas sociedades. Muitas vezes, o autor rechaça, com explícito 

partidarismo, algumas explicações sobre o comportamento dos índios à época da colonização. A 

primeira passagem que citarei refere-se às impressões de Antônio Blazquez sobre a venda de 

parentes realizada pelos índios, vista, por esse, como um comportamento desleal: 

 

“Com base na experiência de todos os dias, pôde Blazquez acusar os índios de 
que “entre eles não há amor nem lealdade. Vendem-se uns aos outros, 
estimando mais uma cunha ou podão que a liberdade de um sobrinho ou 
parente mais próximo, que trocam por ferro, e é tanta miséria que as vezes 
trocam-no por um pouco de farinha.” (PALACÍN, 1981, p.58) 
 
Palacín continua:  
“Mas Blazquez procedia nesta acusação injustamente. Registra um fato 
indubitável: a venda dos índios uns pelos outros. Daqui argúi a falta de amor e 
lealdade, e acusa os índios de viverem quase como bestas. Mas Blazquez se 
olvida de anotar, ao mesmo tempo, que este costume tinha sido introduzido 
entre os índios pelos mesmos portugueses, e era a antítese de suas antigas 
tradições familiares. Todos os observadores sublinham o extremo amor dos 
índios para com os filhos. Tanto que os missionários encontravam dificuldade 
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em que os deixassem ir viver com eles para instruí-los, pois apesar de saberem 
que era para seu bem, não podiam resignar-se à separação.” (PALACÍN, 1981, 
p. 58) 

 

A segunda passagem trata da concepção, já revista na historiografia brasileira, sobre a 

inaptidão do índio ao trabalho, ou de sua fraqueza para a execução das atividades inerentes ao 

processo de colonização: 

“Não se tratava nem de fraqueza do índio, nem de falta de capacidade para o 
trabalho. Da fortaleza e resistência do índio temos inúmeros testemunhos. O esforço 
por ele despendido na guerra, nas viagens por terra e por mar, sua capacidade para 
tolerar privações, os recordes de forço, agilidade e resistência por ele alcançados 
assombraram a todos os cronistas. Mas o índio, capaz de qualquer esforço 
momentâneo, era incapaz do esforço pretendido, da constancia, da uniformidade, da 
rotina. Enfermava psicológica e fisicamente. Ou acabava fugindo, ou definhava até 
morrer. Não havia para ele outra vida, senão sua vida errabunda, em completa 
liberdade. E não há tirania maior que a do trabalho diário.” (PALACÍN, 1981, p. 79) 

 

O artigo de Luis Palacín, “Uma Amnésia Coletiva: a ausência do índio na memória 

goiana”, é outro estudo que também trabalha com a história dos índios no Brasil ou com a 

temática indígena86, revelando essa aptidão palaciniana por esses temas, dada a relação histórica 

estabelecida entre a ordem religiosa a qual fazia parte e os índios no Brasil. Nesse artigo, ele 

mostra como foi intensa, na história goiana, durante o século XVIII e primeira metade do século 

XIX, a presença do índio, manifestada, principalmente, através dos documentos oficiais, que 

relatavam a resistência indígena à ocupação e o conflito com os colonos como um dos maiores 

problemas da capitania de Goiás. Analisa também como o choque com os índios constituía-se, 

muitas vezes, em um drama para os governantes, divididos entre as obrigações de viabilizar a 

cristianização dos índios com as de promover a ocupação e colonização da capitania. Em 

contrapartida, Palacín advoga que, durante a segunda metade do século XIX e no decorrer do 

século XX, o índio praticamente desapareceu da memória goiana. Utilizando-se de 

manifestações culturais de Goiás (Trovas, folclores, contos, romances, histórias populares), 

referentes a este período, o historiador ressaltou que, mesmo com o relacionamento intenso do 

ponto de vista bélico, entre colonos e índios, nada ficou de resquícios na memória goiana sobre 

os últimos:  

                                                 
86 Dentre as diversas dissertações orientadas por Luis Palacín, podemos citar, especificadamente, uma que trabalhou 
com este viés historiográfico, cujo título é “Avá-Canoeiros: a história do povo invisível”, dissertação de mestrado de 
Dulce Madalena R. Pedroso, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás, 1992. 
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“Um relacionamento com o índio tão longo e constante, embora quase sempre de 
caráter bélico, parece que deveria ter deixado uma lembrança profunda na memória 
do povo goiano. Mas de fato não é assim. Na memória coletiva de Goiás, não existe 
com respeito ao índio nem ressentimento, nem saudade, simplesmente um vazio, 
total ausência.” (PALACÍN, 1992, p. 64) 

 

Essa aguda relação desse historiador com a história da Companhia de Jesus, também 

pode ser sentida em seu deslumbre pelo pensamento do Padre Antônio Vieira, um dos mais 

ilustres personagens dessa ordem religiosa. Seu fascínio pela vida e obra de Padre Antônio 

Vieira87 pode ser atestada por suas diversas publicações nas quais se debruçou sobre o 

pensamento desse religioso: “Vieira e Visão Trágica do Barroco: Quatro estudos sobre a 

consciência possível”88 e Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado”89, além dos 

artigos, “Quinto Império: a utopia de século férreo”90 e “Vieira: do homem ideal ao homem 

socialmente realizado”91. E mesmo não discorrendo, neste momento, sobre as perspectivas 

teóricas, métodos de pesquisa e aspectos narrativos trabalhados por Palacín em cada uma dessas 

obras92, só a escolha desse sujeito histórico, Padre Antônio Vieira, e toda ânsia por refletir sobre 

seu pensamento, atestam essa sedimentada relação entre a vida pessoal do jesuíta Palacín e seu 

interesse cognitivo pelo passado como historiador. 

Visando encerrar essa argumentação, citarei uma outra obra, publicada em 1983, que 

também se mostra reveladora no que concerne à afinidade entre o pertencimento de Palacín à 

Companhia de Jesus e os objetos históricos selecionados por ele para pesquisa, cujo título é: 

“Subversão e Corrupção: um estudo da administração pombalina em Goiás”. Nesse livro, Palacín 

                                                 
87  O interesse de Palacín por estudar a vida e obra do Padre Antônio Vieira, a meu ver, não é somente porque se 
trata de um dos mais importantes jesuítas que estiveram no Brasil e que teve uma atuação destacada do ponto de 
vista missionário. Vieira também é filho de uma época conflituosa, a transição da idade média para a moderna. E 
como Palacín era especialista em idade moderna, trata com profundidade dessa transição nas obras “Sociedade 
Colonial: 1549-1599”, “Vieira e visão trágica do Barroco: quatro estudos sobre a consciência possível”, “Vieira: 
entre o reino imperfeito e o reino consumado”, além de outros artigos sobre o mesmo tema. No meu ponto de vista, 
Palacín explana, nessas obras, seus grandes conhecimentos em filosofia, teologia, história moderna e teoria da 
história. 
88 PALACÍN, L. Vieira e a Visão Trágica do Barroco: Quatro estudos sobre a consciência possível. São Paulo: 

Hucitec, Brasília: INL, Fundação Nacional Pró-Memória, 1986. 
89 ____. Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado. São Paulo: Loyola, 1998. 
90 ___. O Quinto Império, Utopia de um Século Férreo. In: Ciências Humanas em Revista, v. 5, n º 2, p. 107-118, 

jul.dez, 1994. 
91 ___. Vieira: do homem ideal ao homem socialmente realizado - III, 1793-1800 In: Actas do Congresso 

Internacional – Terceiro Centenário da Morte do Padre Antônio Vieira. Braga, Província Portuguesa da 
Companhia de Jesus, Universidade Católica Portuguesa, 1999, 3 vols,  p. 1793-1800. 

92 Exercício que realizarei em outros tópicos, pois os estudos de Palacín sobre Vieira são bastante profícuos em 
possibilidades de análise. 
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ressalta o valor de alguns documentos, dentre os vários, que pesquisou e que serviram de base 

para esse estudo: as Instruções de Sua Majestade (D. José) ao novo governador da Capitania de 

Goyaz, João Manuel de Melo; a devassa realizada pelo desembargador Brandão, juiz sindicante, 

que presidiu a investigação para apurar irregularidades administrativas na capitania de Goyaz 

durante a gestão do Conde de São Miguel, além de escritos desse desembargador ao governo 

português. Palacín, como é típico de seu proceder metodológico, demonstra todo o grande 

universo documental o qual pesquisou, e que, certamente, foram fundamentais para a escolha do 

evento histórico em estudo: as instruções dadas pelo Ministro Pombal a João Manuel de Melo 

com vistas a abortar o plano de subversão dos jesuítas e instaurar um processo investigativo 

sobre os crimes de corrupção praticados contra a administração no governo de Conde de São 

Miguel. Mais uma vez, Palacín toca em um tema que tangencia a história dos jesuítas no Brasil e, 

mais do que isso, analisa a administração de um personagem que marcou, sobremaneira, a 

própria história da Companhia de Jesus: o Marquês de Pombal93. Debruçar-se sobre a política de 

Pombal era encarar uma “ferida aberta” na história dessa ordem religiosa, pois o ataque frontal 

desse ministro à Companhia não se resumiu ao mundo português. A repulsa pombalina pelos 

jesuítas se materializou, gradativamente, com a proibição dos jesuítas de dirigirem as aldeias no 

Brasil (1758), pela expulsão desses religiosos do reino português e de suas conquistas (1759) e, 

posteriormente, em seu auxilio no banimento dos mesmos dos territórios da França e da Espanha 

(1762), além, é claro, de contribuir para a extinção da ordem, em 1773. Com certeza, analisar o 

alcance da política pombalina em Goiás converteu-se num desafio a Palacín quando encontrou 

documentos, sobre história de Goiás, e que se relacionavam às ações desse ministro. Nos escritos 

                                                 
93 A historiografia sobre a perseguição pombalina aos jesuítas aponta, em grande parte, para dois problemas, de 
ordem política e ideológica, situados entre o ministro português iluminista e a Companhia de Jesus. Politicamente, 
Pombal alegava que, além de viverem de privilégios e isenções, os jesuítas estavam sabotando o Tratado de Madri, 
assinado em 1750, negando-se a abandonar as missões, insuflando os guaranis à resistência. Argumentava Pombal 
que a companhia tinha o desejo de formar uma república de padres jesuítas na América. Ideologicamente, o 
despotismo esclarecido, centralista e autoritário, não conseguira conviver pacificamente com uma ordem religiosa 
que reservava para si amplas responsabilidades na gestão das coisas seculares. Além disso, Pombal ainda patrocinou 
a publicação de uma enorme obra em três volumes, a Dedução Cronológica, que imputava aos padres inacianos 
todas as desgraças que ocorreram em Portugal nos últimos dois séculos (XVI e XVII). Sobre essas tentativas de 
interpretações da ofensiva pombalina aos jesuítas, ver: FALCON, Francisco J. C. A Época Pombalina: Política 
Econômica e Monarquia Ilustrada. São Paulo: Ática, 1982; e SOARES, Teixeira. O Marques de Pombal (Coleção 
Temas Brasileiros). Brasília: Ed. da UNB, 1983.  
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desse jesuíta, as adjetivações, mescladas com um certo tom de ironia, salientam o quanto Pombal 

representa uma “ferida aberta” na história da Companhia: 

 
“a primeira coisa que chama a atenção no caso da ação contra os jesuítas em Goiás é 
a extrema desproporção entre a declaração de motivos e os fatos”. (PALACÍN, 1983, 
p. 9) 
               
“chega-se ao extremo de permitir que seja empregado ouro do quinto (sempre 
intocável) na ajuda a Mato Grosso contra o avanço jesuíta, “porque a tudo deve 
prevalecer a defesa e segurança da importantíssima fronteira de Mato Grosso. (...) 
somos levados a pensar que os jesuítas constituíam em Mato Grosso e Goiás uma 
verdadeira potência, capaz de por em perigo a mesma existência do estado. A 
realidade, porém, é decepcionante: a presença dos jesuítas em Goiás e Mato Grosso 
era pouco mais que simbólica.” (PALACÍN, 1983, p.09) 
 
“Tanto o governo em Lisboa, como os governadores em Goiás, insistem em criar em 
manter o mito do perigo jesuíta. A história dos aldeamentos dos jesuítas em Goiás, 
porém, é breve e melancólica”. (PALACÍN, 1983, p. 09) 
 
“(...) a situação com respeito aos jesuítas estava bem clara no início de 58: só um 
jesuíta ficava no norte, e fora das aldeias que se tinham esvaziado depois da revolta; 
outro ficava nas aldeias do sul – aldeias quase extintas após quinze anos de guerra 
contra os caiapós – incompatibilizados com João de Godoy, administrador das 
aldeias. Estes dois jesuítas constituíam, sem dúvida, o perigo extremo contra a 
segurança do estado, encarecido pelas instruções de outubro de 1758.” (PALACÍN, 
1983, p. 14)  

 

Logo, quando me propus a mapear essa relação entre o jesuíta Palacín e os objetos 

históricos selecionados por ele em suas diversas produções historiográficas, o propósito central 

subjacente é o de demonstrar, ancorado em Rüsen, que o interesse cognitivo pelo passado 

emerge de carências de orientação que emanam da vida humana. Ou seja, é assumir que o 

pensamento histórico não só tem suas raízes fincadas na vida humana prática, como retornam ao 

contexto cultural humano com funções didáticas. E que no caso específico de Luis Palacín, a 

análise desse espaço de tensão entre seu ofício sacerdotal e o de historiador torna-se essencial 

para a compreensão do conhecimento histórico produzido por ele.  
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3.2 – AMPLIANDO AS PERSPECTIVAS: OUTROS CAMINHOS 

HISTORIOGRÁFICOS 

 

 

“(...) Essas crenças se debilitaram. O homem de hoje já não está tão 
convencido nem da superioridade da modernidade, nem da 
superioridade da cultura que parece ter preparado a modernidade. 
(...) Ele vê culturas diferentes e igualmente interessantes onde o 
historiador clássico reconhecia uma civilização e barbárie. 
Portanto, este último sentia-se tentado pelas semelhanças com um 
modelo universal. Hoje, ao contrário, a pesquisa das diferenças 
prevalece sobre a das semelhanças”94. 

 
                                                                     Jacques Le Goff 

 

 

 

A busca do conhecimento do passado humano, a compreensão da história de 

determinado sujeito histórico, seja um indivíduo, um povo ou uma época, demanda, logicamente, 

a reflexão sobre a forma como essa história se processa no tempo e no espaço. Carente de 

propriedades históricas ficaria um trabalho que se propusesse analisar o conjunto da produção 

historiográfica de um cientista social, ao longo de quase quarenta anos de pesquisas, e se 

esquivasse dessa dimensão temporal, não demonstrando as modificações e também as 

continuidades pelas quais a produção desse pesquisador passou. Este tópico, intitulado de 

“Ampliando as perspectivas: outros caminhos historiográficos”, e o seguinte, “O inaciano 

renovando sua pesquisa”, tratam, justamente, de demonstrar como essa aguda relação com a 

Companhia de Jesus, conjuntamente, às mudanças teóricas experimentadas pela comunidade dos 

historiadores, incidiram sobre a formulação e apropriação de novos postulados teóricos por 

                                                 
94 LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 4ª edição, 2001, Trad. Eduardo Brandão, p. 172. 
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Palacín, resultando numa nova forma de pesquisar e representar narrativamente o passado 

humano. 

A elaboração cognitiva do passado, realizada pela história em sua versão científica, 

não consiste somente em exercitar suas potencialidades orientadoras. Para os que praticam esse 

exercício e para os que recepcionam o conhecimento produzido, a história também se reveste da 

pretensão de exarar o que e como foi o caso no passado. Mas, para tornar a história válida para 

efeito de orientação da vida atual e, ao mesmo tempo, concretizar o exercício de compreensão da 

experiência humana do passado, é preciso que outras etapas constituintes do processo de 

construção do conhecimento histórico sejam exploradas: a da pesquisa histórica e da 

representação narrativa dessa investigação. O acervo documental deixado pelo passado é 

manuseado, segundo Rüsen, com o auxílio de “idéias”, as quais denominou de perspectivas de 

orientação, e que dirigem a tarefa de extração de informações contidas nesses vestígios da 

experiência humana do passado, de maneira que determinados interesses cognitivos sejam 

atendidos. Segundo Rüsen, as perspectivas orientadoras da experiência do passado formam os 

fatores pelos quais a experiência do passado se converte em experiência histórica. As teorias 

históricas, em que consistem as perspectivas de interpretação na história como ciência, formam 

hipóteses ou contextos de perguntas com os quais a realidade do passado, tal como inscrita nas 

fontes, pode ser abordada. Uma vez que essas perspectivas se originam de interesses (advindos 

da vida prática) no conhecimento histórico, novas carências de orientação acarretam novas 

perspectivas orientadoras referentes ao passado, surgindo, assim, novos métodos de 

esclarecimento da experiência histórica. Já salientava Rüsen: 

 
“novos interesses podem superar funções vigentes, de forma que o pensamento 
histórico, sob a pena de tornar-se anacrônico, tem de modificar suas perspectivas 
orientadoras com respeito ao passado. O passado tem de ajustar-se a critérios de 
sentido novo, que levam a novas representações, e essas novas representações 
ensejam novas técnicas de pesquisa e novas formas de apresentação” (RÜSEN, 2001, 
p. 37). 

 

Nesse mergulho sobre a produção historiográfica desse inaciano espanhol, a reflexão 

sobre as perspectivas que orientaram Palacín na elaboração de suas obras conduziu-me a 

algumas constatações quanto às modificações teórico-metodológicas apresentadas em seus 

escritos dos anos 80 e 90, se comparados aos do início dos anos 70, sobretudo, sua célebre obra 
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“Goiás: 1722-1882 – Estrutura e Conjuntura numa capitania de minas”. As principais variações 

teóricas que afloraram nas obras palacinianas foram: a predominância de estudos que tinham as 

manifestações culturais humanas como objeto de pesquisa, em detrimento às análises das 

dinâmicas econômicas e políticas anteriormente realizadas; o abandono da análise estrutural, 

manifestado sobre a forma de pesquisas com curtos recortes temáticos e temporais e a 

importância destinada à discussão teórica e conceitual, postura esta relegada a segundo plano em 

suas obras iniciais.  

Para compreendermos estas mudanças teórico-metodológicas presentes no conjunto 

da produção palaciniana é preciso analisar, mesmo que de forma breve, as modificações 

experimentadas, durante os anos 70, 80 e 90, pela província dos historiadores e que refletiram 

sobre o conhecimento histórico produzido por Luis Palacín Gomez.  

Segundo Falcon, durante os anos 60, a produção historiográfica brasileira foi marcada 

por uma espécie de “dialética da tradição e da inovação”95. A tradição estaria representada pelo 

empirismo positivista ou metódico, sendo estes procedimentos considerados como a única 

maneira séria e cientifica de se escrever História. Já a “inovação”, concebida pelo prestígio 

teórico marxista, via “1ª e 2ª geração dos annales”, consistia numa espécie de simbiose, na qual 

se acoplavam as citações de M. Bloch, L. Febvre e F. Braudel às de Marx e Engels. Concernente 

a esse momento de “inovação”, é preciso considerar também a vinda dos historiadores franceses 

para o Brasil, fato essencial para a consolidação dos cursos de história nas universidades 

brasileiras.  

Desta forma, no final dos anos 60 e início da década de 70, era nítida a influência dos 

annales na produção dos trabalhos históricos no Brasil. Marcados por sua aproximação com o 

marxismo, esses trabalhos “analíticos”, em sua maioria, ancoravam-se na matizada “história 

quantitativa”, ou serial, cujos êxitos nos campos da história econômica, social e demográfica, 

levaram muitos historiadores a crer que seria este o caminho para uma história realmente 

científica.  

Já na transição dos “setenta” para os “oitenta”, com a progressiva expansão da Nouvelle 

Histoire, a produção histórica brasileira produziu um quadro de gradativo declínio da abordagem 

                                                 
95 FALCON, F. J.C. A Identidade do historiador. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, Vol. 9, nº 17, 1996, p.8. 
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quantitativa e serial dentro destes trabalhos. A recepção dos textos de Foucault e Thompson 

produziu novas tendências no interior da Nouvelle Histoire, criando, também no Brasil, um 

progressivo divórcio entre, de um lado, os historiadores especializados em história econômica, 

social e demográfica, preocupados com as grandes séries documentais e a quantificação de 

dados, de outro, os historiadores interessados nas novas abordagens e nos novos objetos, 

preocupados, sobretudo, com os fenômenos culturais, e cuja mola-mestre era a chamada história 

das mentalidades. 

Na concepção de muitos historiadores, como Francisco Falcon, por exemplo, a 

ascensão dessas novas tendências dentro dos Annales, foi favorecida pela implosão das 

chamadas grandes teorias, herdeiras dos pressupostos cientificistas do iluminismo, neste caso 

específico, o marxismo. Neste sentido, a produção da Nova História no Brasil começou a reunir 

trabalhos que abordavam temas até então não pesquisados, especialmente, os relacionados com a 

chamada “mentalidade coletiva”. Estes estudos também tinham como traço característico o 

questionamento dos postulados epistemológicos excessivamente deterministas e objetivistas. A 

compreensão do fato estrutural tornou-se, então, uma das noções mais visadas pelos críticos de 

Marx. A fragmentação, a autonomia absoluta das instâncias do real, do acaso, o papel do 

irracional, culminou em uma certa repulsa pela abordagem estrutural típica do marxismo. 

Partindo desse viés interpretativo, esse abandono das explicações globais seria, 

também, produto de uma crise advinda do mundo real, manifestada sob a forma de uma espécie 

de “descrença” ou “desesperança” em relação ao curso da história (entendida enquanto “o passar 

dos acontecimentos passados”). O significado de idéias como progresso, evolução e 

solidariedade, são colocados à prova. Essa descrença com os “paradigmas da modernidade”, de 

herança iluminista, provavelmente, seria justificada por alguns acontecimentos de ordem 

material: o fracasso das pretensões políticas da esquerda, o desalento em relação ao balanço das 

“revoluções terceiro-mundistas”, o esmagamento das subjetividades pelas diferentes formas de 

burocratização, o esfacelamento do chamado “socialismo real”, os avanços do neoliberalismo 

capitalista, a consolidação do império norte-americano. 

Diante desta crise, os grandes modelos de desenvolvimento, os paradigmas da 

modernidade, as construções utópicas do século XIX e XX estavam sendo duramente 
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questionadas. Conceitos como otimismo histórico, progresso e desenvolvimento eram alvos de 

intensas críticas. No entanto, essa crise da modernidade se traduzia não somente pela não 

concretização das promessas e perspectivas da modernidade, mas também nos efeitos perversos 

ou desvios de alguns dos seus principais pressupostos e princípios políticos, sociais e científicos. 

Este momento de reflexão foi marcado por um tipo de filosofia da cultura pessimista quanto aos 

pressupostos otimistas que indicaram, a partir do iluminismo, as certezas de uma evolução 

contínua e ilimitada da humanidade. Evolução esta que aconteceria em função do progresso 

acelerado das ciências e das técnicas, entendidas como expressões supremas do valor da verdade 

e do potencial libertador da “razão iluminista”. Esta crítica da modernidade, Francisco Falcon 

batizou de “crítica ontológica”, pois se tratavam de críticas pautadas em concepções e atitudes 

negativistas, niilistas quanto à natureza e ao destino histórico da modernidade. 

No entanto, essa “crise ontológica” veio acompanhada de uma “crise epistemológica”96, 

ou seja, uma crise no interior da História (entendida enquanto disciplina). Essa “crise da 

História” deve ser entendida como um questionamento sobre a possibilidade de um 

conhecimento histórico racional, colocando “em cheque” o próprio ofício do historiador. A 

questão que estava sendo posta era a seguinte: seria a História passível de conhecimento 

científico? O cerne desta crise partia da rejeição à modernidade e da própria idéia da 

possibilidade de uma apreensão cognitiva do real. Os chamados “pós-modernos”, protagonistas 

desta “crítica epistemológica”, advogavam que os discursos históricos são representações do 

historiador e, como interpretações que na verdade são, elas são infinitas, e teoricamente se 

equivalem, embora, na prática, o poder e a ideologia tendem sempre a hierarquizá-la ou até 

suprimir algumas delas. Essa postura crítica acerca da real possibilidade do tratamento científico 

do objeto histórico, seria resultado do chamado Linguist Turn (giro lingüístico), situado entre os 

anos 60 e 70, caracterizado pela substituição da idéia moderna de “representação”. Encarando o 

texto histórico como um “artefato” lingüístico, elaborado segundo princípios literários, os “pós-

modernos” criticavam a crença acerca da possibilidade de representar o passado em sentido 

epistemológico, isso porque a História, epistemologicamente frágil, seria sempre uma construção 

                                                 
96 FALCON, F.J.C. “O campo problemático da historiografia contemporânea.” In: História Cultural. Uma nova 
visão sobre a sociedade e a cultura. Rio de Janeiro: Campus, 2002, p.28 
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pessoal, manifestação da perspectiva do historiador como “narrador”. O passado que 

“conhecemos” é sempre algo contingente em relação às concepções e ao presente do historiador. 

Neste universo de crise “ontológica” e “epistemológica”, manifestadas pelo “fracasso” 

dos grandes modelos de desenvolvimento e a descrença na viabilidade das concepções teóricas 

totalizantes, as produções historiográficas acabaram por se desvincular da pretensão de abarcar 

as grandes estruturas históricas. Esse novo tipo de abordagem, delineada principalmente pela 

“terceira geração dos Annales”, caracterizava-se pela aparição de novos temas de pesquisa como 

a sexualidade, a magia, e outras micro-abordagens de caráter cultural. O serial, as estruturas, 

foram substituídas pelo evento, pela vida, pelas manifestações simbólicas. Os sujeitos históricos 

ganharam importância frente às grandes estruturas. A História multiplicava suas “curiosidades”, 

os fenômenos culturais ganhavam predileção. 

É preciso considerar, então, que Palacín foi contemporâneo dessas mudanças e, 

portanto, sentiu os impactos delas, mesmo que reagisse à sua forma. Exteriorizando esse 

momento de transformações as quais seu universo profissional passava, Palacín apresentou 

modificações teórico-metodológicas que foram sendo evidenciadas em suas obras.  A primeira 

delas foi a predominância de análises em que as manifestações culturais humanas seriam o centro 

do interesse de pesquisa, em detrimento dos anteriores estudos sobre as dinâmicas econômicas e 

políticas de determinado período. Diferentemente, de suas primeiras obras da década de 70, 

como por exemplo, “Estrutura e Conjuntura numa capitania de Minas”, que tratava-se de uma 

análise predominantemente sócio-econômica sobre as nuances da economia mineradora em 

Goiás; ou outras duas, circunscritas à história política, “A Fundação de Goiânia e o 

desenvolvimento de Goiás” e “História de Goiás: 1722-1972”, Palacín se envereda pelos 

caminhos de uma abordagem historiográfica em que as atitudes mentais, a formas de 

pensamento, em suma, as manifestações culturais humanas, ganharam privilegiado espaço em 

suas análises. O comentário sobre alguns livros e artigos de Palacín faz-se primordial para a 

percepção dessa mudança. 

Já em 1981, o livro, “Sociedade Colonial: 1549-1599”, é uma clara demonstração 

dessa nova trilha historiográfica. A preferência de Palacín em analisar os impactos culturais 

sofridos pela sociedade indígena, durante o processo colonização; a preocupação em retratar o 
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ambiente cultural brasileiro da segunda metade dos quinhentos; a busca em revelar os dramas 

morais enfrentados pelos jesuítas, em seu ardor missionário dos primeiros anos, e as sucessivas 

vezes com que o autor se faz valer do termo “mentalidade”, são elementos que certificam, 

naquele momento, a predileção de Palacín por essa área do conhecimento histórico. Além disso, 

a grande utilização das fontes jesuíticas também contribuiu para “esse olhar” mais voltado às 

manifestações culturais daquele período. Algumas passagens de Palacín são esclarecedoras a este 

respeito: 

“A destribalização, processada de um modo tão violento pelo choque com a cultura 
portuguesa, deixava o índio desamparado totalmente, ao transtornar todas suas 
crenças e valores tradicionais. Perdia até o desejo de viver. Em casos semelhantes 
não são raros os suicídios coletivos. Ou a morte à mingua, de pura paixão, como diz 
Cardim.” (PALACÍN, 1981, p. 58-59) 

 
“Ao chegarem os jesuítas ao Brasil, em 1549, a moral como vida, e mesmo como 
ideal encontrava-se numa ruína total. As primeiras cartas traduzem o horror dos 
missionários ao constatarem a situação. Os minúsculos núcleos de portugueses, 
asfixiados – com exceção de Pernambuco e talvez de São Vicente – pelo peso 
numérico da população indígena, se haviam rebaixado moral e culturalmente a seu 
nível, indianizando-se, quase por completo.” (PALACÍN, 1981, p. 273) 

 
“O choque dos jesuítas, recém-chegados, com esta situação foi violento e de efeitos 
fulminantes. Primeiros objetivos: forçar os não casados a casar-se; os já casados a 
despedir as concubinas. É então que Nóbrega lança seu famoso pedido de mulheres 
ao Reino, várias vezes repetido mais tarde.” (PALACÍN, 1981, p. 275) 

 
“As razões, portanto, desta proliferação dos engenhos devem ser buscadas não tanto 
no campo econômico, como na política mercantilista, no estudo das mentalidades, e 
na conjuntura social” (PALACÍN, 1981, p. 36) 
 
 

Em “Subversão e corrupção: um estudo da administração pombalina em Goiás”, de 

1983, uma mescla de abordagem política e cultural, esse historiador castelhano buscava 

compreender a ofensiva pombalina contra os jesuítas em Goiás, bem como as irregularidades 

administrativas do governo da capitania de Goiás e que ensejaram a instauração de uma devassa 

em face do ex-governador Conde de São Miguel. No entanto, quando se trata de avaliar, durante 

o livro, o alcance da perseguição pombalina ao que o autor chamou de “subversão jesuítica”, ele 

acaba por caracterizar ações políticas típicas de um momento cultural específico: o iluminismo. 

Dentre essas ações políticas inerentes ao iluminismo, em especial do chamado Despotismo 

Esclarecido, a que mais se destacou, segundo Palacín, foi a campanha sistemática de propaganda 

ideológica contra os clérigos, em especial, contra os jesuítas: 
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“A análise deste processo de detração, sustentado durante quinze anos, sugere que 
nos encontramos diante de um fato novo: o emprego da propaganda ideológica por 
parte do estado como um meio de governo. (...) Entendo aqui por propaganda 
ideológica a criação de uma imagem odiosa de um adversário, recorrendo para isso a 
estereótipos unilaterais e, se preciso, caluniosos, junto com a propagação sistemática 
desta imagem por todos os meios, com a finalidade de preparar a opinião pública e 
justificar o emprego de medidas repressivas.” (PALACÍN, 1983a, p. 15-16) 

 

Para a compreensão das irregularidades administrativas comuns no governo da 

capitania de Goiás, durante o século XVIII, Palacín analisou o comportamento do funcionalismo 

público e ressaltou que essas irregularidades eram uma forma de se valer do aparelho estatal para 

saldar dívidas em meio à crise da economia mineira, assim como resultado de uma conduta já 

arraigada no aparato administrativo da colônia - a privatização do público: 

 
“As funções públicas se privatizavam e, em vez de serem consideradas um serviço 
ao estado ou à comunidade, passavam a ser olhadas como uma propriedade 
particular, e o dinheiro, despedido em sua compra como um investimento que devia 
tornar-se o mais rendoso possível.” (PALACÍN, 1983a, p. 37) 
 
“É verdade, sem embargo, como acima notamos, que um clima geral de corrupção e 
relaxamento moral pervagava o funcionalismo todo, impelindo-o à busca do lucro no 
exercício de suas funções, para além dos limites estabelecidos pelo direito e 
costume.” (PALACÍN, 1983a, p. 87) 
 
“Neste meio tão competitivo em que o fisco, os comerciantes e funcionários 
disputavam aos mineiros os lucros sempre minguantes da mineração, a 
impontualidade do mineiro em pagar as dívidas não era consideradas, de certo, como 
um roubo, mas como um recurso do passadio na luta pela sobrevivência, ao mesmo 
nível que as exações dos arrendatários dos ofícios e dos funcionários e ministros.” 
(PALACÍN, 1983a, p. 98) 

 

Uma outra obra da década de 1980 que exara esse novo foco dos estudos palacinianos 

é “Quatro tempos de ideologia em Goiás”, de 1986. Identificando quatro momentos ideológicos 

na história goiana (a épica, a da administração colonial, a liberal e a da revolução de 30), Palacín, 

já na introdução, é enfático ao assumir a inserção dessa obra no campo de análise da cultura: 

 

“Uma investigação sobre mentalidade ou ideologia tem certa semelhança com uma 
investigação criminal, tal como nos têm acostumado a imaginá-la os grandes mestres 
do romance policial, uma Agatha Christie, ou um Simenon: é uma busca longa, feita 
através de detalhes, muitas vezes quase imperceptíveis, em que as ausências e os 
silêncios, os pequenos desajustes de coerência no relato são tão significativos, ou 
mais, que as declarações manifestas. (...) tratando-se de uma pesquisa setorial 
(valores morais, ou religiosos, ideais estéticos, etc.) sua significação conserva 
quando se trata de caracterizar o pensamento de toda uma época, pois é sabido que 
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os princípios ou certezas fundamentais que estruturam uma sociedade, permanecem 
quase sempre implícitos, “assueta vilescunt”, como escrevia Santo Agostinho. 
Ninguém se toma o trabalho de indicar o óbvio, de descrever o que todo o mundo vê. 
Por isso, as ideologias, como os icebergs, andam à deriva, empurradas pela história, 
submersas abaixo da linha de observação em suas quatro quintas partes.” 
(PALACÍN, 1986, p. 08) 

 

Os trabalhos desse jesuíta espanhol sobre o Padre Antônio Vieira são, por excelência,  

exemplares que asseguram esse novo viés das pesquisas palacinianas. Em “Vieira e a visão 

trágica do barroco: quatro estudos sobre a consciência possível”, “O quinto império: utopia de 

um século férreo” e “Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado”, Palacín analisa o 

pensamento de Vieira sempre em consonância com a realidade social vivida por esse missionário 

luso. Através do epistolário, sermões, obras e escritos de circunstância desse inaciano dos  

seiscentos, Palacín analisa-o como um legítimo representante do barroco português que, em meio 

a uma época de crise política, marcada pelo domínio espanhol sobre Portugal, e religiosa, 

manifestada pelo avanço do protestantismo, encontrava-se imerso neste espaço de tensão entre a 

luta pela reorganização política do Estado português e as exigências do catolicismo. Para 

novamente comprovar essa opção teórica de Palacín, durante os anos 1980, por estudos 

concernentes à história cultural, salientarei um trecho que se mostra fundamental a esse respeito: 

 
“O tema comum é o estudo dos condicionamentos que o contexto social impõe a 
todo pensador em sua visão de mundo: a metodologia empregada é a aplicação 
sistemática do conceito de consciência possível ao estudo destes condicionamentos. 
(...) Tanto Vieira como [Frei Manuel] Calado, autores dos seiscentos, representam o 
barroco português e brasileiro com sua tensão formal entre a herança clássica e o 
tumulto de uma época apaixonada. Mas o conflito aqui esboçado refere-se não ao 
choque dos estilos, mas ao choque das mentalidades. Trata-se, portanto de um estudo 
de história das mentalidades” (PALACÍN, 1986a, p.09) 

 

Outra alteração teórica esposada por Palacín, em seus escritos dos anos 80, foi o 

abandono da análise estrutural, manifestado sobre a forma de pesquisas com curtos recortes 

temáticos e temporais. Em “Sociedade Colonial”, o recorte temporal de cinqüenta anos (1549-

1599)97, diferente dos 100 anos de “1722-1822: Estrutura e Conjuntura numa Capitania de 

Minas”, acaba sendo ofuscando por seu recorte temático: os impactos sofridos pelas sociedades 
                                                 
97 Os motivos para a eleição desse recorte final no tempo, o ano de 1599, não foram explicitados por Palacín, dando 
a entender que, simplesmente, queria fica restrito à segunda metade do século XVI. Embora evidenciasse que o corte 
inicial, 1549, foi devido à instalação do Governo Geral no Brasil, analisamos que essa data também foi significativa 
para Palacín, pois representou a chegada dos “soldados de Cristo” em terras brasileiras. 
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indígenas do Brasil no choque cultural com os colonos portugueses e a gênese da sociedade 

colonial. Nas obras sobre Vieira (“Vieira e Visão Trágica do Barroco: quatro estudos sobre a 

consciência possível”, “Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado” e “O Quinto 

Império: Utopia de um século férreo”98),  a opção temática, a análise do pensamento vieirense, 

delimita o corte no tempo: a própria vida do padre Antônio Vieira. Em “O Coronelismo no 

extremo norte de Goiás: o Padre João e as três revoluções de Boa Vista”, mais uma vez, o eixo 

temático delimita a fronteira temporal: a análise da política coronelística no extremo norte 

goiano, a atuação política do padre João e as três revoluções em Boa Vista.  

Um outro livro que se mostra interessante com relação aos recortes temporais e 

temáticos feitos por Palacín, durante “os oitenta”, é “Quatro Tempos de Ideologia em Goiás”. 

Nesta produção, o autor delimita três períodos ideológicos em Goiás: o Tempo Heróico (1722-

1749), o da Ideologia da Administração (1749-1722) e o da Ideologia Liberal (1822-1840), o que 

abarca os anos de 1722 à 1840, ou seja, desde o ano de saída da expedição de Bartolomeu Bueno 

da Silva rumo à Goiás até o fim do período regencial. Palacín explicita os critérios que utilizou 

para essa seleção temporal: 1722 (saída da bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva) à 1749 (ano 

do estabelecimento da capitania de Goiás); 1749 à 1822 (ano da independência do Brasil) e deste 

ao fim do período regencial, em 1840. No entanto, o que salta aos olhos é a forma como o autor 

estabelece limites precisos para estes recortes no tempo, como se as mudanças no campo das 

idéias, do pensamento, ou da própria cultura, ocorressem em “um estalar de dedos”, como se, 

hoje, os homens pensassem de uma forma e amanhã de outra; como se o hoje não guardasse 

resquícios do ontem, ou o amanhã se mostrasse ileso ao hoje em tão curto espaço de tempo. O 

que se mostra problemático não é a identificação de três tempos ideológicos durantes esses anos 

que vão da viagem de Bartolomeu Bueno ao fim da regência, e sim os recortes temporais 

estanques que foram delimitados para a representação dos diferentes momentos em que essas 

ideologias99 estiveram reinantes no contexto goiano dos séculos XVIII e XIX. Importante é 

ressaltar que, segundo Palacín, o quarto tempo de ideologia trata-se da Ideologia da Revolução 

                                                 
98 É preciso ressaltar que Palacín utiliza a expressão “século férreo” para se referir ao século XVII. Desta forma, se 
faz valer dessa metáfora, “século férreo” (século duro, miserável século, segundo Vieira), para analisar a teoria do 
Quinto Império de Antônio Vieira e que, na concepção desse historiador espanhol, classifica-se como uma utopia 
criada no XVII. 
99 Posteriormente, discutirei o conceito de ideologia apropriado por Palacín nessa obra. 
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de 30 e que não se enquadra na seqüência temporal dos outros três, dado o hiato de um século, 

desde a regência. Conforme o autor, como já havia escrito um artigo ao suplemento literário para 

um jornal de Goiânia sobre a Revolução de 30 em Goiás, enfatizando os “aspectos ideológicos” 

desse movimento, incluiu-o no livro, por se tratar da mesma temática. 

Logo, é perceptível que, nas obras palacinianas deste período em questão, os sujeitos 

históricos (Padre Vieira, Manuel Calado e Padre João) ou as manifestações no campo da cultura 

(o barroco, momentos ideológicos) ganharam importância frente às análises das linhas 

estruturais, do serial, das quantificações ou das dinâmicas sócio-econômicas.  

No entanto, a modificação teórica mais evidente nesse Palacín “dos oitenta” foi, 

justamente, a importância demonstrada, em suas obras, à discussão teórica e conceitual, postura 

esta relegada a segundo plano em suas pesquisas iniciais. O Palacín de “Vieira e a Visão Trágica 

do Barroco” não é mais aquele Palacín de “Estrutura e Conjuntura numa Capitania de Minas”, 

historiador este que não problematizava os conceitos aos quais se valia: “estrutura, o que tem de 

durável, e conjuntura, o que tem de transitório”, nada além disso. Nesse “novo Palacín”, o 

documento, a fonte histórica, continua tendo sua importância vital, como nas obras passadas, 

mas a teoria também ganha espaço privilegiado: discutir perspectivas teóricas, explicitar 

conceitos, fazem parte do rol de inovações apresentadas por esse historiador inaciano. 

Como já analisado anteriormente, essa guinada palaciniana para os estudos de caráter 

cultural foi fruto das transformações teóricas e metodológicas que experimentavam a 

comunidade dos historiadores naquele período, décadas de 70 e 80. Diferentemente de suas obras 

dos anos 70, nas quais ficava muito preso à fonte histórica, possibilitando raríssimas discussões 

teóricas, essa nova postura de Luis Palacín pode ser caracterizada pela forma como inseriu e 

debateu, explicitamente, as perspectivas teóricas as quais se valia para a produção de cada obra. 

Ambicionando o mapeamento dessas modificações citadas e, ao mesmo tempo, a reflexão sobre 

as perspectivas de interpretação da experiência do passado que orientaram essas novas pesquisas 

de Palacín, utilizarei seus escritos sobre Vieira, além dos livros “Quatro tempos de ideologia em 

Goiás” e “O Coronelismo no extremo norte de Goiás”. 

Seus dois livros sobre Padre Antônio Vieira, “Vieira e Visão Trágica do Barroco: 

quatro estudos sobre a consciência possível” e “Vieira: entre o reino imperfeito e o reino 
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consumado”, além de um artigo sobre o mesmo tema, “Quinto Império: a utopia de um século 

férreo”, são profícuas obras para a análise dessa nova postura teórica palaciniana. Antes, porém, 

de avaliar como esse “novo Palacín” efetivou, na prática, essas modificações teóricas, é preciso 

ressaltar que essa aproximação de Palacín com trabalhos no campo da análise cultural se deu, do 

ponto de vista teórico, a partir da apropriação de conceitos e métodos de uma “ala moderada”100 

do marxismo ocidental, representada pelos estudos de Georg Luckács e Lucien Goldmann,  bem 

como da chamada “Sociologia do Conhecimento”, de Karl Mannheim.  

Essas influências marxistas e da sociologia do conhecimento podem ser mapeadas nas 

pesquisas palacinianas, sobretudo da década de 80, a partir da utilização dos conceitos de 

“consciência possível” e “visão de mundo”101 de Lucien Goldmann, além de “ideologia” e 

“utopia” de Karl Mannheim. Para iniciar a análise da apropriação dessas perspectivas teóricas 

por parte de Palacín, valer-me-ei, como ponto de partida, de seus estudos sobre Vieira. Em 

“Vieira e a visão trágica do barroco: quatro estudos sobre a consciência possível”, de 1986, 

Palacín indica, já no título, o caminho metodológico que trilhará para a reflexão sobre o 

pensamento de Vieira: a aplicação do conceito de consciência possível.  Esse itinerário 

metodológico também fora percorrido em “Vieira: entre o reino imperfeito e o reino 

consumado”. Em ambas, Palacín também deixa transparente, numa nova postura historiográfica, 

que se apropriou do conceito trabalhado por Goldmann:  

 
“Goldmann – autor de uma profunda e extensa obra decorrente da aplicação deste 
princípio a diversas situações sociais - pensa que os condicionamentos históricos, 
que constituem a consciência possível de uma época a nível histórico significativo, 
vêm marcados pela consciência de classe.” (PALACÍN, 1986a, p. 10) 
 

                                                 
100 Por “ala mais moderada” do marxismo ocidental refiro-me a autores “não-ortodoxos”, àqueles que não advogam 
a causalidade determinista da infra-estrutura sobre a superestrutura e que se aproximam das análises acerca da 
relação entre manifestações culturais e realidade humana. Esses autores citados, Luckács e Goldmann, ficaram 
marcados por sua aproximação com os estudos de Max Weber. Já a “Sociologia do Conhecimento”, grosso modo, 
entendida enquanto como campo do conhecimento social que se interessa pela compreensão das idéias e os modos 
de pensar a partir seu contexto histórico-social. Um dos maiores, senão o maior, expoentes da “sociologia do 
conhecimento” foi o húngaro Karl Mannheim. 
101 Embora o conceito de “visão de mundo” também apareça em Karl Mannheim. Segundo a cientista social Wivian 
Weller, “visão de mundo” (Weltanschauung), na concepção de Mannheim, é “o resultado de uma série de vivências 
o de experiências ligadas a uma mesma estrutura, que por sua vez constitui-se como base comum das experiências 
que perpassam a vida de múltiplos indivíduos.” (WELLER, Wivian. “A contribuição de Karl Mannheim para a 
pesquisa qualitativa: aspectos teóricos e metodológicos. Revista Sociologias: Porto Alegre, ano 7, nº 13, jan/jun 
2005, p. 260). 
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“Luckacs e Goldmann encontram na consciência de classe a explicação das 
limitações da consciência num alcance historicamente significativo. (...) Toda classe 
social, extremamente coerente na defesa de seus interesses, elabora uma visão do 
mundo que exprime seus objetivos históricos e exclui os elementos contrários. Essa 
visão de mundo corresponde ao máximo de consciência possível daquela classe.” 
(PALACÍN, 1998, p. 59) 

 

À primeira vista, pode parecer um contra-senso, minha afirmação de que Palacín 

abandonou as análises estruturais pertinentes à dinâmica econômica em favor de uma história 

temática, de cunho predominantemente cultural, e, ao mesmo tempo, se aproximou do marxismo. 

É importante deixar transparente que essa aproximação se deu via Luckács e seu discípulo 

Lucien Goldmann102, o quais representam uma vertente não-ortodoxa do marxismo ocidental, 

caracterizada pela relativização do peso unilateral do mundo material sobre os fenômenos 

humanos e, de igual forma, por uma aproximação com o trabalhos de Max Weber. Em “História 

e Consciência de Classe”, o próprio Luckács assume: “Hoje não lamento haver tomado minhas 

primeiras lições de ciências sociais com Simmel e Max Weber, e não com Kaustky (...). Isso foi 

uma circunstância favorável para meu desenvolvimento.” (LUCKÁCS, 1974, p. 75). Em uma 

análise sobre o marxismo na época da Terceira Internacional, Lubomir Sochor discute os 

problemas acerca da cultura e das ideologias em voga naquele momento, bem como assinala os 

traços weberianos na obra de Luckács: 

 
“Desse ponto de vista, que vincula a obra teórica marxista ao contexto mais amplo 
do pensamento contemporâneo, as influências exercidas sobre Luckacs por Rickert, 
Simmel, Lask e Weber, que foram tão freqüentemente utilizadas por seus críticos, 
revelam-se não como uma insuficiência da sua obra, mas como uma virtude. 
Precisamente o conhecimento da filosofia neokantiana da história e da cultura, bem 
como de uma sociologia historicamente fundada, reforçou a sensibilidade de Luckacs 
para uma nova leitura de Marx e lhe permitiu superar o estreito horizonte do 
positivismo do século XIX, em cujo âmbito intelectual o pensamento de Marx fora 
assimilado tanto pelos principais teóricos da Segunda Internacional quanto pelos 
maiores expoentes do bolchevismo.” (SOCHOR, 1987, p. 61) 

 

                                                 
102 Lucien Goldmann nasceu em Bucareste (Romênia) em 1913. Depois de ter obtido uma licenciatura em Direito na 
Universidade de Bucareste e de ter estudado filosofia durante um ano em Viena (Áustria), chega a Paris em 1934 
onde obtém os diplomas de Estudos Superiores de Direito Público e de Economia Política na Faculdade de Direito 
de Paris e uma licenciatura em Letras em Sorbonne. Seguidamente, trabalha cerca de dois anos com Jean Piaget em 
Geneve. De início agregrado, em seguida Charge de Recherches no Centre National de La Recherche Scientfique de 
Paris, defende em 1956 a sua tese de Doutoramento em Letras na Sorbonne. Diretor de estudos na École Pratique 
des Hautes Études (6ª. Secção) a partir de 1958, aí ensina Sociologia da literatura e da filosofia. A partir de 1961 
dirige no Instituto de Sociologia da Universidade Livre de Bruxelas o Centro de Investigação de Sociologia da 
Literatura. Morre prematuramente em outubro de 1970. In: GOLDMANN, Lucien. Dialética e Ciências Humanas I. 
Lisboa: Editorial Presença, 1972. Trad. João Arsênio Nunes, p. 171. 
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Herdeiro de Luckács, Goldmann também endereçou suas críticas ao marxismo 

determinista, considerado, por ele, como reducionista da teoria de Marx, assim como, admitiu ser 

tributário da sociologia weberiana: 

 
“Parece que houve marxistas que afirmaram a importância “única” e “exclusiva” dos 
fatores econômicos ou, pelo menos, dos fatores materiais sobre o conjunto da vida 
social. (...) Certos marxistas “mecanicistas”, como Lafargue e N. Bukharin, sem 
dúvida subestimaram a importância de fatores intelectuais, mas são raros, e, desde o 
aparecimento de suas obras, as reações no campo marxista não se fizeram esperar. 
(...) Conhecemos, no entanto, um grande número de obras que combatem um 
marxismo imaginário, cada vez afirmando contra ele a importância dos fatores 
ideológicos que nenhum pensador sério poderia negar.”  (GOLDMANN, 1974, p. 
72-73) 
 
“No primeiro terço do século XIX e até por volta de 1930, a sociologia tomou um 
impulso considerável. Numerosas pesquisas concretas despertaram então a esperança 
de desenvolvimento quase ilimitado. Os grandes trabalhos dos durkheimianos na 
França, a sociologia do conhecimento na Alemanha, com Scheller e K. Mannheim, a 
de Max Weber, (...) tinham desvendado uma nova dimensão dos fatos humanos. Um 
campo considerável abria-se à exploração e à compreensão da vida espiritual e certos 
pensadores até imaginavam que a sociologia estava destinada a substituir as outras 
ciências humanas.” (GOLDMANN, 1974, p. 53) 

 

A influência de Luckacs e Goldmann se fez presente em Palacín principalmente na 

aplicação do conceito de “consciência possível”, intensamente discutido por esse segundo 

cientista social. Na introdução de “Vieira e a Visão Trágica do Barroco”, Palacín nos oferta sua 

definição de “consciência possível” a partir da concepção de Goldmann: [consciência possível] 

“indica o limite extremo que as circunstâncias reais da vida social impõem a um pensador, a uma 

corrente de pensamento, ou a toda uma época histórica, na percepção e análise da própria 

realidade” (PALACÍN, 1986a, p. 10). No entanto, também é fundamental ressaltar que Palacín, 

apesar de se apropriar do conceito de consciência possível de Goldmann103, tanto em “Vieira e a 

                                                 
103 Em dois de seus trabalhos, Lucien Goldmann expõe um exemplo que, a meu ver, deva se constituir no “tipo 
ideal” de um fenômeno em que a “consciência possível” se manifesta: a relação de Lênin com os camponeses 
durante a revolução russa. Segundo Goldmann, Lênin, em janeiro de 1917, teria constatado, provavelmente, que os 
camponeses russos eram fieis ao Czar e sequer encarava a possibilidade da queda da monarquia na Rússia. Mas 
Lênin explicou ser possível transmitir aos camponeses determinado número de palavras de ordem socialistas, porém, 
em nenhum caso, fazer-lhes compreender as vantagens da grande exploração e os convencer de que deviam 
renunciar à propriedade privada da terra. Havia uma informação impossível de ser por eles assimilada: a de que era 
mais vantajoso trabalhar de forma cooperativa do que possuir a terra individualmente. Por isso, para o escândalo da 
maioria dos socialistas ocidentais, Lênin preconizou a distribuição de terra aos camponeses, sob a forma de 
propriedade individual da terra, o que parece contrário a todo programa socialista. Conforme Goldmann, Lênin 
levou em conta o fato de que o operário russo necessitava, para a Revolução ter bom êxito, da aliança com o 
campesinato pobre e os diaristas agrícolas, e de que a coletivização agrícola ultrapassava a consciência possível dos 
camponeses numa sociedade não capitalista. 
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Visão Trágica do Barroco” e “Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado”, acaba por 

estender a significação desse conceito na análise do pensamento de Vieira. Para o pensador 

romeno, os condicionamentos históricos que constituem a consciência possível de uma época 

vêm marcados pela consciência de classe. Contudo, no entendimento de Palacín, esses 

condicionamentos não devem ficar restritos à consciência classe, estendem-se a outros aspectos 

relacionados à vida humana como a convicção religiosa, os ideais políticos, o gosto artístico. 

Para esclarecer essa extensão conceitual feita por Palacín, citarei alguns trechos de ambos 

estudiosos:  

“(...) o historiador e, sobretudo, o sociólogo devem levar em conta ao menos um 
fator intermediário entre eles, o máximo de consciência possível das classes que 
constituem a sociedade a ser analisada.” (GOLDMANN, 1974, p. 98-99) 

 
“Já nos três ensaios dedicados à análise do pensamento de Vieira, os 
condicionamentos sociais, tão evidentes, não podem ser circunscritos nem a motivos 
de ordem pessoal, ou limitações de consciência de classe, ordem ou igreja, sendo que 
em seus aspectos mais profundos parecem oriundos de um estado de espírito 
nacional, e, num sentido mais largo, das atitudes vitais de uma época.” (PALACÍN, 
1986a, p. 10) 
 
“A consciência de classe é, sem dúvida, um dos fatores que contribuem para a 
limitação da consciência. Mas existem outros condicionamentos: fé religiosa, o 
pensamento científico, as solidariedades étnicas e nacionais, o gosto artístico, que 
são condicionamentos de maior alcance que a consciência de classe.” (PALACÍN, 
1998, p. 59) 

 

Nessa nova postura teórica palaciniana, as análises culturais tornam-se o grosso 

calibre de seu arsenal historiográfico. Neste sentido, Palacín salienta que: “Esta área da história 

[das mentalidades], até agora tão pouco explorada – e entre nós quase intacta – vem despertando 

hoje maior atenção entre os pesquisadores, e também entre o público, pela extraordinária 

divulgação em nossos dias do conceito de ideologia” (PALACÍN, 1986a, p. 09). Dois aspectos 

são merecedores de reflexão a partir das colocações desse castelhano: o primeiro, diz respeito à 

nova área da história, a das mentalidades, a que o autor se refere; o segundo, concerne ao 

conceito de ideologia. As diversas vezes que Palacín utiliza o termo mentalidades ou história das 

mentalidades, sem uma definição precisa, confirma, justamente, sua impressão de que essa área 

da história encontrava-se pouco explorada. Era muito comum, durante a década de 80, se auto-
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intitularem de história das mentalidades, os trabalhos que tinham as idéias, as formas de 

pensamento ou as manifestações culturais em geral como objeto de pesquisa, mas que não 

tinham a preocupação em precisar a definição de mentalidade.  

Além disso, no que se refere ao conceito de ideologia, é importante realçar que 

Palacín adverte que não fará uso da significação emprestada pelo marxismo, pois, devido aos 

usos e abusos do termo, ele  aparece “como um verdadeiro estereótipo do postulado marxista da 

determinação do elemento econômico sobre os processos mentais” (PALACÍN, 1986a, p. 10).  

A forma como Palacín se apropriou do conceito de consciência possível aproxima-o 

não só de Lucien Goldmann, maior divulgador do termo104, como também remete-o à 

“sociologia do conhecimento”105, cuja figura emblemática foi Karl Mannheim106: 

“Rejeitando esta simplificação, mas aceitando o princípio – fundamento de toda 
sociologia do conhecimento – de que todo pensamento é socialmente condicionado, 
pareceu-me que o conceito de consciência possível se apresenta como um dos 
instrumentos de mais ricas virtualidades para a investigação dos processos de 
formação das mentalidades históricas” (PALACÍN, 1986a, p. 10) 

  

Na obra “Quatro tempos de ideologia em Goiás”, Palacín também assume que estava 

se ancorando nos pressupostos da “sociologia do conhecimento” para analisar a relação dinâmica 

                                                 
104 Em “A Criação Cultural na Sociedade Moderna”, Goldmann ressalta que a elaboração do conceito de 
“consciência possível” originou-se de sua tradução, para o francês, do termo marxista Zugerechte Bewussβtein, que 
literalmente poderia ser traduzido para “consciência calculada” (GOLDMANN, Lucien. A Criação Cultura na 
Sociedade Moderna: Por uma sociologia da totalidade. São Paulo: DIFEL, 1972, Trad. Rolando Roque da Silva. 
105 “Podemos considerar que a Sociologia do Conhecimento tem por objetivo identificar, conhecer, explicar e validar 
os nexos existentes entre as “condições sociais” posicionadas historicamente, e as produções culturais de atores 
individuais e coletivos oriundas da interação de conteúdos cognitivos desses atores com a própria realidade coletiva 
(tipos de instituição, crenças, doutrinas, racionalidades sociais). In: JUNIOR, Léo R. “Karl Mannheim e os 
problemas epistemológicos da sociologia do conhecimento: é possível uma solução construtivista?”. Revista 
Episteme: Porto Alegre, nº 14, jan./jul., 2002, p. 115. 
106 “Nascido em 1893 na Hungria como filho de mãe judia-alemã e pai judeu-húngaro, Karl Mannheim iniciou seus 
estudos de filosofia em Budapeste, participando, na época, do grupo de estudos coordenado por Georg Lukács, que, 
por sua vez, integrava o gabinete do partido comunista. Embora Mannheim não estivesse filiado ao partido, foi 
obrigado a deixar o país após a queda do regime, indo inicialmente para Viena e Freiburg até chegar a Heidelberg, 
cidade em que viveu na década de vinte do século passado. Em 1930, Mannheim assume a cadeira de Sociologia da 
Universidade de Frankfurt, tendo Norbert Elias como seu assistente. Com a ascensão do regime nacional-socialista e 
a introdução de leis que proibiam o exercício de cargos públicos por judeus. Mannheim é demitido da Universidade 
de Frankfurt e vê-se novamente obrigado a emigrar”. In: WELLER, Wivian. A contribuição de Karl Mannheim para 
a pesquisa qualitativa: aspectos teóricos e metodológicos. Revista Sociologias: Porto Alegre, ano 7, jan/jun, 2005, p. 
260-261. 
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entre idéias e realidade humana, entre os tempos ideológicos e seus momentos específicos na 

história goiana: 

“Estamos aqui diante do princípio fundador da sociologia do conhecimento, de que 
todo pensamento é socialmente condicionado. Seria impossível negar este princípio, 
mas a verdade é que até hoje são muito poucas as evidências a este respeito. Como 
nascem, evoluem, se propagam as ideologias? Qual sua autonomia com respeito aos 
outros fatores de uma cultura? Quais as relações causais mútuas entre a base 
material, a estrutura social e as representações mentais?” (PALACÍN, 1986b, p. 48-
49) 

 

Neste mesmo livro em questão, outro indício da influência de Goldmann acaba sendo 

explicitado. No esclarecimento do conceito de ideologia, utilizado para a compreensão de quatro 

momentos distintos da “história das idéias” em Goiás, Palacín assume sua perspectiva teórica: 

“Ideologia é entendida aqui no seu sentido mais amplo: a mentalidade dominante numa época, 

no conjunto da sociedade, ou pelo menos entre um grupo ou classe social. Coincide assim com o 

que Goldmann intitulou de visão de mundo”(PALACÍN, 1986b, p. 07). Em “Ciências Humanas 

e Filosofia: Que é a sociologia?”, o próprio Goldmann enfatiza a relação entre “visão de mundo” 

e “consciência possível”: 

“Os grandes escritores representativos são aqueles que exprimem, de uma maneira 
mais ou menos coerente, uma visão de mundo que corresponde ao máximo de 
consciência possível duma classe; é o caso, sobretudo, dos filósofos, escritores e 
artistas. Para o homem da ciência a situação às vezes se apresenta diferente. Sua 
tarefa essencial é chegar ao conhecimento mais vasto e adequado da realidade”. 
(GOLDMANN, 1974, p. 48-49) 

 

Esse passeio palaciniano pelas adjacências da sociologia do conhecimento também 

pode se rastreado em seu artigo “O Quinto Império: a utopia do século férreo”. Quinto 

Império107, uma das profecias de Padre Antônio Vieira, seria um futuro reino católico de Cristo 

que se instalaria na Terra, tendo como governante um rei português. Palacín esclarece que o 

sentido que atribuiu à “utopia” do Quinto Império não era, exclusivamente, tributário da 

significação mais comum dada ao termo, como um modelo ideal inatingível, mas também da 

                                                 
107 Uma análise interessante sobre a profecia do Quinto Império de Padre Antônio Vieira é a dissertação de mestrado 
de Luis Filipe Silvério Lima, intitulada de “Padre Vieira: sonhos proféticos, profecias oníricas. O tempo do Quinto 
Império nos sermões de Xavier Dormindo”, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo, 2000.  
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acepção cedida por Mannheim à “utopia”108. Em mais um exercício de extensão conceitual, 

Palacín explicita que adotou um termo médio, no qual acopla ambos significados: 

 
“De acordo  com a inflexão dada por Mannheim a utopia – Ideologia e Utopia, 1929, 
de pensamento orientado para a transformação da sociedade, o Quinto Império seria, 
certamente uma verdadeira utopia (...) Tomamos, pois, aqui utopia como o termo 
médio destas duas acepções: a visão do estado final da humanidade, realização plena 
de toda sua história, mas que deve ser atingido através de um duro exercício de 
provação. Uma expectativa radiante que nos convida para a ação. E é precisamente, o 
fato de ter Vieira qualificado o estado definitivo e ótimo da humanidade de império e 
ter assinalado o embate bélico como meio necessário para a constituição deste 
império, que deu origem ao título deste ensaio: Quinto Império, utopia de um século 
férreo” (PALACÍN, 1994, p. 111/112) 

 

Em “Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado”, o autor faz uma alusão 

aos conceitos de “utopia” e “ideologia” para a análise de algumas contradições encontradas no 

pensamento de Vieira. A reflexão central de Luis Palacín reside no seguinte postulado: quais 

teriam sido os condicionamentos que agiram sobre Vieira, advogado da liberdade e da dignidade 

humana e que, ao mesmo tempo, defendeu as formas institucionalizadas de opressão para o 

alcance da ordem social? Para viabilizar uma explicação, Palacín encontra suporte teórico na 

obra “Ideologia e Utopia” de Karl Mannheim:   

“Segundo Mannheim, as ideologias são formas de pensamento conservadoras, que se 
opõem à transformação da sociedade, enquanto utopias são aquelas que se orientam 
para produzir essa transformação. (...) No caso de Vieira, devemos procurar forças 
conservadoras que, em nome da continuidade e da estabilidade, impediram a 
aplicação dos princípios de liberdade individual na prática da vida social.” 
(PALACÍN, 1998, p.60) 

 

Portanto, essa renovação teórica apresentada por Palacín revela-se numa verdadeira 

mudança de abordagem em suas pesquisas, bem como na preocupação em discutir 

“teoricamente” suas perspectivas e seus procedimentos de análise do objeto em estudo. 

Logicamente, essas modificações oriundas do campo teórico acabaram incidindo numa nova 

forma de pesquisar o passado humano: as fontes que possibilitavam um melhor acesso às 

                                                 
108 Penso ser digna de nota, as considerações formuladas por Mannheim sobre utopia: “As utopias também 
transcendem a situação social, pois também orientam a conduta para elementos que a situação, tanto quanto se 
apresente em dada época não contem. Mas não são ideologias, isto é, não são ideologias na medida e até o ponto em 
que conseguem, através da contra-atividade, transformar a realidade histórica existente outra realidade, mais de 
acordo com suas próprias convicções.” In: MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. Rio de Janeiro: Editora 
Guanabara, 4ª edição, 1986, trad. Sérgio Magalhães Santeiro, p. 219. 
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manifestações culturais humanas serão privilegiadas; além das inovações metodológicas, como a 

aplicação de conceitos específicos para a compreensão do passado. Pois, como bem acentuou 

Rüsen, devido à interdependência entre os princípios constitutivos da matriz disciplinar, novas 

carências de orientação ensejam novas perspectivas de interpretação da experiência do passado, 

o que incide em novas formas de pesquisar e representar narrativamente esse passado. 
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3.2 – O INACIANO RENOVANDO SUA PESQUISA 

 

 

“Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de 
produção sócio-econômico, político e cultural. É em função deste 
lugar que se instauram os métodos, que se delineia uma topografia 
de interesses, que os documentos e as questões que lhes serão 
propostas, se organizam”109. 

                 Michel de Certeau 

 

 

Como sublinhei no capítulo 2, a rigorosa metodização encontrada em Palacín, 

principalmente em seus primeiros escritos, não significa que o mesmo não construiu hipóteses, 

ou não edificara interpretações sobre o objeto em estudo. Palacín pesquisou, formulou 

problemas, interpretou, de seu modo, conforme seus cânones metódicos, segundo suas 

referências teóricas. Apresentar, enfaticamente, a fonte histórica como alicerce de seus estudos, 

constituiu-se na marca registrada desse historiador espanhol. No entanto, é preciso grifar que os 

resultados da pesquisa histórica nunca podem ser tomados por si sós, mas sempre como produtos 

das fontes em determinados contextos historiográficos, pois as histórias que se baseiam em 

pesquisa apresentam o passado humano como um constructo de fatos que pode ser superado, a 

todo instante, por novas pesquisas. Sendo assim, o estreito laço com a fonte histórica 

permaneceu, mas a forma como a teoria começou a emergir nos seus estudos durante a década de 

80, possibilitou, também, uma nova forma de acessar a experiência humana do passado. Do 

                                                 
109 CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 66. 
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mesmo modo, esse “novo olhar”, voltado “agora” para os fenômenos culturais, também 

propiciou renovações metodológicas significativas no exercício de historiar desse inaciano.  

Analisar os métodos da pesquisa empírica é trabalhar com o exercício de investigação 

da experiência do passado, é lidar com o conjunto de procedimentos que presidem a exploração 

do material das fontes. É esse processo de efetivação metódica que constitui o que entendemos 

como história enquanto especialidade científica e que, segundo Rüsen, abrange três operações 

metodológicas fundamentais: a heurística, a crítica e a interpretação. No entanto, admito que, 

neste tópico do capitulo 3, privilegiarei, sobremaneira, a análise acerca de uma das etapas: a 

interpretação.  

É fundamental salientar, previamente, que nesta análise da renovação metodológica 

apresentada por Palacín, não ficarei limitado ao trabalho de obra por obra do período em questão, 

empregarei um livre-trânsito nesta proposta: ora discutindo a renovação metódica em geral, ora 

analisando especificidades de cada obra quanto à etapa da interpretação, ora cruzando os textos 

de Palacín para entender esse novo momento de sua carreira historiográfica. 

Iniciando esse trajeto, realizarei algumas considerações sobre a obra “Sociedade 

Colonial”. De 1981, esse livro marca, sobretudo, a opção palaciniana pelos estudos dos 

fenômenos da cultura. O que salta aos olhos, quando me deparei com esta obra, é a 

predominância de fontes oriundas de arquivos jesuíticos para análise do período e do tema em 

questão e, como já destacado anteriormente, essa opção foi assumida por Palacín. As fontes mais 

utilizadas foram: as histórias das fundações dos colégios de Salvador, Rio de Janeiro e da 

capitania de Pernambuco; documentos em geral relacionados aos missionários inacianos dos 

quinhentos (Nóbrega, Anchieta, Cardim) e, principalmente, o epistolário jesuíta reunido e 

publicado pelo padre Serafim Leite, S.J., em Monumenta Brasiliae110. O uso majoritário desse 

corpus documental levou-me a duas constatações sobre modus operandi de Palacín durante 

aquele período de sua produção historiográfica: a primeira, já comentada, diz respeito a forma 

como essas fontes ratificavam seu interesse pela compreensão das manifestações culturais 

                                                 
110 LEITE, Serafim. S.J. Monumenta Brasiliae. Roma: Monumenta Historica Societatis Iesu, 1956-1968, 5v. 
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humanas do passado111; a segunda, refere-se à “interpretação dialética”, segundo a conceituação 

de Jörn Rüsen, que Palacín empreende neste trabalho e que se estende aos outros das décadas de 

80 e 90. 

Inicialmente, antes do desenvolvimento dessa segunda premissa, julgo ser necessário 

levantar algumas considerações sobre a etapa metódica da “interpretação” segundo Rüsen. Essa 

operação metodológica, conforme o alemão, consiste na análise das informações levantadas 

sobre as experiências do passado através da crítica das fontes. “Na interpretação, os conteúdos 

selecionados das fontes são ligados à conexões tipicamente históricas, que organizam esses 

conteúdos” (ASSIS, 2004, p. 54). À medida que esses conteúdos vão sendo retirados das fontes e 

rearranjados, a interpretação possibilita a formação de produtos narrativos que servem de fios 

condutores do trabalho de representação histórica. Nestes fios-condutores interpretativos são 

produzidas as perspectivas heuristicamente direcionadas sobre a experiência do passado na 

forma de questionamentos históricos. “Esta operação metodológica une intersubjetividade 

testável, componentes dos fatos no passado, com a dimensão do tempo” (DIEHL, 1997, p. 39). 

Sendo assim, a interpretação constitui-se no primeiro passo para se elevar os dados do passado à 

condição de fatos históricos, pois rearranja os fatos conforme as perspectivas orientadoras sobre 

o passado. 

De acordo com Rüsen, nesta tarefa de interpretação da ação humana do passado, é 

preciso mapear as distinções entre o tempo natural e o tempo humano. Tempo natural refere-se 

às experiências em que o tempo é vivenciado como obstáculo ao fluxo intencional da 

subjetividade humana, já tempo humano, designa as situações em que o agir transcende a 

factualidade do mundo empírico, experimentando-o como vetor da intencionalidade humana. 

Rüsen, então, apresenta duas estratégias de abordagem da experiência humana no tempo e que 

diferencia o tempo humano do tempo natural: “a hermenêutica e a analítica” (ASSIS, 2004, p. 

55). 

Na analítica, cuida-se das experiências nas quais o tempo é experimentado como 

limite definidor das possibilidades do agir. A analítica se refere às circunstâncias que, mesmo 

                                                 
111 De fato, esses documentos jesuíticos são fontes profícuas para análise do contexto cultural daquele 
período. 
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estabelecendo fronteiras entre as quais a capacidade interpretativa da subjetividade humana deve 

obedecer, são externas a ela. “Na analítica, o tempo aparece como tempo natural” (ASSIS, 2004, 

p. 56). Nesta estratégia, as fontes são indagadas não naquilo que dizem sobre as ações a que se 

referem, mas para que sejam levadas a desvelar algo sobre os fatores de determinação do agir 

(contexto, circunstâncias) que direta, ou indiretamente, influenciaram as ações por elas referidas.  

Na hermenêutica, o questionamento é dirigido às nuances do universo de sentido das 

experiências do passado, isto é, ao conjunto de manifestações culturais que exteriorizam as 

intenções dos homens do passado. Nesta estratégia, cuida-se das intenções e interpretações 

situadas na essência do agir humano, para arrancar delas a factualidade na qual se realizaram. A 

atuação da hermenêutica começa quando o historiador empresta uma significação ao teor das 

fontes, nas quais estão impressas as determinações passadas da ação humana e o próprio auto-

entendimento dos autores. A hermenêutica significa que o questionamento histórico dirigido à 

factualidade do passado, carrega consigo rastros de identidade de sentido.  

Mesmo tendo essas estratégias de pesquisa orientações diversas, no que se refere à 

abordagem da experiência humana do passado contida nas fontes, Rüsen sublinha que existe uma 

inter-relação entre essas estratégias. Na hermenêutica e analítica, a unilateralidade de uma 

estratégia sobre a outra, recalca alguns aspectos fundamentais para a constituição do pensamento 

histórico:  

“a pesquisa tipicamente “hermenêutica” negligencia o ambiente de condições que 
fixou os limites de possibilidade do agir; a pesquisa tipicamente analítica aborda o 
agir humano como mero produto das determinações externas do agir, recalcando o 
universo valorativo do agir, o seu conteúdo cultural” (ASSIS, 2004, p. 56).  

 

Como próprio de sua postura teórica eqüitativa, Rüsen desvia-se dos posicionamentos 

extremos, unilaterais e propõe uma alternativa de equilíbrio através da “dialética”. Esta estratégia 

combinaria tanto a analítica como a hermenêutica, para que possa perceber, na justaposição entre 

as experiências do tempo natural e do tempo humano, experiências propriamente históricas:  

 
“A relação entre analítica e hermenêutica, proposta na dialética, conduz a uma 
heurística em que o olhar histórico se volta simultaneamente, tanto para as conexões 
de efeito, quanto para as conexões de sentido, enquanto lados diferentes de um 
mesmo decurso temporal histórico. Nesse tipo de heurística, o questionamento 
histórico é conduzido de tal forma a que se busque responder quanto a 
condicionalidade das intenções diretoras do agir, quanto a relação dessa 
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condicionalidade com as subjetividades dos envolvidos nas situações históricas 
(ASSIS, 2004, p. 58). 

 

Neste sentido, diferentemente de suas primeiras obras, em que a interpretação 

analítica se sobrepunha à interpretação hermenêutica, Palacín acaba por, nesta aproximação com 

o campo da cultura, realizar uma interpretação na qual combina a análise dos fatores de 

determinação do agir (contextos, circunstâncias), com as intenções humanas ou com as nuances 

do universo de sentido das experiências dos homens no passado. Esse modo de interpretação 

dialética perpassa todo o texto de “Sociedade Colonial”, por isso citarei algumas passagens nas 

quais essa estratégia interpretativa torna-se evidente. A primeira delas trata-se da maneira como 

Palacín busca situar, historicamente, os motivos do estranhamento e da repulsa européia acerca 

dos índios, durante século XVI. Já a segunda, um pouco longa, mostra que a fluidez social no 

Brasil foi acabando à medida que a expansão territorial se realizou, além disso, demonstra como 

“o ideal de vida honrada” caracterizava a tentativa de se constituir uma camada social com 

valores nobiliárquicos no Brasil do século XVI: 

“Não se trata do que hoje chamaríamos um preconceito racial, - senão de uma 
tranqüila certeza sobre os valores da própria civilização, como algo absoluto. O 
homem do século XVI, que lutava e morria em todos os campos de batalha da 
Europa por um artigo de fé, acendia fogueiras e armava força para os dissidentes, 
não estava preparado para aproximar-se, com a simpatia necessária para a 
compreensão, de uma cultura primitiva.” (PALACÍN, 1981, p. 53) 
 
 
“Durante o primeiro século, no Brasil, a sociedade é mais fluída, embora sem romper 
os quadros estamentais. (...) Esta fluidez social tornou-se, evidentemente, mais 
limitada com o fim da expansão territorial e a consolidação dos novos povoamentos. 
(...) No fim do século já se tinha constituído no Brasil uma espécie de nobreza local, 
embora sem os títulos e brasões das velhas casas peninsulares. (...) Nos documentos 
deste primeiro século encontramos, sem dúvida, as expressões consagradas da 
nobreza para qualificar personagens: “fidalgo”, “cavaleiro”, “nobre”. Mas estes são 
títulos que se encontram raramente; o mais comum é englobar num título mais 
genérico a todos aqueles a quem a riqueza, o poder e o prestígio social tendiam a 
igualar numa única classe: “os principais da terra”, “homem poderoso”, “homens 
muito grossos”, são algumas das expressões usadas. Contudo, a fórmula empregada 
continuamente, e que marca a intenção nobiliária do poder e de dinheiro na 
sociedade colonial, é “homem honrado”112. Não é fácil dar contornos precisos a este 
ideal de vida honrada. Enraíza-se, certamente, nas aspirações cavaleirescas da 
nobreza medieval. O conceito de honra aparece na sociedade colonial associado 
desde os começos à ostentação e ao luxo. Todos os escritores e cronistas 

                                                 
112 Segundo Palacín, “homem honrado” é a expressão mais usada em quase todas as fontes. Para dar um exemplo: 
nas três Histórias dos colégios de Bahia, rio e Pernambuco – que são histórias da ação missionária dos jesuítas 
nestas três regiões até 1575 – aparece a expressão “homem honrado”, só ou cumulativamente, trinta e quatro vezes, 
enquanto a seguinte mais usada, “gente principal”, só aparece doze vezes. 
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descreveram estes “excessos” no comer, vestir e mobiliário das casas, que, segundo 
Cardim, endividavam até os mais ricos”. (PALACÍN, 1981, p. 184) 

 

“Quatro tempos de ideologia em Goiás”, de 1986, também se constitui numa outra 

obra bastante rica em possibilidades de análise quanto aos procedimentos metódicos tomados por 

Palacín durante essa “guinada cultural”. Já na introdução, o espanhol de Valladolid delineia seu 

caminho teórico-metodológico:  

“Uma investigação sobre mentalidade ou ideologia tem certa semelhança com uma 
investigação criminal, tal como nos têm acostumado a imaginá-la os grandes mestres 
do romance policial, uma Agatha Christie, ou um Simenon: é uma busca longa, feita 
através de detalhes, muitas vezes quase imperceptíveis, em que as ausências e os 
silêncios, os pequenos desajustes de coerência no relato são tão significativos, ou 
mais, que as declarações manifestas.” (PALACÍN, 1986b, p. 08) 

 

O aspecto interessante dessa colocação de Palacín é a sua aproximação com o método 

discutido por Carlo Ginzburg em “Sinais: raízes de um paradigma indiciário”113. Neste ensaio, 

Ginzburg assinala que nesse “paradigma indiciário”, o cientista, seja ele da natureza ou da 

sociedade, faz a análise dos pormenores negligenciáveis, dos detalhes secundários, das 

particularidades insignificantes para analisar uma realidade mais global. Todavia, traçar uma 

aproximação de Palacín com Ginzburg seria, no mínimo, imprudente114. 

Outro elemento metódico merecedor de destaque relaciona-se com as fontes mais 

importantes para a análise dos “tempos ideológicos em Goiás”: a “Memória sobre o 

Descobrimento de Goiás” de Silva e Souza, para dois primeiros tempos, e “A Matutina 

Meiapontense”, para o terceiro tempo ideológico. Pelo fato do primeiro documento ser, em 

grande parte, embasado na tradição oral do século XIX e o segundo ser um jornal goiano do 

período regencial, essas fontes, distintamente do que se fossem privilegiados os documentos 

oficiais, proporcionaram um melhor acesso às formas de pensamento, às idéias, ou como preferiu 

o historiador castelhano, às ideologias de três momentos específicos em Goiás. Para atestar essa 

proposição, um trecho de Palacín torna-se flagrante para a percepção de sua nova postura teórica: 
                                                 
113 GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história. São Paulo: Cia das Letras, 1989, trad. 
Frederico Carotti. 
114 Em uma entrevista com a historiadora Lena Castelo Branco, em setembro 2004, a mesma relatou-me que havia 
um autor que, na década de 90, começava a despertar interesse em Palacín: Carlo Ginzburg com seu livro “O Queijo 
e os Vermes”. No entanto, não visualizei qualquer tipo de aproximação mais precisa do espanhol para com o 
italiano. 
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“Devo confessar que esta foi minha experiência com a Memória Histórica de Silva e 
Souza. Tinha lido a Memória repetida vezes, como fonte factual importante para o 
século da mineração, mas quando a reli de novo buscando indicações sobre a 
mentalidade coletiva daquele mesmo século, percebi toda uma estrutura original na 
obra, que antes não tinha de forma alguma percebido.” (PALACÍN, 1986b, p. 13) 
 
 

A interpretação dialética, típica dessas obras de Luis Palacín dos “oitenta” e 

“noventa”, também se manifesta em “Quatro Tempos de Ideologia em Goiás”. Partindo da 

relação dinâmica entre realidade social e representações mentais, Palacín realiza esse tipo de 

interpretação na análise dos três tempos ideológicos de Goiás115, que perpassaram a história 

goiana, desde a expedição de Bartolomeu Bueno da Silva até o fim do período regencial. O 

primeiro tempo ideológico, “Os tempos heróicos”, corresponde ao descobrimento e às duas 

primeiras décadas de instalação da sociedade mineradora; representa uma “mentalidade coletiva” 

de características épicas, relacionadas à largueza do cenário geográfico, à magnitude da empresa 

desbravadora, à riqueza fácil e quase mítica, às lutas pela posse do território e ao clima de 

violência e liberdade. Para este primeiro tempo ideológico, a interpretação dialética se faz valer:  

 

“Tudo concorria para emprestar um caráter épico ao descobrimento, exploração e 
povoamento das minas: a magnitude e intacta pureza do território; ousadia do 
empreendimento; as penalidades físicas e morais; a riqueza fácil do ouro e sua 
dilapidação; a heterogeneidade social e racial dos aventureiros; as cruentas lutas com 
os índios; os excessos morais e o clima de violência.” (PALACÍN, 1986b, p. 14) 

“Parece, portanto, certo que as cifras da riqueza das lavras recolhidas por Silva e 
Souza da tradição oral são resultado da inata tendência épica à magnificação das 
proporções na elaboração popular. (...) Mas esta imagem dos 12.00 homens 
trabalhando freneticamente com seus toscos instrumentos para extrair o ouro do leito 
do rio desviado, e poucas horas depois, ao romper-se o dique, arrastados pelas águas, 
bem vale como alegoria daqueles anos trepidantes: da instável simbiose entre a 
riqueza havida e a riqueza sonhada” (PALACÍN, 1986b, p. 18) 

 

Prosseguindo esse perfil de interpretação, Palacín, apoiado nas impressões de sua 

fonte (Silva e Souza), ressalta que esse clima épico fora interrompido pela decadência da 

produção mineradora:  

                                                 
115 Como explicitado anteriormente, o quarto tempo ideológico, o tempo da Revolução de 30 em Goiás, trata-se de 
um acréscimo feito por Palacín ao livro, sendo que, não se liga aos outros três tempos. Segundo o autor, esse quarto 
tempo seria “a revolução vista por si mesma”. In: PALACÍN, L. Quatro Tempos de Ideologia em Goiás. Goiânia: 
Cerne, 1986. 
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“O clima de exaltação heróica sucede um período de expectativa e temor pelo futuro, 
que se converte depois em profunda depressão. A Memória de Silva e Souza pode 
ser tomada como uma verdadeira elegia da decadência. (...) A transitoriedade típica 
das populações mineiras converteu-se, em Goiás, num verdadeiro êxodo. (...) Com a 
transitoriedade só ficaram, irremediavelmente, os fixados à terra pelo peso da 
servidão ou da pobreza: os escravos e seus descendentes diretos e indiretos, os 
pretos.” (PALACÍN, 1986b, p. 26) 

 

O segundo tempo ideológico, “A Ideologia da Administração Colonial”, conforme o 

autor, ficou caracterizado pela extinção do clima de exaltação coletiva do momento épico, pela 

relativa sedentarização das populações, por um estado de tensão pela baixa produtividade e a 

pressão dos impostos. Segundo Palacín, desde esse momento até o fim do período colonial se 

abre um vácuo, pela “ausência de um verdadeiro povo” (PALACÍN, 1986b, p. 11), preenchido 

unicamente pela máquina administrativa: é o período ideológico em que se impõe a mentalidade 

da administração colonial.” (PALACÍN, 1986b, p. 11). O jesuíta destaca os ideais civilizatórios, 

bem como um dos princípios basilares da ideologia do despotismo esclarecido, a influência 

determinante da ação da lei, como característicos desse momento ideológico: 

 

“Autoridade real e progresso, ou progresso através da ação da autoridade, tais os 
termos essenciais da vida política, conforme à visão da ideologia do chamado 
despotismo esclarecido(...) A partir do século XVIII, o principio da continuidade, o 
peso da tradição que significava o lastro de verdade e da estabilidade, foi substituído 
pela idéia de progresso, que passou a ser o verdadeiro sentido do homem e da 
história. “O progresso era entendido em toda sua amplidão: progresso científico e 
técnico, - num momento em que se colocavam as bases de quase todas as ciências e a 
técnica iniciava sua multiplicação acelerava com a revolução industrial -, mas 
primeiramente progresso moral, progresso científico e técnico, aliás, era visto como 
uma conseqüência natural do desenvolvimento intelectual.” (PALACÍN, 1986b, p. 
30) 

 

Numa análise apurada de sua fonte primordial, a “Memória do Descobrimento de 

Goiás”, Palacín interpreta, dialeticamente, duas posturas distintas de Silva e Souza quanto a essas 

transformações intelectuais do século XVIII: inicialmente, um total silêncio quanto às alterações 

no campo das idéias e da administração, posteriormente, sua adesão a uma corrente partidária das 

alterações políticas típicas da época das luzes. Num acurado senso hermenêutico, Palacín aponta 

três explicações possíveis para esse silêncio de Silva e Souza. Na primeira, o silêncio de Silva e 

Souza seria entendido a partir do princípio da negação: 
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“ (...) tão cerrado mutismo poderia ser interpretado como tácita reprovação. Padre 
influente, com aspirações na carreira eclesiástica e civil, em dependência, portanto, 
da aprovação régia para a realização destas ambições num momento em que toda a 
promoção na igreja e no estado ficava condicionada ao beneplácito expresso do 
monarca; professor remunerado pelo governo.” (PALACÍN, 1986b, p. 39) 

 

A segunda possível explicação partiria do princípio da afirmação, assim como a 

terceira poderia se situar numa postura prudente, por parte de Silva e Souza, ante a um contexto 

incerto: 

“(...) o silêncio como tácita aprovação. Numa época em que a crítica social ao poder 
absoluto dos reis parecia ter alcançado efeitos nunca imaginados, influindo 
definitivamente na eclosão da revolução francesa, o defensor do sistema poderia 
pensar que não mencionar os pontos controvertidos, e que serviam de base do ataque 
à autoridade, era melhor que tratar de justificá-los.” (PALACÍN, 1986b, p. 39) 
 
“ um silêncio eqüidistante era, indiscutivelmente, a mais segura das atitudes para o 
oportunista política; esperar o desfecho em momentos de tanta incerteza poderia 
aparecer como a atitude mais prudente pensando no amanhã.” (PALACÍN, 1986, p. 
39) 

 

Continuando esse exercício hermenêutico, Palacín busca compreender os motivos da 

mudança de postura de Silva e Souza, um antigo defensor, “quase confesso”, do regime 

monárquico, que acabou por aderir os governos provisórios espalhados por todo o Brasil, durante 

os anos 20, do século XIX. Segundo Palacín, Silva e Souza esperava ser membro do novo 

Governo Provisório para ficar isento da obrigação de viajar até Lisboa como deputado eleito para 

as cortes. Isso porque a situação era delicada, principalmente pela efervescência política do 

período. Tornava-se temerário viajar para Portugal como representante de um governo, que podia 

ser deposto a qualquer momento, expondo-se a longos anos de banimento. Sobre esta mudança 

de posição política de Silva e Souza, Palacín realça: 

 
“Um mero ato de oportunismo da parte de quem gratuitamente elogiara o monarca e 
o governador? Eu prefiro ver nesta compulsão de colocar-se junto ao poder uma 
determinação ideológica do ambiente. Como para o homem da alta idade média, a 
máxima “fora da Igreja não há salvação” significava, mais que uma opção pessoal de 
fé, a constatação de uma realidade social, pois ninguém poderia nem pensar em viver 
fora da igreja, de uma forma parecida, em Goiás no começo do século XIX, esgotado 
o ouro, apagada a última esperança, esvaziada ruralização, o pequeno núcleo 
remanescente de funcionários e pequenos proprietários, que se revezavam no 
exercício dos cargos públicos por compra, ou por eleição, devia ver-se obrigado a 
pensar: “fora da administração não existe salvação”. (PALACÍN, 1986b, p. 42) 
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O terceiro tempo, o da Ideologia Liberal, corresponde a uma mudança brusca na 

ordem política, produzida pela independência, e mais tarde, com maior profundidade, pela 

ruptura da abdicação e da regência. Neste período, segundo Palacín, houve o afloramento do 

liberalismo em todo Brasil e, em Goiás, a emergência da ideologia liberal se deu em meio à 

quase ausência de uma burguesia e diante de uma sociedade escravocrata. Esta aparente 

contradição, conforme Luis Palacín, entre “estrutura social escravista e mentalidade liberal é o 

que torna tão interessante o surgimento de uma forma mental tão oposta às condições reais da 

vida” (PALACÍN, 1986b, p. 11). Sobre formação dessa ideologia liberal em meio a uma 

incipiente burguesia, o jesuíta espanhol explica: 

“Em Goiás, o aparecimento de ideologia liberal em Goiás apresenta uma anomalia: a 
inexistência de qualquer tipo de burguesia.(...) É um ponto indiscutivelmente 
assentado, o do nascimento e difusão do liberalismo da idade moderna em função do 
crescimento da burguesia como uma classe cada vez mais atuante no campo da 
economia, da cultura e também da política. E é precisamente a pouca consistência da 
burguesia no Brasil, dominado pelos interesses agrários o que confere um caráter 
artificial e ambíguo ao liberalismo brasileiro.” (PALACÍN, 1986b, p. 49) 

 
Palacín considera como anômala, a formação de uma burguesia, mesmo que 

incipiente, num ambiente de decadência mineira, onde os núcleos urbanos, habitat típico da 

burguesia, se esvaziavam e se empobreciam. No entanto, nos arredores da cidade de Meia Ponte 

(atual Pirenópolis) constituiu-se uma embrionária burguesia em torno da figura emblemática do 

comendador Joaquim Alves de Oliveira: 

 

“Um pequeno grupo liberal se estrutura, em Meia-Ponte, em torno da figura singular 
do comendador Joaquim Alves de Oliveira. Mas, se a iniciativa e comando cabiam 
ao comendador, o fermento intelectual esta igualmente aqui constituído pelo clero. O 
padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury era redator da Matutina, e o Pe. Manuel 
Pereira de Sousa seu substituto, e outros três padres, os professores, além de oradores 
nas grandes solenidades. Dos empreendimentos político-culturais de Oliveira, o de 
maior transcendência foi, sem dúvida, a fundação do primeiro jornal goiano: o 
Matutina Meiapontense. O Matutina começou a ser publicado 1830, e pertence a essa 
família de jornais liberais, a exemplo Aurora Fluminense, Observador 
Constitucional, Farol Paulistano, Precursor Liberal, o Astro, o Investigador, etc. Seu 
objetivo fundamental era a defesa da Constituição. Ideologicamente se filiavam ao 
liberalismo moderado, propugnador da monarquia constitucional, defensor dos 
direitos de homem e das garantias do cidadão” (PALACÍN, 1986b, p. 52). 

 

Reforçando essa interpretação dialética, Palacín discorre sobre os incidentes ocorridos 

no Brasil e em Goiás durante o turbulento período regencial, principalmente no que se refere à 
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expulsão dos brasileiros adotivos. Diante dessa situação de sobressalto, marcada por um clima de 

disputas, alguns moradores da província exigiram a instalação da Guarda Nacional em Goiás. 

Palacín, então, relacionando contexto social com o universo das idéias, analisa a formação da 

Guarda Nacional à luz do contexto cultural da primeira metade do século XIX: 

 
“Estamos aqui diante de uma das utopias do liberalismo nascente, que melhor 
definem seu caráter seletivo. A ideologia, que presidia a criação da guarda nacional 
naqueles dias, baseava-se na identificação dos conceitos morais de patriotismo e 
honra, com uma categoria social, a dos proprietários. Só o proprietário, se 
argumentava, é o cidadão, o cidadão-soldado ideal, aquele que está disposto a lutar 
pela pátria movido pelo amor e pela honra, não pelo dinheiro como o soldado 
mercenário. Abolindo os corpos de soldados profissionais mercenários, prontos 
sempre a vender-se por qualquer interesse, e entregando a defesa da sociedade a um 
corpo de cidadãos armados, a guarda nacional, ficariam garantidas a tranqüilidade 
pública e firmeza das instituições.” (PALACÍN, 1986b, p. 63) 

 

Apesar desse sobrevôo preliminar sobre a trajetória intelectual a que estava exposto 

Luis Palacín, e que se mostrou de suma importância para demonstrar as especificidades teórico-

metodológicas que esse cientista da cultura empreendeu em suas obras das décadas de 80 e 90, 

julgo que seus escritos sobre Padre Antônio Vieira são os melhores exemplares para a percepção 

da forma como Palacín renovou sua forma de pesquisar o passado humano. Primeiramente, uma 

inovação metodológica apresentada por Palacín e que marca suas obras sobre Vieira foi a 

aplicação de um conceito para a compreensão de uma dada realidade, pensador ou de uma época. 

De forma mais precisa, a aplicação do conceito de consciência possível, de Lucien Goldmann, 

para a compreensão do pensamento de Vieira. Esse procedimento metódico Palacín explorou nas 

obras: “Vieira e Visão Trágica do Barroco: quatro estudos sobre a consciência possível”, “Vieira: 

entre o reino imperfeito e o reino consumado” e no artigo, “Quinto Império: a utopia de um 

século férreo”. Como os três textos estão subsumidos a um único tema, predominará o 

cruzamento entre os mesmos. Já na introdução de “Vieira a visão trágica do barroco”, Palacín 

explicita essa nova estratégica metodológica: “O tema comum é o estudo dos condicionamentos 

que o contexto social impõe a todo pensador em sua visão de mundo: a metodologia empregada é 

a aplicação sistemática do conceito de consciência possível ao estudo desses condicionamentos” 

(PALACÍN, 1986b, p. 09). 
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Como típico de sua nova postura teórica, a explicitação do conceito torna-se uma 

preocupação inicial: “[Consciência Possível116] indica o limite extremo que as circunstâncias 

reais da vida social impõem a um pensador, a uma corrente de pensamento, ou a toda uma época 

histórica, na percepção e análise da própria realidade”(PALACÍN, 1986b, p. 09). Apesar de se 

apropriar dessa construção conceitual de Lucien Goldmann, Palacín acaba por fazer, como 

mencionei anteriormente, uma extensão desse conceito, pois não limita os condicionamentos 

sociais aos imperativos da consciência de classe. 

Nestas obras sobre Vieira, a aplicação do conceito de consciência possível, do ponto 

de vista metodológico, se justapõe à interpretação dialética, a qual já me referi, e que predomina 

em seus escritos dos “oitenta”. Segundo Palacín, a partir do conceito de consciência possível, 

podem ser compreendidas as contradições apresentadas pelo pensamento de Vieira, um legítimo 

representante do barroco português. A primeira antítese que Palacín localiza no pensamento 

vieirense foi a incompatibilidade entre a defesa da liberdade e da dignidade humana e, ao mesmo 

tempo, das formas institucionalizadas de opressão como via de ordenamento social: 

 

“Esta oposição entre o íntimo sentir de Vieira com respeito às exigências da 
dignidade da pessoa humana, e a necessidade, por outra parte, que via como 
inevitável, de instituições, que limitassem ao máximo a liberdade individual, coloca 
claramente o problemas dos limites de consciência”(PALACÍN, 1986a, p. 57) 
 
 

No ponto de vista de Palacín, essa tensão demonstrada no pensamento de Vieira pode 

ser compreendida a partir daquilo que Goldmann denominou de “visão trágica de mundo”. No 

entanto, é preciso ressalvar que, novamente, Palacín realiza uma ampliação no significado do 

conceito, não restringindo-o à consciência de classe: 

 
“Este conflito, aliás, caracteriza o que Goldmann intitulou de visão trágica de 
mundo: a convicção da impossibilidade da realização pessoal nesta vida, pela 
contradição entre as aspirações individuais e as exigências opostas da vida social. 
Para Goldmann, esta consciência trágica, quando é socialmente significativa e se 
eleva à visão de mundo, tem sempre a origem numa consciência de classe. (...) No 
caso de Vieira – cuja visão de mundo bem creio que pode ser qualificada também de 
trágica -, os condicionamentos sociais do pensamento, a meu modo de ver, são mais 
amplos e excedem a univocidade da classe social” (PALACÍN, 1986a, p. 58)  

                                                 
116 Percebo uma certa influência do historicismo em Goldmann quando da elaboração desse conceito. Consciência 
possível trata-se de uma tentativa, típica do historicismo alemão da segunda metade do século XIX, de situar 
historicamente, no espaço e no tempo, os fenômenos humanos a partir de suas singularidades. Além disso, é uma 
clara tentativa de também evitar o anacronismo. 
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Na tentativa de compreender esse conflito, entre anseios individuais e exigências da 

vida social, manifestado em Vieira, Palacín recorre aos acontecimentos que marcaram o século 

XVII: as lutas religiosas após a reforma, as guerras entre os estados nacionais pela supremacia 

européia e a crise econômica. A crescente concentração de poderes nas mãos do Estado, ao nível 

político, e a afirmação dogmática e perseguição sangrenta aos opositores religiosos 

demonstravam, em meio à uma época de crise, um revigoramento geral das tendências 

autoritárias. Em meio à restauração portuguesa, após o domínio castelhano, somado à histórica 

relação da Companhia de Jesus com a corte e a nobreza, houve tendência natural da Igreja 

Católica ao conservadorismo. Decorre daí, uma aproximação ainda maior da própria Companhia 

de Jesus com as instituições e “ordens” mais reacionárias: a monarquia absoluta e a aristocracia. 

Em “Vieira e visão trágica do barroco”, Palacín ressalta que “sem sabê-lo, e apesar de si mesmo, 

Vieira apresentava uma visão de mundo trágica pelo choque entre suas ânsias de renovação e sua 

incondicional aceitação dos pressupostos do pensamento conservador”(PALACÍN, 1986a, p. 61). 

Em “Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado”, o inaciano conclui: 

 
“ Aqui encontramos uma inversão de expectativas: contra o que se deveria esperar 
pelas análises apresentadas, Vieira aceita as formas de opressão institucionalizada da 
sociedade em que viveu, justifica-as como necessárias à estabilidade social e por isso 
pensa que são queridas ou permitidas por Deus. Com isso se opõe a sua 
transformação. É, em suma, um conservador, apesar de si mesmo.”(PALACÍN, 
1998, p. 44) 

 

Outro elemento que ratifica o limite de consciência possível em Vieira é a 

incongruência entre a crítica à algumas balizas da política econômica do sistema colonial e, 

simultaneamente, a defesa do expansionismo português como um grande império do futuro. 

Inicialmente, para a compreensão desse postulado, é preciso destacar que, segundo Palacín, 

“ninguém terá denunciado mais apaixonadamente que Vieira, mas também com mais verve, os 

roubos e as injustiças praticadas pelas autoridades coloniais”(PALACÍN, 1986a, p. 20). O autor, 

inclusive, cita dois trechos de um sermão de Vieira dirigido ao Marquês de Montalvão, recém 

empossado Vice-Rei da Bahia, para confirmar toda denúncia desse inaciano dos seiscentos à 

conduta e prática dos portugueses do reino frente às suas conquistas ultramarinas:  
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“Bastaria citar como exemplo a denúncia no sermão de recepção ao novo governador 
da Bahia, Vice-Rei Marquês de Montalvão, em 1639: “Perde-se o Brasil, Senhor, 
porque alguns Ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar nosso bem, vem 
buscar nossos bens. (...) Tudo o que der a Bahia, para a Bahia há de ser: tudo o que 
se tirar do Brasil, com o Brasil se há de gastar””117(PALACÍN, 1986a, p. 20). 

 

As colocações de Vieira parecem indicar para uma condenação das balizas do sistema 

colonial: as riquezas que a colônia proporciona à metrópole. Todavia, visando esquivar-se do 

anacronismo, Palacín adverte que, como o conceito de colonialismo era totalmente estranho a 

Vieira, torna-se inútil buscar uma crítica formal a essa prática político-econômica típica dos 

séculos XV, XVI e XVII, e imortalizada pelos historiadores: “[Vieira] nunca usa o nome de 

colônias para designar as possessões ultramarinas de Portugal, senão o normal na época, de 

conquistas, províncias ou estados, (...) embora se estabeleça uma nítida distinção entre o Reino e 

as conquistas”(PALACÍN, 1986a, p. 19). Logo, devido a esse limite de consciência, em que não 

se tinha clareza da estrutura desse sistema colonial118, pois transcendia à sua consciência 

possível, Vieira acaba por delatar as injustiças e impossibilidades éticas das práticas políticas dos 

conquistadores e governantes, mas não denuncia o sistema como tal, pelo contrário, enaltece o 

gigantismo das descobertas ultramarinas dos portugueses e ainda profetiza um futuro reino119, o 

Quinto Império, português e católico que dominará o mundo. Sobre esse limite de consciência de 

Vieira, Palacín escreve: 

“Vieira, sem ter-se proposto nunca realizar uma crítica do sistema colonial, coloca, 
contudo, em evidência suas impossibilidades éticas. Mas aqui parece ter alcançado 
os limites possíveis de sua consciência. O passo ulterior, denunciar o sistema, não 
por suas falhas circunstanciais mas por sua injustiça estrutural, Vieira nem o deu, 
nem o poderia dar”(PALACÍN, 1986a, p. 30) 

 

Outra contradição localizada no pensamento vieirense reside no pressuposto de que, 

mesmo sendo um autêntico defensor da liberdade humana, Vieira não se posiciona, 

                                                 
117 Trecho retirado por Palacín dos Sermões, XIV, p. 351, de Antônio Vieira. 
118 Apesar de ser um conceito que foi alvo de diversas críticas historiográfica, refiro-me a ele da forma como Palacín 
o insere na obra, ou seja, a partir das concepções teóricas clássicas na historiografia brasileira, herdeiras de Caio 
Prado Júnior, em “Formação do Brasil Contemporâneo” e Fernando Novais, em “Estrutura e dinâmica do antigo 
sistema colonial”.  
119 No ponto de vista de Palacín, esse profetismo de Vieira atribuia-se ao ambiente português à época da luta pela 
Restauração, imerso em crendices, misticismo profético e patriotismo exacerbado pela decadência portuguesa. 
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contundentemente, contra a escravidão dos negros. Advogado da liberdade dos índios120 e dos 

cristãos-novos, Padre Antônio Vieira se mostra consciente das práticas “desumanas”121 da 

escravidão, no entanto, isso não o conduz uma condenação, incisiva, do cativeiro dos negros. De 

acordo com Palacín, sob o ponto de vista cristão, Vieira enxergava a dureza com que o negro era 

tratado:  

“Suas descrições da crueldade e orgulho dos senhores e da humilhação do escravo, 
dos sofrimentos contínuos de uma vida só comparável às penas do inferno ou aos 
sofrimentos da paixão de Cristo, traduzem uma verdade intimamente 
vivida”(PALACIN, 1986a, p. 53).  

 

Vieira atribuía à escravidão uma justificativa enigmática, transcendente, mas, 

segundo Palacín, demonstrava sinais de angústia, um certo drama de consciência, quando 

interrogado, como Deus permitia uma vida de tanto sofrimento como a dos escravos:  

“Vieira considera essa grande transmigração de milhões de escravos para a América 
como um mistério que só encontra resposta na fé. (...) A solução da fé para a 
existência dessa instituição desumana e em tais proporções é que Deus permite a 
escravidão como meio para a salvação eterna do escravo”(PALACÍN, 1986a, p. 48). 
  

“o sofrimento do escravo são o meio para ele alcançar a salvação, e Deus permite seu 
castigo nesta vida para evitar-lhe o castigo eterno.” (PALACÍN, 1986a, p. 53) 

 

Todavia, Palacín ressalva que, nem os excessos da escravidão nem suas convicções 

sobre a dignidade da pessoa humana fizeram-no duvidar da licitude moral122 do sistema 

escravagista. Uma das possíveis explicações para esta postura de Vieira poderia assentar, 

conforme Palacín, no fato de que, quando teólogos e moralistas foram se debruçar sobre a 

questão moral que envolvia o sistema escravagista, já encontraram um sistema estabelecido, uma 

                                                 
120 Segundo Palacín, a defesa da liberdade dos índios contra os colonos, e eventualmente contra as próprias 
autoridades coloniais, é uma constante da atuação dos jesuítas no Brasil desde os primeiros dias de sua chegada com 
o Governo-Geral. Pouco antes de Vieira ser expulso do Maranhão por esta causa, os jesuítas tinham sido expulsos de 
São Paulo (1640) e Santos pela mesma razão (PALACÍN, 1986a, p. 53). 
121 O termo “desumanas” destinado às práticas da escravidão é produto das próprias impressões de Vieira sobre o 
cativeiro dos negros. 
122 De acordo com Palacín, um dos argumentos utilizados por religiosos, inclusive da companhia, para a aceitação 
legal e moral da escravidão do africano refere-se ao fato de que o negro, vendido como escravo, “tinha sido reduzido 
à escravidão nas guerras tribais da África, em que o preço da derrota significava a morte ou a perda da liberdade: 
desta forma, esta escravização podia ser considerada legal e moralmente justa. Tratando-se, porém, dos índios, 
alegavam, a situação era por completo diferente, por serem eles livres e reduzidos à escravidão contra toda justiça.” 
(PALACÍN, 1986a, p. 18) 
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instituição consumada, por isso o Estado, com sua política mercantilista e colonialista, permitiam 

a crítica de alguns detalhes acessórios, mas não toleravam a negação do sistema:  

 

“Durante três séculos, houve total silêncio com respeito à discussão da licitude moral 
da escravidão. No século XVII, total silêncio. (...) Essa aceitação da escravidão por 
parte dos teólogos e moralistas a tornava um fato de direito natural, e 
conseqüentemente, de acordo com as idéias da época, algo querido ou tolerado por 
Deus” (PALACÍN, 1998, 47-48). 

 

Outro elemento contraditório que Palacín aponta no pensamento vieirense repousa no 

descompasso entre a denúncia veemente da prepotência das autoridades, dos penosos impostos, 

das desigualdades na aplicação da justiça, e a justificação da sociedade de ordens, repleta de 

disparidades sociais. Sobre as denúncias de Vieira, o autor acentua:  

 
“Daí sua defesa incansável dos índios: suas diatribes contra todas as formas de 
opressão, a prepotência das autoridades, os salários de miséria, a desigualdade na 
aplicação da justiça e a impunidade dos poderosos, o luxo sustentado pela exploração 
dos empregados, os impostos que carregam sobre o povo”. (PALACÍN, 1986a, p. 51-
52)  

 

Palacín compara Vieira aos grandes profetas bíblicos, pois pretende corrigir a 

sociedade mediante a denúncia pública de suas injustiças e pecados, ameaçando-a com a justiça 

divina, e levantar a esperança, mediante a intervenção próxima de Deus, criando uma nova era, 

novos céus e nova terra. No entanto, assim como a escravidão, as disparidades sociais lhe 

afiguravam como um problema relativo aos desígnios de Deus para com os homens. Para 

possibilitar a compreensão dessa justificativa transcendente que Vieira dava à sociedade de 

ordens, extrairei dois trechos palacinianos, de obras distintas, mas que se complementam:  

 

“os homens têm dois nascimentos, um para a vida neste mundo e o segundo para a 
vida eterna na ressurreição. No primeiro nascimento tudo nos é dado e com grande 
desigualdade entre os homens (pais, qualidades pessoais, riqueza); o segundo, porém, 
depende exclusivamente de nós mesmos.” (PALACÍN, 1998, p. 53) 
 
“A resposta a encontra no destino transcendente do homem. (...) Por isso, a 
Providência quis esta desigualdade para que a mesma dor do primeiro nascimento 
nos excitasse a melhoria do segundo.”(PALACÍN, 1986a, p. 55)  

 



 153

Palacín relaciona esse limite de consciência ao contexto em que Vieira estava 

inserido. O primeiro elemento a ser considerado, já foi trabalhado anteriormente, foi a 

aproximação da companhia ao pensamento conservador, em meio à luta pela restauração 

portuguesa e contra o avanço do protestantismo no século XVII. O outro elemento do real 

destacado por Palacín, que poderia ter influenciado Vieira nessa justificação de uma sociedade 

de ordens, foi a histórica proximidade da companhia com a corte e a nobreza. Segundo o 

historiador castelhano, “o ambiente da corte e da nação ressumavam a desigualdade e o 

privilégio, além a visão nobiliárquica de vida exalava o antigo desprezo pelo povo, manifestado 

no cotidiano da vida e na criação literária”(PALACÍN, 1998, p. 55). 

Desviando-me, um pouco, dessa análise das contradições situadas no pensamento de 

Vieira, julgo que outro aspecto merecedor de realce nas interpretações dialéticas realizadas por 

Palacín, refere-se à suas explicações sobre as profecias de Vieira acerca do Quinto Império. Do 

ponto de vista palaciniano, a profecia ocupa lugar privilegiado no pensamento desse jesuíta dos 

seiscentos. Palacín dividiu, então, a função profética do pensamento vieirense em duas facetas123: 

a da denúncia (do pecado, das injustiças, com a ameaça do castigo divino) e a da consolação 

(promessa de uma interferência divina, criando uma nova realidade, um novo mundo).  

No que tange às suas profecias, Vieira dedicou-se à elaboração de duas obras sobre o 

Quinto Império124: “História do Futuro e Clavis Prophetarum”. O Quinto Império, “O Império 

de Cristo consumado no mundo”, segundo os presságios de Vieira, seria um reino universal, 

português e católico, que se concretizaria por meio da pregação e do uso das armas, para se 

                                                 
123 Palacín escancara essas duas faces das profecias de Vieira no título de seu livro, “Vieira: entre o reino imperfeito 
e o reino consumado”. O “reino imperfeito” relaciona-se com o mundo, sobretudo português, das injustiças, da 
opressão, das desigualdades, e que Vieira o denuncia; o “reino consumado” refere-se ao Quinto Império, um império 
que estava por vir, e que representaria como o Império de Cristo consumado no mundo. 
124 De acordo com Palacín, para caracterizar esse Quinto Império, teria Vieira tomado a sucessão de impérios 
encontrada no livro II do profeta Daniel, que narra um sonho de Nabucodonosor. Os quatro impérios enumerados 
foram: o assírio, o babilônico, o persa e o romano. Duas interessantes dissertações de mestrado que discutem o tema 
são: S. Padre Vieira: Sonhos proféticos, profecias oníricas. O tempo do Quinto Império nos sermões de Xavier 
Dormindo. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo – FFLCH, 2000, de Luis Felipe S. Lima; e A 
legitimidade da restauração portuguesa a partir do Discurso do Padre Antônio Vieira: 1641-1661. Dissertação de 
Mestrado, Universidade Federal do Paraná, 1996, de Leandro Henrique Magalhães. A primeira discute a profecia do 
Quinto Império com a mesma perspectiva de Palacín, ou seja, como produto do sebastianismo e do milenarismo 
contidos em Portugal no século XVII. Já a segunda, tangencia ao tema, ao debater as profecias que pululavam no 
ambiente português à época do domínio castelhano e posterior restauração lusitana. 
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alcançar a adesão de toda a humanidade, mas Portugal e seu rei125 é que deveriam conduzir as 

tropas cristãs à vitória. Palacín analisa a profecia do Quinto Império como a fusão de 

milenarismo e a sebastianismo que se exacerbavam em Portugal durante o século XVII. O 

milenarismo estaria vinculado ao pensamento apocalíptico, que prenunciava a chegada iminente 

do fim dos tempos, com a conversão dos povos e a instauração do reino de Cristo na Terra. Já o 

sebastianismo, tratava-se de uma profecia portuguesa que proclamava a esperança no retorno de 

D. Sebastião, rei português desaparecido, em 1578, numa batalha no norte da África, que voltaria 

para libertar os lusitanos do domínio espanhol.  

No entanto, Palacín também busca caracterizar o contexto político-social em que se 

afloraram essas formulações ideais, milenarismo e sebastianismo, fundamentais para a 

elaboração da profecia do Quinto Império. O contexto lusitano se encontrava marcado pelo 

enfraquecimento e decadência do império português, principalmente com o domínio espanhol 

por Filipe II, em 1580. A leitura e propagação das profecias, dos prenúncios e a espera na volta 

de D. Sebastião passaram a ser uma forma de protesto e resistência contra a ocupação castelhana. 

Outra forma de resistência, que também se insere na teoria do Quinto Império, refere-se à 

expansão dos impérios do oriente, sobretudo, o turco, bem como pelo avanço do protestantismo. 

A aversão a esses fenômenos do mundo real traduziu-se na própria síntese do que seria esse 

Quinto Império: um reino português, saudoso por suas imortais conquistas ultramarinas, 

universal e, principalmente, católico, seja através da conversão ou da luta armada. 

Finalizando essa discussão sobre a renovação metódica apresentada por Palacín, 

durante as décadas de 80 e 90, gostaria de salientar que outro procedimento metodológico, até 

então não utilizado por ele, foi essencial na confecção da obra “O Coronelismo no extremo norte 

de Goiás: Padre João e as Três Revoluções de Boa Vista”: o uso de fontes orais. À primeira vista, 

o fato de Palacín não se utilizar de fontes orais estaria circunscrito a impeditivos de ordem 

temporal, ou seja, como analisava objetos pertencentes aos séculos XVI ao XIX, tornava-se 

impossível valer-se desse tipo de documento. Com certeza, isso é um fato inconteste. Todavia, a 
                                                 
125 Outro aspecto interessante da profecia do Quinto Império circunda o nome do rei português responsável por 
edificar esse império. Segundo Palacín, até 1667, pensava Vieira que o rei deveria ser seu amigo pessoal, o rei D. 
João IV, vivo ou, como em sua anunciação, ressuscitado; em 1667, transferiu suas esperanças para D. Afonso VI, 
filho de D. João IV; com a deposição de D. Afonso VI, depositou suas expectativas em D. Pedro, irmão de D. 
Afonso; durante os últimos dias de sua vida, Vieira espera ser o recém-nascido, filho de D. Pedro, o homem 
destinado a governar o Quinto Império. In: PALACÍN, L. “Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado”. 
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meu ver, isso não explica totalmente em desapego pelo relato oral. Em uma obra de 1976, “A 

Fundação de Goiânia e o desenvolvimento de Goiás”, Palacín poderia ter se valido de fontes 

orais para analisar o objeto em estudo. Tendo em vista que a construção da nova capital goiana 

se deu na década de 30, era perfeitamente possível, nos anos 70, encontrar pessoas que 

participaram, direta ou indiretamente, desse processo. O mesmo argumento destino à obra 

“História de Goiás: 1722-1972”, de 1977. Mesmo revestido de pretensões didáticas e se 

dirigindo ao público não especializado, esse livro apresenta uma série de documentos escritos e 

que foram citados pelos autores (Palacín e Maria Augusta de Santana). Considerando que nessa 

obra, Palacín e Maria Augusta também analisam, de forma geral, a política goiana durante o 

século XX (até os anos 1970), os autores poderiam, da mesma forma, ter empreendido uma 

expedição ao passado desse estado através de fontes orais. Logo, além dos impeditivos de cunho 

temporal, quando é o caso, devemos considerar que, em Goiás, somente nas décadas de 80 e 90, 

é que as fontes orais começaram a ser valorizadas como forma de acesso ao passado humano e, 

com certeza, Palacín foi um dos pioneiros no uso dessa metodologia. Para autenticar esse novo 

ímpeto metodológico do inaciano e, ao mesmo tempo, encerrar esse segundo tópico do capítulo 

3, selecionei dois trechos da obra mencionada, nos quais Palacín discorre sobre a importância das 

fontes orais para a compreensão de certos fenômenos em estudo: 

 

“A esses dados, incompletos, mas coerentes, sobre as circunstâncias da volta do 
padre João a Boa Vista, veio acrescentar-se no decorrer da pesquisa o depoimento de 
uma nova testemunha, o Sr. Cesário Nonato de Oliveira. Esse depoimento corrobora 
o da professora Aldenora e parece esclarecer definitivamente a questão da volta de 
padre João a Boa Vista.” (PALACÍN, 1990, p. 105) 
 
“Quase todas as obras, que umas vezes se aproximam da crônica – mera recoleção de 
fatos isolados unidos entre si pela proximidade cronológica -, e outras do depoimento 
oral, carecem dos princípios básicos da metodologia histórica, mas oferecem uma 
contribuição importante na recriação de ambientes, e na causa factual; como na 
história oral, quando se trata de testemunhas de fatos remotos, a utilização destas 
obras precisa de uma crítica prévia para situar as informações que oferecem no seu 
devido contexto.” (PALACÍN, 1990, p. 234) 
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3.3 – A NOVA ESCRITA PALACINIANA 

 

 

“A narrativa não é sempre e basicamente histórica, no sentido 
coloquial do termo.“Histórico”significa aqui que o passado é 
interpretado, com relação à experiência, no constructo próprio a 
uma “história” e que essa interpretação passa a ter uma função na 
cultura contemporânea. Como nem toda narrativa de histórias está 
relacionada com a experiência do passado e serve para torná-la 
presente, é necessário especificar a narrativa histórica no conjunto 
dos elementos comuns às narrativa histórica e não histórica. É 
comum ambas atuarem como um modo específico de constituição de 
sentido sobre a experiência do tempo.”126 

                      Jörn Rüsen 

 

 

Como já analisado anteriormente, uma história, em sua versão científica, não pretende 

simplesmente exarar o que e como foi o caso no passado, embora seja fundamental abrigar tal 

pretensão. A elaboração cognitiva do passado, realizada pela história, abriga em si 

potencialidades orientadoras para os praticantes dessa tarefa e para os que recepcionam esse 

conhecimento produzido. Mas, a história somente pode se tornar válida para efeito de orientação 

da vida atual, se uma etapa primordial do processo de construção do conhecimento histórico se 

concretiza: a representação narrativa dessa investigação.  

Um dos grandes desafios, para a ciência da história, reside justamente na 

compreensão da significação cultural do passado “atualizado”, pois toda pesquisa histórica 

desenvolve-se a partir de um questionamento dirigido a esse passado, legado nas fontes e que 

corresponde, em parte, a um interesse de ação sociocultural humana do presente, em busca de 

orientação temporal. Neste sentido, os fatos obtidos pela pesquisa seriam, pura e simplesmente, 

sem sentido e significado se não fossem obtidos como fatos destinados à transformação em 

                                                 
126 RÜSEN, Jörn. Razão Histórica – Teoria da história: os fundamentos da ciência histórica. Brasília: Ed. UNB, 
2001, Trad. Estevão de Rezende Martins, p. 155. 
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histórias, isto é, em rememorações indispensáveis à vida. E essa conexão entre a experiência 

humana do passado, extraída a partir da pesquisa, e as demandas por sentido requeridas pela vida 

humana do presente, somente se dá através da narrativa. 

Nessa “nova postura palaciniana”, a reflexão sobre a forma como esse historiador 

representou narrativamente o passado humano conduziu-me às interações entre perspectivas 

orientadoras, métodos de pesquisa e historiografia, ou seja, entre o segundo, terceiro e o quarto 

princípios da matriz disciplinar de Jörn Rüsen. Novas perspectivas teóricas, experimentadas por 

esse historiador, resultaram num novo modo de acessar ao passado humano e, portanto, incidiu, 

também, na forma como ele representou-o narrativamente. Antes, porém, de iniciar a análise 

dessas modificações apresentadas na escrita palaciniana, é necessário realçar uma característica 

marcante de Palacín que, em menor grau, já tinha sido exarada em suas primeiras obras, mas que 

foi se tornando um decalque da escrita de Luis Palacín: o uso do latim. Salientei no segundo 

capítulo que, por sua formação teológica e filosófica, Palacín dominava essa língua antiga e 

valeu-se desse conhecimento para utilizar o latim como artifício estético em suas narrativas. 

Além disso, Palacín deixa ao encargo do leitor a atribuição de elucidar o significado, pois não 

traduz os termos para os receptores de sua obra. Inúmeras são as passagens, em praticamente 

todos os livros, artigos ou ensaios, que Palacín se vale desse recurso estético. À seguir citarei 

alguns trechos, de diferentes produções, e que atestam essa característica da escrita palaciniana: 

 
“ (...) permanecem quase sempre implícitos assueta vilescunt. (...) foram 
humilhações que só foram recair post morten em seus herdeiros”. (PALACÍN, 
1986b, p. 23) 
 
“Deveria, pois, ficar adiado sine die, “o novo projeto dos suplicantes”, o 
reconhecimento público de seus direitos à cidadania plena; os homens pardos 
deveriam continuar convivendo com seu ressentimento.” (PALACÍN, 1995, 08) 
 
“Três anos depois, Gil Eanes transpõe o Cabo Bojador, limite do mar navegável 
segundo as lendas marítimas da época, abrindo assim o Mare Ignotum para a 
navegação.” (PALACÍN, 1981, p. 22) 
 
“Uma interpretação rígida e exclusivista do ditado extra Ecclesiam nula salus, e uma 
supervalorização da instrumentalidade – ex opere operato – dos sacramentos na 
santificação, levaram os teólogos a identificarem facilmente a adscrição à Igreja e 
batismo com salvação, exclusão dela com condenação”. (PALACÍN, 1981, p. 92-93) 
 
“Tratava-se, sem dúvida, de uma aplicação de antiga máxima romana divide et 
vinces, mas esta vez aplicada não aos inimigos exteriores, mas a possíveis 
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concorrentes internos: a divisão como meio de assegurar a dependência.” 
(PALACÍN, 1983, p. 49) 

 

Quando refletimos sobre a representação historiográfica na história como ciência é  

fundamental acrescentar que, segundo Rüsen, o caráter histórico da narrativa atribui-se também a 

forma como o passado é interpretado, através de um constructo próprio denominado “história”, e 

como essa interpretação passa a ter uma função no universo cultural contemporâneo. Ao tornar o 

“passado presente”, a narrativa histórica liga sua constituição de sentido à experiência do tempo, 

de maneira que o estudo desse passado, convertido em texto, tenha significação para o quadro de 

orientação da vida prática contemporânea, produzindo, assim, sentido histórico. De acordo com 

Rüsen, essa imensidão de formas possíveis de tornar presente o passado pode ser caracterizada 

através do arquétipo categorial da “constituição histórica de sentido”. A confecção dessa 

estrutura teórica rüseniana sinaliza para quatro tipos de constituição histórica de sentido por 

narrativas históricas: as tradicionais, as exemplares, as críticas e as genéticas. Portanto, refletir 

sobre a forma como Palacín construiu suas representações narrativas significa, também, a análise 

sobre os modos de constituição histórica de sentido presentes nessas “novas” narrativas 

palacinianas. 

Segundo Rüsen, os quatro tipos de constituição histórica de sentido (tradicional, 

exemplar, crítica e genética) podem ser identificados em qualquer representação histórica. Sendo 

assim, devido às ricas possibilidades de análise que essa tipologia rüseniana nos proporciona, 

não ficarei limitado ao exame dela seguindo obra por obra de Palacín. Meu percurso estará 

voltado para a análise de eixos temáticos, como Vieira, por exemplo, e dos tipos de constituição 

histórica de sentido que mais se manifestam na produção palaciniana dos “oitenta” e “noventa”. 

Logo de início, afirmo que, nessas obras de Luis Palacín, predominam os tipos 

genético e crítico. De acordo com Rüsen, modo genético é a forma preponderante de narrativas 

históricas de natureza científica, pois torna explícita a historicidade do fluxo temporal a partir 

das transformações ocorridas no mundo humano. Além disso, na constituição genética de 

sentido, a rememoração da experiência do passado possibilita que a própria mudança temporal 

seja incorporada como alicerce de uma perspectiva apta para a orientação cultural da vida. As 

transformações, que caracterizam as narrativas genéticas, são apresentadas em todas as obras 
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desse período em questão. No escritos sobre Vieira, Palacín apresenta a forma como os 

condicionamentos sociais, sempre em mutação, acabam por influenciar a “visão de mundo” de 

um pensador como Antônio Vieira. Desde o domínio castelhano, passando pela Restauração 

Portuguesa, pela crise econômica dos seiscentos, pelo avanço do protestantismo e pelas ações da 

Contra-Reforma, Palacín demonstra como os fenômenos da realidade social influenciaram no 

modo como Vieira enxergava o mundo e projetava suas expectativas de futuro. Em “Quatro 

Tempos de Ideologia em Goiás”, o modus genético torna-se ainda mais evidente. Reconstruindo 

aquilo que denominou de tempos ideológicos em Goiás (o heróico, o da ideologia administrativa, 

o da ideologia liberal e o da ideologia da Revolução de 30), Palacín expõe, justamente, como a 

inter-relação entre contexto social e formas de pensamento resultou em mudanças, seja no campo 

da realidade ou das idéias, nos diferentes momentos da história de Goiás. Na obra “Subversão e 

Corrupção: um estudo da administração pombalina em Goiás”, Palacín retrata as incidências, 

sobre o contexto goiano, das práticas político-ideológicas do governo pombalino. Desde a 

perseguição aos jesuítas à devassa acerca dos crimes de corrupção no governo do Conde de São 

Miguel, o inaciano espanhol retrata como a “máquina de propaganda ideológica” de Pombal, 

gradativamente, tirou os jesuítas da direção das aldeias até sua execração total com a extinção da 

ordem, em 1773. Com relação a devassa empreendida contra o ex-governador da capitania de 

Goiás, Conde de São Miguel, Palacín remonta o início da mineração em Goiás para explicar 

alguns comportamentos típicos do funcionalismo público da capitania, como a privatização das 

funções públicas, a venda dos ofícios e o donativo. E, finalmente, no livro, “Coronelismo no 

extremo norte de Goiás: Padre João e as Três Revolução de Boa Vista”, o tipo genético aparece 

majoritariamente no texto palaciniano. Analisando as especificidades do coronelismo em uma 

região, o extremo norte de Goiás, Luis Palacín narra, detalhadamente, como se deu a volta de 

Padre João à sua cidade natal, Boa Vista, e sua participação em duas das três revoluções 

ocorridas na cidade. 

Todavia, no que tange a predominância da constituição crítica de sentido nos textos 

palacinianos, algumas considerações são indispensáveis. Juntamente com o modo genético, já 

presente em suas primeiras obras, o tipo crítico acaba aflorando nas produções de Luis Palacín 

durante esse “novo momento” o qual me referi em todo o capítulo. Essa postura teórica de 
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Palacín mais incisiva, diferente daquele historiador muito preso ao documento, somado ao 

trabalho com fontes muito próximas de seu universo cultural, fizeram com que esse historiador 

se posicionasse cada vez mais frente ao objeto em estudo. Falar de Vieira era discorrer sobre a 

própria história de uma ordem religiosa a qual fazia parte. Debruçar-se sobre Pombal era tocar 

numa ferida aberta na história dos jesuítas. Analisar os impactos culturais sobre as sociedades 

indígenas, durante o processo de colonização, era enfrentar o desafio de refletir sobre a parcela 

de responsabilidade da Companhia de Jesus na “aculturação”127 ou no próprio desaparecimento 

de alguns povos indígenas. Indiscutivelmente, temas “caros” ao universo valorativo desse 

historiador e que, portanto, fizeram-no expor sua diferença ou oposição frente aos sujeitos 

históricos em estudo, seja indivíduos, circunstâncias ou idéias. Desta forma, anuncio o próximo 

passo dessa argumentação: localizar elementos da constituição crítica de sentido que se 

instalaram nos textos palacinianos dos 80 e 90. 

 Segundo Jörn Rüsen, a constituição crítica de sentido é caracterizada pelo princípio 

da negação, pois, nesse tipo de narrativa, o sujeito do conhecimento revela sua diferença ou sua 

oposição a outros sujeitos ou situações enunciados pela experiência humana ou por histórias. “A 

narrativa crítica utiliza o recurso da lembrança de (contra) experiências capazes de balançar as 

matizes predominantes do pensamento histórico” (ASSIS, 2004, p. 70). Nas narrativas críticas, 

as experiências rememoradas são contra-experiências e sua evocação é capaz de revelar 

contradições e inconsistências nos modos habituais de representação do passado. A constituição 

crítica de sentido amplia e reforça o alcance da orientação histórica, pois, em certa medida, 

rejeita aspectos consolidados tradicionalmente.  

Essa preeminência do modus narrativo crítico nos textos palacinianos se evidencia, 

sobretudo, em suas obras sobre Vieira ou nas pesquisas que tangenciam temas relacionados ao 

cristianismo, à Igreja Católica e, em especial, à Companhia de Jesus. Para iniciar a localização e 

análise desse tipo narrativo, começo com um trecho de “Vieira e a Visão Trágica do Barroco”: 

 
“um homem de extraordinária inteligência, que se tinha a si mesmo como um dos 
políticos mais sagazes de sua época, e se gloriava de uma experiência européia, que 
o elevava definitivamente sobre o meio provinciano de sua nação, e que, contudo, 

                                                 
127 Não tenho a pretensão de discutir a validade do conceito, apenas lancei no texto como forma de enfatizar o 
ataque de alguns etnólogos à Companhia de Jesus, principalmente no que se refere à catequização dos índios durante 
a ocupação européia no Novo Mundo. 
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não vacilou em predizer publicamente a ressurreição de D. João VI, por estar 
destinado por Deus a instaurar o Império Universal, tendo como base as estrofes 
sem sentido de um profeta leigo e analfabeto.” (PALACÍN, 1986a, p. 19) 

 

O conceito de consciência possível de Lucien Goldmann, em termos gerais, consiste 

num verdadeiro exercício de se evitar o anacronismo, pois busca-se compreender como os 

condicionamentos sociais podem influenciar na “visão de mundo” de um determinado sujeito 

histórico. Neste sentido, há uma clara preocupação em situar os objetos no tempo e no espaço, 

considerando suas especificidades no campo da realidade e das idéias. No entanto, Palacín faz 

uma “crítica velada” à Vieira ao afirmar que um homem, que se vangloriava de sua experiência 

européia, acabou por prenunciar a ressurreição de D. João IV e um futuro reino cristão (o Quinto 

Império), que tinha como base os versos de um “profeta leigo e analfabeto”. Com certeza, a 

aplicação do conceito de consciência possível lhe escapou na análise desse aspecto. Palacín 

afirmava, como coloquei anteriormente, que em meio ao domínio castelhano sobre Portugal, 

muitas profecias pululavam naquele ambiente, prova disso, era o sebastianismo. No entanto, 

causou estranheza ao jesuíta espanhol, deixando-a manifesta, que um cristão, do quilate 

intelectual de um Vieira, pudesse predizer a ressurreição de um ser humano e, 

concomitantemente, profetizar um futuro império cristão, de direção lusitana, tendo como base 

as estrofes de um “analfabeto”128. Esse “estranhamento” palaciniano demonstra que o jesuíta 

espanhol via como um “contra-exemplo” a atitude de seu companheiro inaciano dos seiscentos.  

Todavia, um fato interessante que merece destaque é que, alguns anos depois de 

“Vieira e a Visão Trágica do Barroco”, de 1986, quando da publicação de “Vieira: entre o reino 

imperfeito e o reino consumado”, de 1998, Palacín faz uma espécie de “confissão de culpa” ao 

admitir que essa impressão sobre Vieira fosse fruto de um “pecado historiográfico”, o 

anacronismo, o qual parece que ele pretendia se redimir: 

 

“A proposta e a defesa do Quinto Império por parte de Vieira nos confrontam com 
um fato insólito na história das idéias. Constitui uma surpresa – quase um choque de 
credibilidade – para o leito atual d Vieira que “a mais notável personalidade do 

                                                 
128 Esse “analfabeto” a que Palacín se refere trata-se de “O Bandarra” (1534-1545), um sapateiro da Vila de 
Troncoso, na Beira. Vivia entre cristãos-novos e tirava seus vaticínios do Antigo Testamento. Autor de diversas 
profecias sobre a Redenção Portuguesa, as Coplas de Bandarra serviu de base para a elaboração da obra Esperanças 
de Portugal, pelo Padre Antônio Vieira. In: “Vieira: entre o reino perfeito e o reino consumado”. São Paulo: Loyola, 
1998. 
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mundo luso-brasileiro do século XVII” (segundo Boxer) tenha defendido que um 
império cristão, baseando-se, aparentemente, com exclusividade nas obscuras trovas 
compostas por um sapateiro quase iletrado de uma vila remota do interior. Esse 
primeiro juízo, apressado, deve-se à falta de familiaridade com o contexto histórico 
por nossos parâmetros de objetividade. A surpresa do primeiro momento converte-se 
mais tarde em admiração, quando se constata que essa afirmação chocante de Vieira, 
nos anos 40, não foi uma vacilação momentânea, senão origem de uma contínua 
elaboração que durou cinqüenta anos, até o fim de sua vida.” (PALACÍN, 1998, p. 
77) 

 

Outro tema tratado por Palacín e que também demonstra esse “estranhamento” com o 

comportamento do missionário português do século XVII, é o da escravidão dos negros. 

Algumas passagens palacinianas comprovam a imposição de valores pessoais, por parte de 

Palacín, no que se refere a postura vieirense quanto a escravidão dos africanos: 

 

“Não se pode dizer que faltassem a Vieira conhecimento ou sensibilidade para 
perceber a tristíssima129 condição da vida do escravo. (...) É realmente 
constrangedor, escrito por um homem que tanto prezava a liberdade, o bilhete 
escrito por Vieira respondendo a uma consulta de seus superiores sobre se a ordem 
devia enviar um capelão ao Quilombo dos Palmares, como era solicitado pelos 
negros: depois de negar a conveniência, com quatro razões, acrescenta: “Quinta, 
fortíssima e total, porque sendo rebelados e cativos, estão e perseveram em pecado 
contínuo e atual, de que não podem ser absoltos, nem receber a graça de Deus, sem 
se restituírem ao serviço e obediência de seus senhores, o que de nenhum modo hão 
de fazer”. (PALACÍN, 1986a, p. 53-54) 

 

Numa simbiose complexa, o jesuíta e o historiador Palacín se confundem ao emitir 

esse parecer. As adjetivações utilizadas pelo pesquisador são claras. A “trístissima” condição de 

vida do escravo, do ponto de vista cristão, não fora denunciada pelo “soldado de Cristo” do 

século XVII. Foi “constrangedor” para o inaciano espanhol que, um humanista como Vieira, 

defensor incondicional da liberdade, respondesse negativamente ao pedido dos negros, 

aquilombados em Palmares, quanto ao envio de um capelão. Assim, o sujeito cognoscente, mais 

uma vez, impõe ao sujeito histórico sua impressões pessoais, seus dramas de consciência. 

Tornava-se um incômodo o fato de que um missionário da mesma ordem, independente de que 

época, negasse o envio de um religioso para um grupo que ansiava pela presença da igreja. 

Novamente, a atitude de Vieira se constitui, para Palacín, num “contra-exemplo” para a tradição 

cristã jesuítica a que ambos pertenciam.  

                                                 
129 Grifos meus. 
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O tipo crítico também se manifesta na análise de Palacín sobre a monarquia absoluta. 

Quando da aplicação do conceito de consciência possível no pensamento de Vieira, Palacín 

relaciona algumas circunstâncias do mundo real, ocorridas no século XVII (guerras religiosas, 

conflitos políticos, crise econômica), à tendência desenvolvida pela Igreja ao conservadorismo. 

Dentro dessa perspectiva, o autor ressalta que, neste contexto, Vieira, mesmo sendo um defensor 

da liberdade humana, acabou por defender algumas formas de opressão institucionalizadas para 

que se alcançasse a estabilidade social. Recorro, neste momento, às palavras do historiador 

ibérico para exteriorizar essa posição: 

 
“Aqui encontramos uma inversão de expectativas: contra o que se deveria esperar 
pelas análises apresentadas, Vieira aceita as formas de opressão institucionalizada da 
sociedade em que viveu, justifica-as como necessárias à estabilidade social e por isso 
pensa que são queridas ou permitidas por Deus. Com isso se opõe a sua 
transformação. É, em suma, um conservador, apesar de si mesmo.”(PALACÍN, 
1998, p. 44) 

 

A aplicação do conceito de consciência possível para essa situação histórica singular 

permite-nos, como era a intenção do pesquisador, compreender essa postura, aparentemente 

contraditória, do Padre Antônio Vieira. No entanto, Palacín se propõe a demonstrar outros traços 

dessa tendência conservadora presente no pensamento de Vieira. Para caracterizar esse 

conservadorismo típico da época, o autor criou um subtítulo denominado de “A Aceitação das 

Estruturas Normais que Limitam a Liberdade” (PALACÍN, 1998, p. 45). Como “estruturas 

normais que limitavam a liberdade”, o autor enumera: a escravidão, a dependência da mulher, a 

sociedade de ordens, o uso da força para difundir a religião e a justificação da monarquia 

absoluta. O último aspecto é merecedor de algumas considerações. Encarar a monarquia absoluta 

como cerceadora da liberdade, não seria fruto de uma projeção contemporânea sobre o passado, 

sobretudo, de um olhar permeado pelos ideais da democracia? Novamente, recorro aos escritos 

palacinianos para encontrar a resposta a essa indagação:  

 

“Para Vieira, como para seus contemporâneos portugueses, a forma monárquica de 
governo não representa meramente uma forma de organização do poder político, está 
ligada a uma visão rigidamente hierarquizada do universo e da sociedade. Incorpora, 
de forma eminente, o máximo valor da concepção nobiliárquica da vida: a honra. 
“Ter rei” é uma coisa tão honrosa “porque o trono dos reis tem seu assento entre 
Deus e os homens, acima dos homens, de quem são superiores,e abaixo de Deus, de 
quem são súditos.” (PALACÍN, 1998, p. 55) 
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“A coincidência de interesses entre o rei e o reino, como o rei é absoluto, pode dirigir 
toda a sua ação à busca do bem do reino, que é o do bem comum. A monarquia 
apresentava-se como árbitro isento nos conflitos de classe”. (PALACÍN, 1998, p. 56) 
 
“Devemos, contudo, sublinhar que esta autoridade fundante e onipresente, uma vez 
estabelecida a inquestionabilidade de seus direitos, preferia apresentar-se sob o 
aspecto mais afável da benevolência. (...) Silva e Souza falava dos “paternais 
cuidados d´El Rei Nosso Senhor”” (PALACÍN, 1986, p. 36) 

 

É transparente a forma como Palacín enfatiza que a monarquia, à época de sua 

ocorrência, representava “o bem comum”, o “árbitro isento nos conflitos de classe”. Ter rei era 

sinônimo de “honra”, pois se estaria sob a tutela dos “paternais cuidados d´El Rei Nosso 

Senhor”. Todavia, o mesmo Palacín que, neste exercício historiográfico, mapeia o modo como a 

monarquia era vista pelos que viviam sob sua direção, é o historiador que considera a monarquia 

como uma das “estruturas normais que limitavam a liberdade”. Logicamente que, após a 

revolução gloriosa na Inglaterra, a revolução francesa ou o iluminismo, a monarquia absoluta, 

sem dúvida, torna-se o antônimo de liberdade. Sob o espectro de ideais democráticos, de um 

homem do século XX, Palacín lança seu olhar sobre uma manifestação política a qual ele 

considera como “cerceadora de liberdade”, o que não refletia a visão de grande parte da 

população, sobretudo de Vieira (seu sujeito histórico), quanto a esse regime que os governava. 

Quase como que um “réu confesso”, Palacín alerta os historiadores, em uma outra obra, “Quatro 

Tempos de Ideologia em Goiás”, para um “delito historiográfico” o qual, consciente ou 

inconscientemente, foi “co-autor”: 

 

“Não faltará hoje quem interprete esta linguagem como simples artifício ideológico 
num regime político e social que tinha o autoritarismo e o privilégio como seus 
pontos fundamentais de apoio. O que hoje, porém, nos parece violento e forçado 
pode ser apresentado durante séculos como expressão da ordem “natural”, 
indispensável para o equilíbrio da sociedade: o poder supremo do rei, garantia de 
uma lei justa, que gera a paz e harmonia social, e conseqüentemente, possibilita a 
prosperidade e felicidade para todos os súditos. (...) Tal é o modelo social do antigo 
regime, que apresenta vinculadas numa ordem natural de autoridade, justiça, paz 
social e felicidade.” (PALACÍN, 1986b, p. 37) 

 

Contudo, é no exame sobre a relação de Vieira com o protestantismo, que o tipo 

crítico aparece com mais evidência. Partindo do limite da consciência possível, Palacín afirma 

que as manifestações de conservadorismo encontráveis no pensamento de Vieira foi resultado, 
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em grande parte, dos conflitos religiosos que assolavam a Europa durante o século XVII. O 

avanço do protestantismo e as exigências das reformas tridentinas faziam com que a Igreja 

Católica tivesse uma postura cada vez mais autoritária ante a um momento de crise. E Vieira era 

filho desse tempo da Contra-Reforma. No entanto, o mesmo historiador que localiza no tempo e 

no espaço as razões históricas para a formação de uma tendência conservadora dentro da Igreja, é 

o jesuíta que “cobra” de Vieira um “distanciamento” que não era típico dos seiscentos:  

 
“Na explicitação de seu princípio de que “todas as heresias nasceram dos vícios, 
Vieira chega aos limites da mais cega unilateralidade130 quando se trata de Lutero 
e Calvino” (PALCÍN, 1986b, 72) 
 
“Suas referência à Reforma e aos reformadores evocam inequivocadamente o clima 
de guerra, num clima de propaganda cegamente emocional131, vazado na extrema 
simplificação e radical oposição das diferenças, a reduzir as pessoas e opiniões do 
adversário aos mais grosseiros estereótipos. (...) De acordo com este sistema de 
simplificação redutora, para Vieira todas as religiões não cristãs, e muito 
especialmente as confissões protestantes, tiveram origem nos vícios de seus 
fundadores. (...) A recusa do diálogo com o novo haveria de levar a um 
empobrecimento sempre crescente. Vieira é bem significativo a esse respeito.” 
(PALACÍN, 1998, p. 71) 

 

Palacín, então, acaba se esquivando de sua proposta metodológica, a aplicação do 

conceito de consciência possível, ao exigir de Vieira uma “alteridade”, um “distanciamento”, que 

não estava posto no século XVII. “Cobrar” diálogo de um missionário católico do “século 

férreo132” em relação a Lutero e Calvino foge à “consciência possível” desse jesuíta português. 

Vieira, como já enfatizei, era um filho legítimo da Contra-Reforma. A própria Companhia de 

Jesus se fortaleceu no seio desse movimento reacionário católico. Portanto, o Vieira dos 

seiscentos, das guerras religiosas, da Contra-Reforma, não pode ser considerado a um religioso 

do ecumenismo proposto pela Igreja Católica, durante o final do século XX. Logo, a posição de 

Palacín em relação a Vieira manifesta, justamente, um princípio de negação, na qual o sujeito 

cognoscente revela sua diferença ou oposição ao sujeito histórico, evocando uma espécie de 

“contra-experiência”, do passado humano, a ser rememorada. 

                                                 
130 Grifo meu. 
131 Grifo meu. 
132 O próprio Palacín utilizou essa denominação, “século férreo”, para se referir ao “duro século”, o XVII, marcado 
por crises políticas e religiosas. Daí vem o título de seu artigo: “Quinto Império: a utopia de um século férreo”. 
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Em menor intensidade que os modus genético e crítico, é possível rastrear nos textos 

palacinianos dos “oitenta” e “noventa”, elementos de uma narrativa exemplar. Conforme 

salientado anteriormente, na constituição exemplar de sentido, a rememoração da experiência do 

passado é dirigida de forma a ratificar regras práticas da experiência, portadoras de validade 

geral e atemporal. Por isso, o tipo narrativo exemplar traz em seu bojo o princípio da 

regularidade, pois a partir desse exercício de rememorar o passado, criam-se regras gerais da 

experiência histórica, modelos de ação aplicáveis em distintos contextos, em diversas situações 

particulares da vida. Localizei, nessas obras palacinianas, três amostras de constituição exemplar 

de sentido: a primeira, trata-se de um exemplo já mencionado em outros livros de Palacín, a 

análise do fim “trágico” dos heróis desbravadores; a segunda, diz respeito à tendência dos 

governos reformadores de exacerbar seu rompimento com o passado, apresentando-se como o 

salvador; a terceira refere-se às faces permanentes do discurso profético: a da denúncia e da 

consolação.  

Em “Quatro Tempos de Ideologia em Goiás”, Palacín analisava o contexto de 

decadência da mineração em Goiás quando, como em outros livros, fez uma pausa para comentar 

o “triste final” da vida de Bartolomeu Bueno da Silva. Como outros heróis desbravadores da 

história, Bartolomeu Bueno, ícone da descoberta do ouro em Goiás, incapaz para a 

administração, morre miserável e no anonimato: 

 
“O herói histórico, porém, é marcado com freqüência por outro destino trágico de 
características inversas: a lenta deteriorização e completa decadência. Tal é o caso de 
Bueno. Grande descobridor, alcança o ápice da “glória” almejada. Com a glória 
chegam poder e riquezas. Mas a fortuna põe em evidência as falhas de caráter: 
arrogante, autoritário, dissipador, fracassa na gestão pública e na particular. (...) Para 
este tipo de herói é expressiva a frase com que Fuentes caracteriza Hernan Cortez: 
“Sua vida sobreviveu seu destino” (PALACÍN, 1986b, p. 22) 

 

O final trágico a que são acometidos os desbravadores, segundo o parecer de Palacín, 

também se fez presente na vida do Coronel Leitão. Em “O Coronelismo no extremo norte de 

Goiás”, Palacín destaca os últimos dias de vida de Coronel Leitão, protagonista da “Primeira 

Revolução de Boa Vista”, foi fundador de Itacaiúnas, um povoado que depois deu origem à 

cidade de Marabá, no sul do estado do Pará. Leitão também se constituiu em um exemplo de 

como a morte trágica seria típica dos desbravadores: 
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“Isto não lhe arrebata o título de ter sido o desbravador de toda essa área amazônica. 
Os seringueiros, atraídos por seu descobrimento fundaram, por volta de 1900, 
Marabá, que logo se tornou centro de atração da região toda. Como comentava um 
jornalista de Tocantinópolis, Marabá nasceu assentada sobre a riqueza: primeiro foi a 
borracha, depois a castanha, hoje o ouro. Como desbravador, Leitão morreu atacado 
pelo açoite primitivo das matas: a malária. Seu sepulcro está na cidade que fundou.” 
(PALACÍN, 1990, p.83-84) 

   

A segunda amostra do modus narrativo exemplar manifesta-se na análise de Palacín 

acerca da tendência dos governos revolucionários ou reformistas de romperem com o passado 

imediato e se anunciarem como um “tempo novo”, o “tempo das promessas”, o verdadeiro 

“salvador”. Palacín utiliza esse tipo exemplar para diferentes ocasiões históricas em estudo. 

Seguindo a seqüência das citações que virão a seguir, a primeira das situações analisadas por 

Palacín, contida em “Quatro Tempos de Ideologia em Goiás”, refere-se à forma como, no século 

XIX, Silva e Souza migrou, do ponto de vista ideológico e prático, da defesa monarquia para a 

adesão à classe de dirigentes de ideologia liberal: 

 
“A compulsão, pois de exorcizar o passado pela denúncia apaixonada de seus crimes 
e erros, se a houve, não foi individual de Silva e Souza, mas coletiva de todo o 
estamento dirigente; os liberais de hoje, que foram os absolutistas de ontem. Uma 
transformação tão natural como a mudança de estações, para quem a dissidência não 
aparecerá até então como uma opção pessoal, e nem sequer como uma tentação, por 
não figurar no horizonte mental dos possíveis.” (PALACÍN, 1986b, p. 55) 
 
“Pertence à dinâmica das revoluções esta dicotomia do tempo em antes e depois: 
antes, o tempo das abominações, depois, o tempo das promessas. Entre estes dois 
tempos irredutíveis, a especificidade do presente, do agora real, muitas vezes não 
encontra lugar, remetido em seus aspectos negativos para o passado e em suas 
possibilidades de transformação para o futuro. (...) Apesar, contudo, desta lei 
profunda da psicologia ou ideologia das revoluções, não pode deixar de surpreender-
nos o grau de abstração da realidade concreta que revela a retórica liberal do 
discurso.” (PALACÍN, 1986b, p. 69) 

 

Em uma outra passagem, agora de “Subversão e Corrupção: um estudo da 

administração pombalina em Goiás”, Palacín localiza esta tendência dos reformadores, de se 

oporem ao passado e anunciarem a erupção de um tempo novo, na administração do ministro 

Marquês de Pombal, durante o chamado “despotismo esclarecido”: 

 
“A tendência em todo governo revolucionário, ou mesmo reformador – como é o 
caso da administração pombalina – de apresentar-se como salvador, exagerando sua 
ruptura com o passado. Aqui caberia também a praxe comum – de cunho ideológico 
– nas monarquias do estado moderno, de estabelecer uma distinção absoluta entre a 
ação do soberano, personificação da justiça, e os empreendimentos de seus 



 168

delegados, próximos ou remotos, guiados com freqüência por interesses particulares, 
e contrários, portanto, ao bem comum”. (PALACÍN, 1973, p. 28)  

 

Um novo exemplo dessa tendência revolucionária, de rompimento brusco com o 

passado e de prenúncio de um presente e futuro de prosperidade sem precedentes, está 

novamente contido em “Quatro Tempos de Ideologia em Goiás”, quando Palacín ressalta essa 

característica no discurso dos partidários da Revolução de 30 em Goiás:  

 
“O antes é o tempo de todos os agravos. Sodoma e Gomorra, a justificação do 
dilúvio. Corrupção e opressão, negro e vermelho, nojo e revolta. Quanto menos a 
revolução seja bem sucedida, maior deverá ser a memória desse tempo inicial. (...) 
Ao antes não se contrapõe, na lógica revolucionária, o agora, mas o depois. O depois 
é o tempo da ruptura total, próprio da dicotomia das grandes revoluções: mal-bem, 
inferno-paraíso. Mas como essa ruptura não é, evidentemente, possível de imediato, 
onde existem estruturas e hábitos inveterados, este depois pertence ao tempo das 
promessas; este tempo se reveste mais de caracteres escatológicos: plenitude total e 
longinquidade sempre fugidia.  (...) Estes três momentos da Revolução, o antes, o 
agora, e o depois, constituirão nosso guia na leitura do Relatório, à busca sempre da 
compreensão do que foi a Revolução de trinta em Goiás e do que pretendeu ser. ” 
(PALACÍN, 1986b, p. 81 e 82) 

 

A última amostra de constituição exemplar de sentido diz respeito às duas facetas 

permanentes nas homilias proféticas: a da denúncia e a da consolação. A primeira se caracteriza 

pelo ato de denunciar, com veemência, os pecados sociais, a prepotência dos poderosos, a 

opressão dos humildes, acompanhado do anúncio das possibilidades de castigo divino. A 

segunda, delineada pela promessa dos “novos tempos”, o prenúncio de um momento futuro em 

que a interferência de Deus trará a redenção do homem: 

 
“(...) Tal função, nos grandes profetas bíblicos, com os quais Vieira se sentia 
identificado, apresenta sempre duas faces: a da denúncia e a da consolação. 
Denúncia do pecado e das injustiças. Denúncia do pecado e das injustiças, com a 
ameaça dos castigos, e promessa de uma intervenção direta e gratuita de Deus, 
criando novos céus e nova terra” (PALACÍN, 1998, p. 07) 
 
“(...)  Como os profetas bíblicos, Vieira via a si mesmo empenhado numa dupla 
função: corrigir a sociedade mediante a denúncia pública de suas injustiças e 
pecados, ameaçando-a com a justiça divina, e levantar a esperança, mediante o 
anúncio de uma intervenção próxima de Deus, criando uma nova era, novos céus e 
nova terra.” (PALACÍN, 1998, p. 33) 

 

Ainda que, de forma mais tênue, o tipo narrativo tradicional também permeia os 

textos palacinianos das décadas de 80 e 90. Principalmente, no que concerne à reconstrução da 
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experiência jesuítica do passado colonial brasileiro, bem como à análise de alguns aspectos do 

pensamento de Vieira, é possível desentranhar o modus tradicional das teias narrativas de Luis 

Palacín. Carregada pelo princípio da afirmação, a constituição tradicional de sentido se realiza no 

instante em que a mudança temporal é interpretada com a representação de uma duração que se 

perpetua no tempo, quando se rememoriza as origens das condições atuais da vida. Essa 

atemporalidade, típica das tradições, acabam por afirmar, dentro de específicos universos 

simbólicos, alguns conteúdos culturais que transcendem ao tempo, e que orientam o agir humano 

passado e presente. Logo, as narrativas históricas tradicionais se relacionam a uma maneira de 

afirmação da identidade. Um exemplar do tipo narrativo tradicional pode ser extraído quando 

Palacín se refere à Vieira da seguinte forma:  

 
“Essa denúncia dos abusos dos governantes e da prepotência da autoridade, sua 
defesa dos injustiçados, índios, negros, cristãos-novos constituem, sem dúvida, a 
grandeza moral de Vieira. O leitor de suas obras percebe seu ódio ao abuso do poder 
com os mais fracos, seu repúdio à prepotência, à violência e à opressão. Estamos em 
presença do que hoje chamaríamos um defensor dos direitos humanos?” (PALACÍN, 
1998, p. 39) 

 

Neste aspecto, há uma clara identificação moral de Palacín para com Vieira. Defender 

os humildes, denunciar os opressores, repudiar as impunidades são premissas básicas as quais 

qualquer religioso, coerente com os preceitos do cristianismo, deveria seguir e praticar. A 

denúncia dos males sociais presentes em Nóbrega, Anchieta ou Vieira, por exemplo, fazem parte 

da cartilha inaciana133 desde os tempos de sua fundação e, portanto, refere-se à tradição de uma 

ordem que, pelas palavras de Palacín, busca abraçar, pelo menos no plano do discurso, às 

exigências morais da religião cristã. 

Embora tenha mencionado que é possível garimpar o tipo tradicional quando Palacín, 

na obra “Sociedade Colonial”, reconstrói a experiência jesuítica durante o século XVI, faz-se 

                                                 
133 “O processo de forma da Companhia de Jesus segue as diretrizes canônicas das Ordens Religiosas, acrescido de 
algumas peculiaridades introduzidas no tempo de Santo Inácio e aprovadas pelo Papa. Independente da classe a que 
pertence, cada jesuíta, ao terminar o Noviciado faz seus votos particulares de pobreza, castidade e obediência, 
definitivos e perpétuos, que após a Terceira Provação são emitidos de forma oficial, pública e solene. O voto de 
pobreza lhe dá uma identificação com Jesus Cristo, simples e pobre, com quem se identifica através de uma 
vivência, comunitária e pessoal, de trabalho, desprendimento e afinidade com os marginalizados e sofridos. O jesuíta 
se abstém de qualquer posse ou administração pessoal de bens ou recursos financeiros em proveito próprio. O fruto 
de seu trabalho, ministérios ou herança passa a pertencer à comunidade ou tem o destino que com o Superior for 
combinado”. Sobre esse assunto, ver: “Características da Educação da Companhia de Jesus”, Edições Loyola. 
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imprescindível colocar que, neste exercício de historiar, o autor apresenta uma mescla do tipo 

narrativo tradicional com o crítico.  Um dos aspectos interessantes que esse livro nos oferta, 

como possibilidades de análise, é o enaltecimento, por parte do autor, da experiência dos 

primeiros missionários da Companhia de Jesus que estiveram no Brasil, principalmente no que 

margeia às privações, perigos, conflitos, dramas de consciência, enfim, todas as dificuldades, 

seja no campo da realidade ou das idéias, as quais os “soldados de Cristo” provaram no Brasil. 

Sob o espectro desse “elogio” à vocação missionária dos jesuítas134, o tipo narrativo tradicional 

se lança à experiência humana do passado. Nesta busca por afirmação de uma identidade 

apostólica135, que seria peculiar à história dos jesuítas, Palacín engrandece todo o esforço 

evangelizador desses primeiros inacianos que, diante de tantas “adversidades”, lutaram por um 

ideal cristão que se “eternizou” no tempo e se manifestou, no caso de Palacín, sob a forma de 

uma identificação moral e uma sublimação da experiência dos primeiros missionários no Brasil. 

Para patentear essa colocação, apresento alguns trechos escritos pelo espanhol: 

 
“(...) a pobreza dos padres, os enormes perigos e sofrimentos da pregação, sua falta 
reconhecida de ambição e sua colossal estatura moral faziam com que mesmo os 
contrariados os aceitassem. (...) Seguramente, não há um testemunho mais 
expressivo do agigantamento espiritual dos primeiros jesuítas chegados ao Brasil, da 
impressão quase lendária que deixaram atrás de si, , que o transmitido pelo primeiro 
Governador, Tomé de Souza, à sua volta à pátria. (PALACÍN, 1981, p. 245) 
 
“Os perigos, privações, sofrimentos físicos e morais de todo tipo, que padeceram 
aqueles primeiros apóstolos, chegavam a superar abundantemente o que nos 
Exercícios, lar espiritual de todos eles, tinham pedido em momento de fervor e 
exaltação mística para o seguimento de Cristo.” (PALACÍN, 1981, p. 249) 
 
“O testemunho deixado pelo Bispo D. Antônio Barreiros sobre os jesuítas, poderia 
servir de síntese sobre a influência do clero na sociedade colonial: “Entendo que, não 
havendo cá padres da Companhia, nem haverá Cristandade, nem liberdade dos índios 

                                                 
134 “Um dos objetivos da formação cristã presente em todas as instituições jesuítas não é apenas ajudar jovens e 
adultos a praticar individualmente sua fé, mas torná-los cada vez mais conscientes das exigências de sua vocação 
que é essencialmente apostólica, missionária. Todo cristão, qualquer que seja seu estado de vida ou profissão, é 
chamado a construir o Reino de Deus, a difundir os valores evangélicos mediante seu testemunho de vida, no tempo 
e no lugar em que vive”. BANGERT, Willian. História da Companhia de Jesus. Edições Loyola. 
135 Palacín teve sua vida apostólica reconhecida por seus Superiores, em 1994, por ocasião de seu Jubileu de Ouro na 
Companhia de Jesus. Em carta endereçada a Palacín, Pe. Peter-Hans Kolvenbach S.J., enalteceu a dedicação 
missionária do espanhol: “concluída assim todas as etapas de sua formação, chegara o momento de uma entrega 
atuante no apostolado. O seu se tem exercido no campo universitário, particularmente em Goiânia, tanto na 
Universidade Católica como na Universidade Federal. (...) A sua natural disponibilidade o leva também a dar sua 
contribuição apostólica onde se faz necessário, tanto na docência como nos ministérios espirituais. (...) Quero 
caríssimo P. Palacín, agredecer-lhe em meu nome e de toda a Companhia pelos seus serviços apostólicos, por todo o 
bem que tem feito até hoje.” Passagem retirada da carta comemorativa do Jubileu de Ouro de Palacín na Companhia 
de Jesus, e enviada pelo Pe. Peter-Hans Kolvenbach, de Roma, Curia Praepositi Generalis Societatis IESU .  
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naturais da terra, nem reformação na vida e costumes de todos”.” (PALACÍN, 1981, 
p. 259) 
 

Não de forma autônoma, mas vinculada a esse engrandecimento da “colossal estatura 

moral” dos primeiros jesuítas, Palacín nos oferece, em “Sociedade Colonial”, uma verdadeira 

“batalha velada”, no universo das idéias, com os etnólogos, principalmente no que concerne à 

responsabilidade que estes atribuem à Companhia de Jesus com relação ao “declínio 

demográfico e cultural” das sociedades indígenas do Brasil. É nesse conflito no campo da 

argumentação racional, marcado pelo proselitismo, que o tipo narrativo crítico se manifesta 

mesclado ao tradicional. Esse anseio palaciniano por reafirmar uma identidade missionária, 

apostólica, arraigada por objetivos cristãos, típica dos jesuítas, leva-o a se opor de, maneira 

incisiva, à representação construída pelos etnólogos acerca da responsabilidade da Companhia de 

Jesus no que se refere à “degradação cultural” e “extinção” dos índios durante o processo de 

colonização do Brasil. Numa mescla de “afirmação” e “negação”, peculiares ao modo narrativo 

tradicional e crítico, respectivamente, Palacín exalta e critica: sublima o esforço dos 

companheiros inacianos dos primeiros tempos e repudia as explicações dos etnólogos sobre a 

culpa da igreja, em especial da companhia, na degradação cultural dos índios. Esse embate que 

Palacín promove, é perceptível nas seguintes passagens: 

 
“Se as culturas indígenas se extinguiram, não foi tanto pela ação direta da 
catequese, como parecem supor hoje muitos etnólogos. Era algo inevitável. Os 
jesuítas estudaram, propagaram e enriqueceram a língua tupi. Estudaram com 
certo carinho e compreensão – os únicos desta época  os costumes dos índios, 
e seus valores peculiares, para fazer mais efetivo o ensino da religião. 
Procuraram adaptar e enriquecer os melhores valores da cultura social dos 
índios: sua generosidade, seus espírito comunitário, sua simplicidade, seus 
costumes. Extinguiram, é verdade, sem piedade, o que julgavam contra “a lei 
natural ou lei da graça”. Mas se é que contribuíram decisivamente à destruição 
das culturas indígenas, é por haver tratado de inculcar ao índio uma nova 
concepção de vida, sobre base totalmente diferente. Se os antigos costumes 
persistem por algum tempo, é mais como folclore, que como expressão de 
uma forma integral de vida. Suas raízes tinha sido cerceadas, e isto era 
inevitável. Pensemos, por exemplo, no significado que podiam ter as danças e 
ritos antropofágicos sem antropofogia.” (PALACÍN, 1981, p. 122) 
 
“Os etnólogos esquecem, com freqüência, que o que eles lamentam com 
respeito às culturas primitivas, se pode aplicar com absoluta paridade às etapas 
já vencidas de suas próprias sociedades: costumes e formas de vida 
desaparecem ou se convertem em folclore.” (PALACÍN, 1981, p. 122) 
 
“A pergunta não é, portanto, se a cultura das tribos indígenas podia ou devia 
conservar-se intacta, coisa impossível e desumana, senão como devia ser 
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reformulada. Se alguma crítica pode seu feita à catequese neste sentido, será 
sempre no como, nunca no quê.” (PALACÍN, 1981, p. 122) 
 
“Estas críticas, feitas à luz da moderna antropologia, não carecem, muitas 
vezes, de fundamento, mas falta-lhes, com freqüência, o senso de 
historicidade. Os conhecimentos científicos dos quinhentos não eram os de 
hoje e, sobretudo, não é o mesmo que cuidar de várias centenas de índios num 
espaço amplo, totalmente reservado, como é o Parque Nacional do Xingu, 
dispondo de abundantes verbas federais, que enfrentar sem precedentes, sem 
recursos, num meio fundamentalmente hostil, o problema inadiável da 
assimilação de um número de índios muitas vezes superior ao número dos 
colonos.” (143) 

 

Em face do exposto, depreende-se que, durante as décadas de 80 e 90, Palacín 

apresentou mudanças significativas quanto à sua forma de pesquisar e representar narrativamente 

o passado. As novas perspectivas teóricas que estavam sendo colocadas àquela época 

conduziram-no não só à optar por outros tipos de fontes, mas à lançar um novo olhar sobre os 

documentos que já eram-lhe familiares. Mirando o passado sobre outra perspectiva, Palacín 

também incrementou metodicamente: a fonte escrita continuava sendo vital, mas o testemunho 

ocular, a tradição que marca os seres humanos, também se convertiam em uma nova forma de 

acessar o passado. Os fenômenos materiais, antes privilegiados, passaram a ser analisados em 

sua íntima relação com os fenômenos do campo da cultura. Todavia, não só mutações foram 

apresentadas no “agir historiográfico” de Palacín, as permanências também se manifestaram, 

tanto do ponto de teórico quanto metodológico. É desse tema que trato no último tópico desse 

capítulo: “O que permaneceu em Palacín?”. 
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3.5 – O QUE PERMANECEU EM PALACÍN? 

 
 
 

“De resto, se algum mérito tem o presente trabalho, este será, 
sem dúvida, o de ser fruto de uma pesquisa direta, de um 
contato demorado com as fontes. (...) Por isso, preferi usar – e 
talvez abusar – da citação direta do testemunho. (...) Pensei que 
assim possibilitaria ao leitor uma espécie de visão direta e 
preservaria para ele algo de gosto original.136”  

                                                                        
                                                                                               Luis Palacín 

 
 
 
 

Diante do fluxo temporal a que a vida está circunscrita, as mudanças, seja na forma 

de pensar ou de agir, tornam-se algo inerente à própria existência humana. Intimamente ligada ao 

fato de estar no mundo, essas mudanças podem ser bem percebidas na vida de qualquer 

indivíduo, no entanto, nos pesquisadores, estudiosos ou pensadores encontramos ótimos 

exemplos de como essas transformações são intrínsecas à nossa própria existência. É muito 

comum depararmos com leituras ou comentários que afirmam o seguinte: “Aquele pesquisador 

de hoje não é mais o mesmo de quando jovem”, ou então, “as teorias daquele pensador, agora 

mais maduro, se divergem, sobremaneira, das primeiras às quais ele criou em sua mocidade”. 

Sujeitos às modificações que o tempo nos impõem, somos impelidos, em alguns momentos, a 

alterar nossos modos de pensar ou de agir diante de algumas circunstâncias oriundas de nossa 

experiência. Contudo, nesse fluxo temporal, nossa existência não se encontra marcada somente 

pelas mudanças, pelas rupturas, as continuidades, as permanências, também se manifestam, 

muitas vezes, revestidas sob o signo da tradição. Por isso, refletir sobre uma trajetória, seja 

intelectual ou de vida, não significa somente pensar nas modificações, nas alterações, resultantes 

da experiência de viver no tempo, as permanências, as perenidades também se inscrevem nessa 

                                                 
136 PALACÍN, Luis. Sociedade Colonial: 1549-1599. Goiânia: Ed. da UFG, 1981, p. 14.  
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trilha temporal. É essa preocupação, a de mapear as permanências situadas na trajetória 

historiográfica de Luis Palacín Gómez, que evidencio nesse último tópico da dissertação. 

O contato mais demorado com as obras de Luis Palacín, desde a primeira à última, 

permitiu-me visualizar, gradativamente, as modificações teórico-metodológicas pelas quais 

passou o “historiar palaciniano”. Todavia, em meio às mudanças que perpassaram à trajetória 

historiográfica desse espanhol, alguns aspectos se conservaram do Palacín de “Estrutura e 

Conjuntura numa capitania de minas”, de 1972, para o Palacín de “Vieira: entre o reino 

imperfeito e o reino consumado”, de 1998. Dentre eles, os principais que se mantiveram na 

prática historiográfica desse inaciano foram: a representação acerca da decadência de Goiás 

resultante da crise da atividade mineira, a imprecisão conceitual do termo “conjuntura” e sua 

constante utilização, a despreocupação com as citações bibliográficas e, principalmente, o que 

chamaria de “apego metódico”, ou seja, seu extremo rigor com a pesquisa empírica inscrita às 

suas obras. 

Como já trabalhado no segundo capítulo, a representação, construída por Palacín, da 

decadência de Goiás a partir da crise da mineração foi conservada em vários de seus textos. 

Tanto no primeiro, “Estrutura e Conjuntura numa capitania de minas”, como nos posteriores, a 

representação da decadência edificada pelo espanhol transcendeu o espectro do colapso de uma 

atividade econômica, a mineração, e se apresentou como um decalque cultural: a bancarrota das 

minas e o ulterior processo de ruralização, de crise do trabalho, de derrotismo moral e de letargia 

social. Ancorando-se na literatura dos viajantes europeus do século XIX, Palacín, em suas 

últimas obras, permaneceu com essa leitura acerca do “entardecer do ouro goiano”. Observando 

sua clássica obra, “Goiás (1722-1822): Estrutura e Conjuntura numa capitania de minas”, 

percebemos o autor salientando que: 

 
“confirmam-se, desta forma, as impressões recolhidas por Pohl e Saint-Hilaire sobre 
o abandono da Capitania por parte de grandes massas da população, sobretudo 
branca, a acentuar-se a decadência da mineração” (PALACÍN, 1976, p. 106).   
 
“A ruralização, não raro, era acompanhada de uma regressão cultural, que em muitos 
casos, se traduzia numa verdadeira indianização de grupos isolados. “Não podendo 
pagar os impostos, escrevia Saint-Hilaire da época de sua viagem, os colonos 
abandonavam suas habitações, retiravam-se para os desertos, e aí perdiam até os 
elementos de civilização, as idéias religiosas, o hábito das uniões legítimas, o 
conhecimento da moeda, e o uso do sal””. (PALACÍN, 1976, p. 198) 
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Em seus textos posteriores, Palacín continua sustentando essa representação acerca 

dos efeitos duradouros de uma decadência que, nem ele, arrisca-se, contundentemente, em 

caracterizar como foi seu apogeu. Em passagens que citarei a seguir, de três textos distintos; 

“Subversão e corrupção: um estudo da administração pombalina em Goiás”, “O Coronelismo no 

extremo norte de Goiás” e “Cultura Popular X Estado” (uma conferência de 1995); Palacín 

enfatiza a crise econômica, social e cultural provocada pela quebra das minas: 

 
“O quadro social, que emerge da convergência de informações esparsas contidas 
nesse processo [de decadência das minas], é de pobreza quase geral, e, sobretudo, de 
angustiante instabilidade; habitações modestas, falta absoluta de dinheiro líquido na 
praça, falências contínuas, opressão das dívidas, exigüidade dos patrimônios, avidez 
pelos “ofícios” e pelos pequenos empregos oficiais remunerados etc.” (PALACÍN, 
1983, p. 29) 
 
“Com a decadência da mineração, a partir das últimas décadas do século XVII, e 
durante todo o século XIX, a tendência se inverte. A ruralização da vida em todos os 
aspectos se estende a toda a geografia de Goiás. A maior parte das vilas e arraiais da 
mineração se esvaziam, a população se dilui nos sítios e fazendas, o comércio quase 
que desaparece e a vida local se fecha cada vez mais sobre si mesma”. (PALACÍN, 
1990, p. 40) 
 
“A decadência, ao mesmo tempo que desmonta as macro-estruturas e se infiltra no 
cotidiano – não existem braços, pois o escravo se tornou muito caro, e, cortado o 
fluxo comercial, os centros urbanos se deterioram a região toda se ruraliza – Poe a 
descoberto uma realidade que o ouro encobria; não existe um povo, uma população 
solidária num destino comum.” (PALACÍN, 1996, p. 4-5). 

 
 

Como também já analisado anteriormente, essa representação da decadência 

construída pelo historiador Luis Palacín Gomez foi arquitetada a partir da leitura que os viajantes 

europeus fizeram sobre o período, quando de suas passagens por Goiás durante o século XIX, 

portanto, no momento de plena ou pós-falência das minas nessa capitania. Essa região permeada 

pela crise econômica, saudosa quanto aos melhores momentos de extração do ouro, fora a 

sociedade encontrada pela maioria deles: Pohl, Saint-Hilaire, Cunha Matos, Eschwege, 

D´Alincourt. Além disso, a tradição oral recolhida por Silva e Souza, durante o século XIX, 

também contribuía para contrapor um período de decadência a um de apogeu que, talvez, só 

existiu no imaginário dos goianos que, perplexos com a falência das minas, criaram um momento 

áureo em que a exploração do metal era, pelo menos, satisfatória. Essas foram as fontes 

consultadas por Palacín, em seu início de carreira, e que influenciaram diretamente nessa sua 
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leitura acerca do passado goiano. Postura essa que, como vimos nos trechos anteriores, não fora 

abandonada pelo inaciano espanhol. 

No entanto, o que torna interessante a discussão desse tema, é que Luis Palacín, em 

textos das décadas de 80 e 90, apresentava indícios de que essa interpretação seria revista, ou 

pelos menos, problematizada, todavia, esses sinais não significaram, na prática, uma modificação 

na análise palaciana contida em sua primeira obra. Palacín chegou até a “relatizar” o peso dessa 

decadência:  

 
“O desembargador Brandão atribui esta angustiante falta de dinheiro nas minas à 
decadência da mineração, mas nisto, certamente, ele se equivocava. A decadência 
não fez senão acentuar uma situação estrutural da economia mineira.”(PALACÍN, 
1983, p. 30) 

 

Chegou até a indicar a força que a tradição oral teve na caracterização do período de 

apogeu, do glorioso momento inicial de descobrimento e de exploração das minas goianas:  

 
“Num meio social tão limitado como o das povoações mineiras, em que a 
transmissão oral prevalecia, quase sem contrapeso da parte da palavra escrita, como 
fonte de informações e como memória viva do passado, as duas gerações 
transcorridas não significavam uma distância temporal considerável. (...) É certo que 
a tradição oral, recolhida por Silva e Souza, se afasta em certos dados da objetividade 
histórica. (...) Tudo concorria para emprestar um caráter épico ao descobrimento, 
exploração e povoamento das minas: a magnitude e intacta pureza do território; 
ousadia do empreendimento; a riqueza fácil do ouro e sua dilapidação; a 
heterogeneidade social e racial dos aventureiros; as cruentas lutas com os índios; os 
excessos morais e o clima de violência.” (PALACÍN, 1986b, p. 14) 

 

Chegou até a citar os novos trabalhos que aconteciam na década de 1990 e que se 

constituíam em um verdadeiro “revisionismo”137 dos estudos já feitos sobre esse período da 

história goiana: 

                                                 
137 Paulo Bertran e Nasr Chaul Fayad são um dos maiores expoentes dessa tentativa de “revisionismo” nos estudos 
sobre história de Goiás. Em Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade, Nasr 
problematiza o“estigma” da decadência criado pelos viajantes europeus, durante o século XIX, e como essa 
representação perpassou a historiografia de Goiás no século XIX. Segundo Chaul, “(...) a idéia da decadência surgiu, 
referindo-se, implícita e explicitamente, a um passado glorioso, a uma sociedade de fausto e esplendor, que não 
chegou a uma existência comprovada, nem deixou para Goiás uma herança que a justificasse. (...) os viajantes 
europeus, acostumados com civilizações que se edificaram através de longos processos históricos, situaram-se em 
face da realidade do Novo Mundo. (...) na sociedade goiana do pós-mineração, houve o esgotamento de uma forma 
de produção e a sua substituição por outras atividades econômicas sem eu isto tenha implicado em decadência 
propriamente dita. (...) Nesse contexto, sedimentou-se um universo cultural próprio do homem do sertão, do roceiro, 
do camponês e do índio, distante dos padrões europeus e difícil de ser compreendido pelos viajantes do Velho 
Mundo” (CHAUL, 2002, p. 23). Além disso, seguindo a esta tendência de problematização dessa imagem da 
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“Paulo Bertran tem avançado uma hipótese: as denúncias de atraso dos viajantes e as 
lamúrias dos governantes, encobrem outra realidade mais profunda. O século XIX 
foi em Goiás uma época sem conflitos, e portanto, sem história; mas por baixo desta 
ausência de referências, Goiás constituía o verdadeiro paraíso do ócio – não 
compreendido, mas invejado inconscientemente por seus detratores, viajantes e 
homens do governo.” (PALACÍN, 1996, p. 06) 

 

Todavia, mesmo tendo proferido esses breves comentários, Luis Palacín não realizou 

uma revisão de suas hipóteses iniciais, ou a qualquer problematização, mais contundente, de suas 

representações acerca do apogeu e decadência contida em sua tese de livre-docência. 

Possivelmente, já cansado pela avançada idade, ou pela doença que o acometeu no final da vida, 

preferiu esquivar-se desse debate e permanecer com essa leitura sobre esse momento específico 

da história de Goiás.  

Outro aspecto merecedor destaque no que se refere às continuidades apresentadas 

pelo exercício historiográfico palaciniano foi o constante uso do termo “conjuntura”, desprovido 

de qualquer precisão conceitual. Em “Goiás (1722-1822): Estrutura e Conjuntura numa capitania 

de minas”, já no título, Palacín realçava um conceito o qual sempre teve a predileção em operar, 

“a conjuntura”. No entanto, o sucessivo uso desse termo não veio acompanhado de uma 

preocupação em definir, precisamente, o que entendia por “conjuntura”. Sua única tentativa de 

definição, ainda que tímida, foi realizada em sua já citada tese de livre-docência: “o interesse 

centra-se não nos fatos, senão nos processos, no que tem de durável “a estrutura”, e no que tem 

de transitório “a conjuntura” (PALACÍN, 1976, p.12). Contudo, em suas obras e artigos 

posteriores, assistimos a uma verdadeira “enxurrada” de “conjunturas”, sem qualquer 

demarcação de seu significado. Dentre as dezenas de vezes que se utiliza do termo, despojado de 

significação precisa, citarei apenas algumas delas: 

 

                                                                                                                                                     
decadência construída pelos europeus do século XIX, Paulo Bertran ressalta, no prefácio dessa obra citada de Chaul, 
que: “(...) aqui e em Portugal, a decadência da mineração goiana é como que um parágrafo de abertura de cartas e 
ofícios daquelas autoridades: “dado à decadência destas minas”, “dado ao estado calamitoso desta capitania”, “dado 
à miserabilidade destes povos. (...) E isto, desde a infância das minas! Desde 1731, segundo um documento que 
desencavei na Torre do Tombo, quando – mal se contavam cinco anos da efetiva exploração de ouro na Goiás Velho 
do Anhanguera. (...) É em 1819-1823 que para todo o sempre fixa-se a imagem da decadência de Goiás na 
historiografia, graças aos viajantes estrangeiros Auguste de Saint-Hilaire, francês, Johann Emannuel Pohl, boêmio, 
Raymundo José da Cunha Matos, português, e o Pe. Luís Antônio da Silva e Souza, o proto-historiador goiano, 
ordenado na Itália.” (CHAUL, 2002, p. 13 e 15) 
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“(...) a conjuntura vem dada pela prolongada maré de agitações políticas, que se 
derramou pelo país inteiro com a proclamação da República, na passagem do regime 
unitário para a autonomia federal.” (PALACÍN, 1990, p. 43) 
 
“A tentativa de golpe de Leitão se insere na nova conjuntura política criada no país 
pela revolução de 23 de novembro.” (PALACÍN, 1990, p. 53) 
 
“As razões, portanto, desta proliferação dos engenhos devem ser buscadas não tanto 
no campo econômico, como na política mercantilista, no estudo das mentalidades, e 
na conjuntura social.” (PALACÍN, 1981, p. 36) 
 
“(...) uma das contribuições da história conjuntural foi ter caracterizado o século 
XVII como uma época de crise européia, iniciada nos anos 20.” (PALACÍN, 1998, p. 
11) 
 
“(...) neste período “parece ter sido o momento da inversão da conjuntura no 
relacionamento do governo com os jesuítas em Goiás.” (PALACÍN, 1983, p. 11) 
 
“Esta é a conjuntura social em que devemos colocar o requerimento dos homens 
pardos.” (PALACÍN, 1995, p. 05) 
 

Uma outra característica conservada nos textos palacinianos foi o seu desapego, em 

determinados momentos, pelas citações bibliográficas. Estaria Palacín despreocupado com as 

formalidades de estilo ou pressupunha, em seus escritos, de que seu leitor conhecesse a obra ou 

as hipóteses citadas? Segundo Lena Castelo Branco138, uma antiga colega de departamento de 

Luis Palacín, era muito comum, como um legítimo historiador europeu, ele deixar seu texto fluir 

sem a preocupação em realizar todas as citações bibliográficas que a narrativa demandava. Lena 

Castelo Branco acrescentou ainda que essa característica, na década de 70, diferenciava os 

historiadores europeus dos americanos, pois os últimos se preocupavam com essas formalidades. 

No entanto, não encontrei essa particularidade somente em seus escritos dos anos 70, os 

posteriores também demonstraram que Palacín, em determinados momentos, escrevia sobre 

autores e teses, sem qualquer referência bibliográfica ou esclarecimentos em nota de rodapé. 

Vejamos os exemplos que apresento a seguir: 

“O processo de Reconquista, de que se originou a nação portuguesa, determinou, 
como já sublinhara Herculano, a constituição de um poder real forte, apoiado nos 
conselhos, o que impediu a consolidação de um verdadeiro feudalismo.” (PALACÍN, 
1981, p. 19) 

 
“Exagerando um pouco, talvez, poder-se-ia admitir a observação de Keyserling de 
que o ódio e a oposição ao castelhano constituem o traço mais profundo do caráter 
nacional português” (PALACÍN, 1981, p. 20) 

 

                                                 
138 Essas informações cedidas pela historiadora Lena Castelo Branco foram produto de uma entrevista que realizei 
em setembro de 2005, quando a visitei em sua residência, Fazenda Santa Cruz, no município de Trindade-GO. 
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“Meinecke faz arrancar das narrações de viagens e dos relatos dos missionários a 
gênese do historicismo” (PALACÍN, 1981, p. 53) 

 
“O amor da glória, que Burckardt põe como um dos distintivos do homem do 
renascimento, e depois do homem moderno, o encontramos num estado muito mais 
puro.” (PALACÍN, 1981, p. 56) 

 
“A investigação de Lucien Febvre sobre o problema da incredulidade em tempos de 
Rabelais é, na realidade, uma demonstração sobre as impossibilidades da consciência 
religiosa de uma longa era histórica.” (PALACÍN, 1986a, p. 14) 
 
“A tese recente de Thomas S. Kuhn sobre a existência de paradigmas, que 
condicionam a visão científica de cada época, coloca igualmente em evidência a 
amplitude dos condicionamentos e limitações da consciência coletiva.” (PALACÍN, 
1986a,p.14) 

 

E, finalmente, a característica perpetuada nos textos palacinianos, e que poderíamos 

chamar de “a marca registrada” do historiador Luis Palacín, foi sua extrema preocupação com a 

pesquisa empírica que se inscrevia em suas obras, artigos ou ensaios, atributo este que denominei 

de “apego metódico”. Sem exceção, em todos os seus escritos, os documentos de que se valiam 

para construir interpretações, análises, hipóteses, ganhavam uma visibilidade sem igual. Raro é 

encontrarmos um parágrafo sequer, nos seus distintos textos, em que as considerações do sujeito 

cognoscente não apareçam mescladas à citação direta das fontes. As modificações teórico-

metodológicas pelas quais experimentou não interferiram em uma antiga convicção metódica: o 

rigor no trato com os documentos pesquisados. Esse predicado, assumido pelo próprio 

historiador, encontrei desde o Palacín de “Estrutura e Conjuntura numa capitania de minas”, de 

1972, até o Palacín de “Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado”, de 1998. Para 

evidenciar essa particularidade palaciniana, apresentarei alguns trechos em que ela se torna 

explícita: 

 

“Esta nova exposição da história de Goiás, desde seu descobrimento até a 
independência, pretende ser nova não apenas por ser a última no tempo, senão 
principalmente pelo novo enfoque que apresenta, pelo método empregado e pela 
pesquisa documental de que se originou.” (PALACÍN, 1976, p. 12) 
 
“Pretendendo a participação do leitor, sempre que possível se deu preferência à 
palavra direta de Vieira, com citação de suas obras. É certo que isto não elimina a 
mediação e a interpretação – ônus e glória do historiador.” (PALACÍN, 1998, p. 8) 
 
“Tratando-se de uma época não – imediata, mas também não distante, esta 
investigação pode ser concebida e realizada como um diálogo – com o que o diálogo 
tem de estímulo e de precisão na procura da verdade – entre duas memórias, a 
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memória do documento escrito, memória que foi via, mas que ficou fixada pela 
rigidez da letra definitivamente no passado, e a memória dos depoimentos, sujeita a 
todas as transmutações do ser vivo. Onde foi possível este diálogo, estas duas 
memórias se corrigem e se complementam: a memória escrita contribuiu com a 
precisão cronológica e factual, a memória viva com a participação e a riqueza de 
interpretações”. (PALACÍN, 1990, p. 07) 
 
“Não procurarei mediar esta discussão, prefiro deixar que os fatos falem por si 
mesmos da pessoa, para que o leitor possa formar sua própria imagem.” (PALACÍN, 
1990, p. 46) 
 
“De resto, se algum mérito tem o presente trabalho, este será, sem dúvida, o de ser 
fruto de uma pesquisa direta, de um contato demorado com as fontes. (...) Por isso, 
preferi usar – e talvez abusar – da citação direta do testemunho. (...) Pensei que assim 
possibilitaria ao leitor uma espécie de visão direta e preservaria para ele algo de 
gosto original, até onde isto é possível dentro das atuais concepções 
historiográficas.” (PALACÍN, 1981, p. 14) 

 

Além disso, esse “apego metódico” pode ser caracterizado também por uma outra 

prática típica do proceder palaciniano: a abertura de um espaço, nos finais de suas obras, 

dedicado à discussão sobre as fontes utilizadas. Em “Sociedade Colonial”, por exemplo, 

esclareceu a natureza e a origem dos documentos os quais se apropriou; em “O Coronelismo no 

extremo norte de Goiás” fez longas considerações sobre as fontes escritas e as orais que usou 

para a elaboração da obra, bem como explicitou o local de onde extraiu-as; em “Subversão e 

Corrupção: um estudo da administração pombalina em Goiás”, também especificou os 

documentos oficiais os quais se apoiou para a construção dessa análise, além de outros exemplos 

que poderia citar. Pode parecer óbvio essa constatação, no entanto, julgo ser um procedimento 

pouco usual entre os historiadores de hoje a discussão minuciosa, nos finais dos livros, sobre as 

fontes utilizadas e os arquivos das quais as mesmas foram desentranhadas. Prática essa que se 

tornou comum em se tratando do historiador Luis Palacín. 

O “apego metódico” de Palacín não se traduzia somente na preocupação em tratar, 

cuidadosamente, as fontes, em propiciar um contato mais demorado com os documentos, 

considerado por ele, as balizas sobre as quais edificava suas interpretações. Possibilitar novas 

pesquisas a partir da apresentação de documentos era um outro procedimento que caracterizava 

esse “apego metódico”. Também se tornou comum, em seus livros, Palacín criar um apêndice 

documental, no qual apresentava, quase que na íntegra, uma fonte que pesquisou, viabilizando, 

assim, novas leituras sobre o documento. Por exemplo, em “O Coronelismo no extremo norte de 
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Goiás”, Palacín expõe no apêndice o “Relatório do Dr. Coriolano Augusto de Loyola sobre o 

Inquérito realizado em Boa Vista”, transcrito do Estado de Goiás 12/06/1895. Em “Subversão e 

Corrupção: um estudo da administração pombalina em Goiás”, Palacín oferece um documento 

escrito pelo Desembargador Brandão, juiz sindicante que dirigiu a devassa sobre as 

irregularidades administrativas na Capitania de Goiás, registro provavelmente de 1770. Em 

“Vieira: entre o reino imperfeito e o reino consumado”, o inaciano apresenta trechos de Clavis 

Prophetarum – “Do Reino de Cristo consumado na terra” –, de Padre Antônio Vieira, traduzido 

pelo Pe. Armando Cardoso (S.J). No livro, “História de Goiás”, cujo público-alvo são os 

estudantes secundaristas e os leitores não especializados, Palacín traz um documento, no final de 

cada capítulo, relacionado ao tema analisado. E, finalmente, em 1995, Palacín, em conjunto com 

as historiadoras Ledonias Franco Garcia e Janaína Amado, ofereceu ao público especializado um 

arsenal de fontes sobre a história de Goiás colonial a partir da publicação do livro “História de 

Goiás em Documentos (Colônia)”. 

Portanto, seguindo a máxima de Henri Marrou de que “a história se faz com 

documentos”139, Luis Palacín não só elaborou interpretações sobre os objetos aos quais 

pesquisou, seja a história de Goiás ou a do Padre Antônio Vieira; enquanto um homem ligado à 

ciência, também desejava possibilitar a construção de novas análises, de leituras inovadoras, 

enfim, de novos conhecimentos. Seu constante resgate e apresentação de documentos históricos, 

muitas vezes inéditos, demonstravam essa preocupação. Passível de crítica ou não, o historiador 

Luis Palacín estava consciente de que o conhecimento que construía era provisório, inacabado, 

pois novos olhares, novas pesquisas, poderiam superá-lo, aflorando novas representações sobre 

os fenômenos humanos ocorridos no passado. Essa consciência acerca de um conhecimento 

histórico superável não fora adquirida somente no final de sua carreira, perpassou toda sua 

trajetória historiográfica, pois já em sua primeira obra, sua tese de livre-docência, declarou que:  

 
“(...) análises que se seguirão, sem dúvida nesta renovação do interesse pelo estudo 
da história em Goiás a que agora assistimos e que confirmarão ou retificarão, mas, 
certamente, enriquecerão as conclusões aqui expostas. Seja, pois, este o primeiro 
passo, logo superado, na renovação da história em nosso Estado, por uma floração 
mais rica.” (PALACÍN, 1976, p. 12)  

                                                 
139 MARROU, H.I.  Do conhecimento histórico. Lisboa: Editorial Áster, 3ª Edição, trad. Ruy Belo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Refletir sobre os modus operandi dos historiadores em sua prática profissional e 

examinar a produção historiográfica de um pesquisador que se confunde com a própria história 

da ciência da história em Goiás; nestas duas premissas reside o esforço investigativo dessa 

dissertação. Através do arcabouço teórico da “matriz disciplinar”, Jörn Rüsen proporciona-nos 

um sistema de teoria da história que analisa, justamente, os complexos problemas que envolvem 

a prática profissional dos historiadores. Logo, apropriar-se desse sistema teórico significa refletir 

sobre o polêmico vínculo entre conhecimento histórico produzido e vida humana prática, bem 

como sobre a complexa relação entre pesquisa e escrita da história. Da mesma forma, analisar o 

conhecimento histórico produzido por Luis Palacín Gomez é realizar uma espécie de auto-exame 

da própria trajetória de nossa disciplina em Goiás, dada a importância desse historiador na 

consolidação da ciência da história nesse estado. Assim, a escolha desse sistema de teoria da 

história acabou por ampliar o alcance desse trabalho, pois o objeto analisado, a produção 

historiográfica de Luis Palacín, apresenta uma relevância essencialmente regional, mas pensá-lo 

a partir do arcabouço teórico de Rüsen lançou-me sobre uma problemática mais abrangente: a 

partir de um exemplo concreto de conhecimento histórico produzido refletir sobre as condições e 

procedimentos que circunscrevem à prática dos historiadores.  

O sistema de teoria da história desenvolvido por Rüsen possibilita-nos esse tipo de 

reflexão, pois o mesmo se debruça sobre os princípios; sejam os localizados na vida humana 

(carências orientação e funções orientadoras), ou no âmbito da ciência especializada 
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(perspectivas orientadoras, métodos de pesquisa e formas de apresentação); que constituem a 

história como disciplina científica. Além disso, esse arquétipo teórico mostra-se, 

significativamente, atual pela forma como seu criador busca responder ao problema da relação 

entre pesquisa e escrita da história, problema este colocado pelos “pós-modernos” e que afligem 

grande parte dos historiadores, principalmente os que ainda sustentam uma concepção de ciência 

tributária ao formato das ciências da natureza. A atualidade da resposta de Rüsen repousa numa 

postura em que os pressupostos narrativistas não são inteiramente rejeitados e sim, em certa 

medida, incorporados à teoria da história. Refutando a perspectiva que reduz o discurso histórico 

a aspectos literários, Rüsen reabilita a idéia de narratividade, mas conectada a procedimentos 

metódicos da pesquisa. As formas de apresentação, segundo ele, desempenham um papel tão 

relevante quanto o dos métodos de pesquisa, pois fazem parte do trabalho cotidiano do 

historiador, e não devem ser tratadas como externa à prática da ciência, como era comum entre 

os historiadores.  

A repulsa de Rüsen às posições teóricas extremas e absolutizantes não se endereça 

somente ao “narrativismo extremista”, mas também ao “objetivismo estreito”. Dentro dessa 

perspectiva, Rüsen preconiza uma espécie de “novo conceito de objetividade”, no qual não 

marginaliza o fator subjetivo no processo do conhecimento, pois para ele, pensar historicamente 

“significa que o sujeito desse pensamento traz sua subjetividade, suas carências e seus interesses, 

sua tendência à auto-afirmação para o processo cognitivo no qual o passado é reconhecido como 

história”.140 Ou ainda, pensar histórica e cientificamente “significa que essa subjetividade é 

justamente superada em benefício de uma objetividade na qual o conhecimento histórico pode 

ser, por princípio, objeto de assentimento por parte de todo e qualquer sujeito”141. De acordo com 

esse ponto de vista rüseniano, não se trata de encarar o subjetivismo e o objetivismo como 

contraditórios, mas de tratar a objetividade como resultante de uma “racionalização 

especificamente científica do subjetivismo.”142 Logo, em oposição a essas heranças do 

“objetivismo estreito”, oriundas do modelo de ciência cultivado no século XIX e que acabavam 

por ofuscar as dimensões valorativa e estética do conhecimento histórico, Rüsen lança nova luz 
                                                 
140 RÜSEN, JÖRN. Razão Histórica – Teoria da História: os fundamentos da ciência da história. Brasilía: Ed. da 
UNB, 2001, Trad. Estevão de Rezende Martins, p. 128. 
141 Rüsen, op. cit., p. 128 e 129. 
142 Rüsen, op. cit., p. 130. 
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sobre a complexa relação entre ciência da história e vida humana prática, tanto dos historiadores, 

quanto do público interessado em história, assumindo, assim, o papel importantíssimo que essa 

relação apresenta na constituição desse conhecimento.  

Portanto, o estudo da teoria da história elaborada por Rüsen se justifica à medida que 

tenta esclarecer as operações mediante as quais os historiadores buscam reconstruir o passado 

narrativamente em histórias, explicitando a articulação existente entre as condições inerentes a 

vida humana e os procedimentos típicos da ciência especializada. Isso porque, como um 

fenômeno intrínseco à condição humana, o pensar histórico se torna algo cotidiano e 

inseparavelmente ligado ao fato de estar no mundo, pois emerge de determinados processos da 

vida humana prática. Buscando orientação ante a experiência do tempo, os homens recorrem 

permanentemente ao passado, para preencherem seu quadro de interpretações da vida prática 

atual. Dentro dessa perspectiva, Rüsen não só demonstra que o interesse cognitivo pelo passado 

emerge de carências de orientação que emanam da vida humana, como também assume (o que 

nem todos historiadores fazem) que o pensamento histórico não só tem suas raízes fincadas na 

vida humana, como retornam ao contexto cultural humano com funções didáticas. 

Nessa complexa relação entre vida humana e ciência especializada, a elaboração 

cognitiva do passado, realizada pela história em sua versão científica, abriga pretensões 

ambivalentes: exarar o que e como foi o caso no passado e exercitar suas potencialidades 

orientadoras, tanto para os historiadores, quanto para aqueles que recepcionam o conhecimento 

produzido. Mas, para tornar a história válida para efeito de orientação da vida atual e, ao mesmo 

tempo, concretizar o exercício de compreensão da experiência humana do passado, duas etapas 

constituintes do processo de construção do conhecimento histórico são fundamentais: a da 

pesquisa histórica e da representação narrativa dessa investigação. A problematização das regras 

formais da pesquisa histórica precisa vir acompanhada da discussão sobre a significação cultural 

do passado “atualizado”, tendo em vista que toda pesquisa histórica desenvolve-se a partir de um 

questionamento ao passado, legado nas fontes, e que corresponde, em parte, a um interesse de 

ação sociocultural humana do presente, em busca de orientação temporal. Neste sentido, os fatos 

obtidos pela pesquisa seriam, pura e simplesmente, sem sentido e significado se não fossem 

obtidos como fatos destinados à transformação em histórias, isto é, em rememorações 



 185

indispensáveis à vida. A partir de interesses historicamente orientados do presente, o que se 

pretende conhecer desse passado tem que apresentar relevância para o universo cultural desse 

sujeito que busca conhecimento. E essa ponte entre interesse cognitivo pelo passado e funções de 

orientação para o presente é edificada não somente pelos métodos de pesquisa, como também 

pela historiografia, ou seja, pela forma como esse conhecimento histórico é apresentado 

lingüisticamente. Portanto, por meio do arcabouço teórico da matriz disciplinar, percebe-se a 

interdependência entre esses princípios constituintes do conhecimento histórico e como existe 

um espaço de tensão entre eles: como perspectivas orientadoras se interligam, ou muitas vezes, 

são até interpeladas pela pesquisa que, por sua vez, também interferem na forma de se narrar as 

histórias. 

Neste sentido, o empreendimento teórico de Rüsen possibilita também refletir sobre o 

modo como essas narrativas, forma pela qual o conhecimento histórico se apresenta, conectam o 

pensamento histórico aos contextos de demandas por orientação cultural. Ao “presentificar” o 

passado, a narrativa histórica liga sua constituição de sentido à experiência do tempo, de maneira 

que o estudo desse passado, convertido em texto, tenha significação para o quadro de orientação 

da vida prática contemporânea, produzindo, assim, sentido histórico. De acordo com Rüsen, essa 

imensidão de formas possíveis de tornar presente o passado pode ser caracterizada através do 

conceito de “constituição histórica de sentido”. Logo, ao desenvolver a tipologia das 

constituições históricas de sentido e dar visibilidade à dimensão estético-retórica das narrativas 

historiográficas, Rüsen presta uma importante contribuição à ciência da história, tendo em vista 

que o sentido impregnado nessas narrativas e o potencial orientador que elas propiciam são 

tratados como parte constituinte desse tipo de ciência. Assim, a contradição que é posta, 

principalmente pelos narrativistas, entre método e sentido é, para Rüsen, apenas aparente, pois 

embora o modo científico de elaboração de argumentos seja estranho à vida cotidiana, esse tipo 

de argumentação não passa de uma forma de exprimir o conteúdo de sentido da experiência. 

Sendo assim, a busca pelo controle metódico como índice de validação da cientificidade da 

história, não incompatibiliza o papel orientador dessa modalidade de pensamento histórico. As 

narrativas historiográficas, segundo Rüsen, “sempre estiveram conexas com a racionalidade 

metódica da pesquisa científica, mas foram desprovidas de seu papel constitutivo no processo de 
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produção de sentido ao lidar com a experiência do passado” (RÜSEN: 1996, p. 93). É preciso, 

então, assumir que a história, em sua versão científica, não apresenta somente pretensões de 

racionalidade (viabilizada pela pesquisa), mas também de “vivacidade”, para que se tornem 

válidas àqueles que se alimentam desse saber. 

Torna-se, então, imprescindível ressaltar que, a partir desse constructo teórico de 

Rüsen, a reflexão sobre as condições e procedimentos inerentes à prática profissional dos 

historiadores possibilitou-me a formulação de algumas considerações sobre um objeto o qual 

dediquei meus esforços investigativos: a produção historiográfica de Luis Palacín. O 

entrelaçamento entre vida humana e ciência especializada, preconizado por Rüsen, foram se 

desgarrando das teias narrativas de Luis Palacín à medida que tive um contato mais intenso com 

seus textos. Como um homem que lidava com a construção de conhecimento histórico, em sua 

modalidade científica, ficou perceptível a estreita relação entre seus interesses cognitivos com 

respeito ao passado e algumas especificidades da vida pessoal desse castelhano: a vinda para o 

estado de Goiás e sua filiação jesuítica são aspectos fundamentais para a compreensão do 

conhecimento histórico produzido por esse historiador. Por isso, essas especificidades, a estada 

em Goiás e suas raízes jesuíticas, acabaram se convertendo nos eixos temáticos dessa 

dissertação.  

Busquei demonstrar que sua permanência nesse estado, onde se dividia entre 

atividade docente e sacerdotal, acabou sendo fundamental para sua trajetória como historiador, 

pois a historiografia produzida por Luis Palacín tem, indiscutivelmente, como espinha dorsal a 

história de Goiás. Nesse ardor por explorar os fenômenos humanos do passado, ocorridos nas 

latitudes dessa região, Palacín empreendeu pesquisas revestidas de preocupações metódicas, o 

que o diferenciava dos “historiadores goianos” de até então, e com isso, contribuiu, 

sobremaneira, para a consolidação da ciência da história em Goiás. Enveredou pelos caminhos 

da “história goiana”; adentrou arquivos, manuseou documentos, ouviu testemunhas oculares, 

visitou monumentos; mas levava consigo procedimentos que, passíveis de críticas ou não, 

vislumbrava a sedimentação de pesquisas com pretensões científicas, diferentemente das 

crônicas ou trabalhos memorialistas que existiam naquele momento. Palacín também inovou 

teoricamente: mesmo que sob conceitos mal explicitados, ou sob hipóteses questionáveis, trouxe 
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os annales para Goiás, numa época em que a ciência da história era, praticamente, embrionária. 

Mas a preocupação central era propiciar novas pesquisas, revestidas de critérios típicos de uma 

ciência a qual desejava consolidar. 

Todavia, a rigorosa metodização encontrada em Palacín, não significa que o mesmo 

não construiu hipóteses, ou não edificou interpretações sobre os objetos em estudo. Palacín 

pesquisou, formulou problemas, interpretou, de seu modo, conforme seus cânones metódicos, 

segundo seus referenciais teóricos. Apresentar, de forma evidente, a fonte histórica como 

sustentáculo de seus trabalhos foi, no meu entendimento, a marca patenteada por esse historiador 

espanhol. Mais do que formar filiações teóricas, penso que Palacín almejava ensinar como se 

pesquisava história. Logicamente, de acordo os procedimentos que julgava serem os mais 

plausíveis para esta operação do conhecimento histórico. 

Embora tenha dedicado a maior parte de seus esforços investigativos à história de 

Goiás, outros temas explorados por Palacín remeteram-me a relação existente entre seu ofício de 

historiador e o sacerdotal. O espaço de tensão entre essas duas atividades, situadas na vida desse 

espanhol, pode ser visualizado principalmente quando trabalhou com questões relativas à Igreja 

Católica, em especial, à Companhia de Jesus. A afinidade de Palacín com a ordem religiosa a 

qual fazia parte influenciava-o não só na escolha de objetos, como também das fontes a serem 

pesquisadas e, sobretudo, na forma como representou narrativamente esse passado. Muitas vezes, 

o jesuíta Palacín se manifestava na seleção de objetos (Vieira, Pombal) ou nos recortes temporais 

seccionados (1549). O “cristianismo palaciniano”, em diversas ocasiões, também emergiu em 

seus textos, principalmente por meio da indignação ou defesa dos menos privilegiados, dos 

injustiçados. Além disso, enaltecer as dificuldades, os obstáculos, os dramas de se viver uma 

vida apostólica, a qual também se entregava, era postura constante nas obras desse historiador, 

pois a sublimação dessa experiência missionária, típica dessa ordem religiosa, acabava por 

aflorar sua “identidade jesuítica”. Logo, “o Jesuíta e o Historiador Palacín” se apresentavam, 

muitas vezes, imbricados nessa tarefa de reconstrução dos fenômenos humanos do passado.  

No entanto, para entender a trajetória intelectual desse pesquisador é preciso recorrer às 

mudanças experimentadas pela comunidade profissional dos historiadores, modificações essas as 

quais ele também foi partícipe. Nesse mergulho sobre a produção historiográfica do inaciano 
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espanhol, pude cartografar o quanto o Palacín de “Estrutura e Conjuntura numa capitania de 

minas” se modificou para o Palacín da década 1990. Mas também ficou patente que essas 

alterações residiram muito mais no campo teórico que metodológico: a predominância de estudos 

acerca das manifestações culturais humanas, o abandono da análise estrutural e a importância 

destinada à discussão teórica e conceitual, foram indícios dessas modificações teóricas. Todavia, 

encarar a fonte oral e o patrimônio histórico como vias de acesso à realidade humana do passado 

também eram sinais que Palacín renovou metodologicamente. Essas modificações na forma 

como ele construiu conhecimento histórico podem ser entendidas a partir das mudanças 

ocorridas no mundo real e no universo historiográfico aos quais foi contemporâneo.  

Essa crise advinda do mundo real manifestou-se através de uma espécie de 

“descrença” ou “desesperança” em relação ao curso da história. O significado de idéias como 

progresso, evolução e solidariedade, passou a ser questionado. Essa desesperança com relação 

aos “paradigmas da modernidade”, de herança iluminista, provavelmente, seria justificada por 

alguns acontecimentos de ordem material: o fracasso das pretensões políticas da esquerda, o 

desalento em relação ao balanço das “revoluções terceiro-mundistas”, o esmagamento das 

subjetividades pelas diferentes formas de burocratização, o esfacelamento do chamado 

“socialismo real”, os avanços do neoliberalismo capitalista, a consolidação do império norte-

americano. Conceitos como otimismo histórico, progresso e desenvolvimento tornaram-se alvos 

de intensas críticas.  

No entanto, essa crise oriunda do mundo real veio acompanhada de uma “crise 

epistemológica”, ou seja, uma crise no interior da história (entendida enquanto disciplina 

científica). A questão que estava sendo colocada era se a história seria passível de conhecimento 

científico. Indagação esta que colocava em cheque o próprio ofício dos historiadores. O cerne 

desta crise, então, partia da rejeição à modernidade e da própria idéia da possibilidade de uma 

apreensão cognitiva do real. Encarando o texto histórico como um “artefato” lingüístico, 

elaborado segundo princípios literários, os “pós-modernos” criticavam a crença na possibilidade 

de representar o passado em sentido epistemológico, isso porque a história seria sempre uma 

construção pessoal, manifestação da perspectiva do historiador como “narrador”.  
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Neste universo de crise “ontológica” e “epistemológica”, exteriorizadas pelo 

“fracasso” dos grandes modelos de desenvolvimento e pela descrença na viabilidade das 

concepções teóricas totalizantes, as produções historiográficas acabaram por se desvincular da 

pretensão de abarcar as grandes estruturas históricas. Esse novo tipo de abordagem, delineada 

principalmente pela “terceira geração dos Annales”, caracterizava-se pela aparição de novos 

temas de pesquisa como a sexualidade, a magia, e outras micro-abordagens de caráter cultural. O 

serial, as estruturas, foram substituídas pelo evento, pela vida, pelas manifestações simbólicas. 

Os sujeitos históricos ganharam importância frente às grandes estruturas. A história multiplicava 

suas “curiosidades”, os fenômenos culturais ganhavam predileção. Como historiador 

contemporâneo a esse contexto, Luis Palacín sentiu seus impactos, mesmo tendo reagido à sua 

forma. Exteriorizando esse momento de transformações as quais seu universo profissional 

passava, Palacín apresentou modificações teórico-metodológicas que foram sendo evidenciadas 

em suas obras: a predominância de estudos acerca das manifestações culturais humanas, o 

abandono da análise estrutural, a utilização de fontes orais e a importância destinada à discussão 

teórica e conceitual.  

A aproximação com o estudo dos fenômenos situados no campo da cultura conduziu-

o ao “marxismo moderado” de Lucien Goldmann e à “sociologia do conhecimento” de Karl 

Mannheim. Influências que, nesta nova postura teórica de Luis Palacín, foi assumida por ele, 

diferentemente, daquele historiador que, durante seu início de carreira, não explicitava seus 

conceitos ou não se preocupava em discutir teoricamente, pois toda a atenção se situava nas 

operações inerentes à pesquisa histórica. Sendo assim, as décadas de 80 e 90 marcaram um esse 

“novo proceder palaciniano”. As novas perspectivas teóricas que estavam sendo colocadas 

àquela época levaram-no não só à optar por outros tipos de fontes, mas à lançar um novo olhar 

sobre os documentos que já eram-lhe peculiares. Observando o passado sobre outro prisma, 

Palacín também incrementou metodicamente: a fonte escrita continuava sendo vital, mas o 

testemunho ocular se constituiu numa nova forma de acesso a esse passado. Os fenômenos 

materiais, antes privilegiados, passaram a ser analisados em sua íntima relação com os 

fenômenos culturais. Esse é, no meu entender, a forma como o historiador Palacín atuava durante 

o fim de sua carreira profissional. No entanto, independentemente das alterações metodológicas 
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ou teóricas que o historiar palaciniano experimentou, uma característica perpetuou em seu modus 

operandi historiográfico: o “apego metódico”, ou seja, sua extrema preocupação com a pesquisa 

empírica que se inscrevia em suas obras, artigos ou ensaios. Sem exceção, em todos os seus 

escritos, os documentos de que se valiam para construir interpretações, análises, hipóteses, 

ganhavam uma visibilidade sem igual. Todavia, esse “apego metódico palaciniano” não se 

revestia somente da preocupação em tratar, cuidadosamente, as fontes, em propiciar um contato 

mais demorado com os documentos, considerado por ele, as balizas sobre as quais edificava suas 

interpretações. Possibilitar novas pesquisas a partir da apresentação de documentos era um outro 

traço característico que perpetuou por sua trajetória como historiador. 

Portanto, a análise da produção historiográfica de Luis Palacín sob o espectro da 

matriz disciplinar de Jörn Rüsen, indicou-me a forma como a ciência da história é dependente do 

contexto prático da vida dos historiadores e do público interessado em história, pressuposto que, 

aplicado ao caso específico de Luis Palacín, evidencia o modo como sua estada em Goiás, por 

quase quarenta anos, e suas raízes jesuíticas são fundamentais para a compreensão de seus 

esforços enquanto historiador. Além disso, apropriar-se desse recurso conceitual significa 

assumir que o pensamento histórico não só tem suas raízes fincadas na vida humana, como 

retornam ao contexto cultural humano com funções didáticas. E, em se tratando de Luis Palacín 

Gómez, a análise do espaço de tensão entre seu ofício sacerdotal e o de historiador torna-se 

essencial para a compreensão do conhecimento histórico produzido por ele. 
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