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REFLEXÕES SOBRE O FAZER HISTÓRICO:  

UMA HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA EM (SOBRE) GOIÁS (1920-2000) 

Rogério Chaves da Silva1 
 

O interesse por investigar e dar sentido, através de uma narrativa histórica, ao 

passado de uma região que, espacialmente, foi denominada de Goiás remonta o 

século XIX e teve naquela época a figura de Silva e Souza como seu primeiro 

grande expoente. Afamando como “fundação” da história de Goiás a partida da 

expedição de Bartolomeu Bueno, em 1722, ou propriamente o noticioso achado de 

minas ouro no sertão dos Guayaze em 1725, a historiografia que se investiu da 

tarefa de narrar “o passado goiano” elaborou diversos relatos sobre os mais variados 

fenômenos pretéritos ocorridos no território de Goiás. Enredado pelas penas de 

cronistas, viajantes, memorialistas, estudiosos, historiadores e outros interessados 

em narrar experiências pretéritas, o passado da região foi contado de acordo com os 

próprios modos de se produzir história em suas respectivas épocas, a partir de 

determinados cânones escriturários. No oitocentos, Silva e Souza, Cunha Mattos e 

Alencastre constituíram a “trindade historiográfica” em Goiás, que ficou notabilizada 

por registrar, cada qual à sua forma, os fenômenos históricos “dignos” de serem 

conhecidos pelas gerações posteriores. 

Na primeira metade do século XX, essa tarefa de construção da(s) história(s) 

de Goiás foi levada a cabo, predominantemente, por memorialistas, genealogistas e 

“historiadores diletantes”. No interior desse escol de cultores da história goiana, 

podemos encontrar nomes como os de Americano do Brasil, Zoroastro Artiaga, 

Ofélia Monteiro, Colemar Natal e Silva, Jaime Câmara, em sua maioria, médicos, 

políticos, jornalistas, advogados, militares, ávidos por narrarem experiências do 

passado ocorridas nas “latitudes goianas”. Desbravar as trilhas das primeiras 

bandeiras que adentraram o sertão ocupado pelos índios goyaze; deslindar a 

aventura do Anhanguera em busca do eldorado; auscultar a formação dos primeiros 

arraiais, vilas, cidades; inquirir sobre os rumos tomados pelo ouro e pela 

agropecuária em Goiás; perquirir sobre os sentidos atribuídos à Revolução de 1930 

e à construção da jovem capital, Goiânia, constituíram-se nas linhas mestras para a 

compreensão do “passado dessa região”.  
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Plasmados, em vários aspectos, pelos moldes do IHGB de se praticar história, 

essa intelectualidade goiana produziram um tipo de escrita da história em que se 

avultavam os aspectos políticos e administrativos do passado. Valorizando o factual 

e a sequência cronológica dos eventos, buscava-se, no trato com as fontes, construir 

quadros amplos, sínteses, súmulas acerca dos fenômenos históricos ocorridos em 

Goiás. Formavam uma intelectualidade interessada na divulgação das 

potencialidades econômicas, das singularidades históricas e das tradições do 

estado. Muitos deles pertencentes aos quadros do IHGG e (ou) da AGL, seus textos 

ressumavam a tentativa de se procurar no passado, através das fontes históricas, 

rastos, indícios, traços, que estribassem um determinado projeto de memória, 

consubstanciado numa especificidade identitária: a desejada “goianidade”. 

A partir dos anos 1960, esse panorama historiográfico goiano começou a 

ganhar uma nova fisionomia. O estabelecimento da UCG e da UFG e a consequente 

oferta do curso superior em História, em ambas as instituições, contribuiu, 

sobremaneira, não só para a formação de professores(as) de História (que era o 

foco inicial do curso), mas também para inserir essa nova comunidade de 

especialistas nos debates acerca dos princípios e procedimentos que envolviam as 

pesquisas históricas feitas sob a rubrica acadêmica. Não obstante, foi no início da 

década de 1970 que as formas de se produzir textos historiográficos apresentaram 

inflexões mais notáveis. Essa reformulação nos modos de se produzir História, em 

nossa perspectiva, foi resultado da conjugação de alguns elementos capitais: a 

realização do VI Simpósio Nacional da ANPUH em Goiânia, no ano de 1971; a 

criação do Programa de Mestrado em História da Universidade Federal de Goiás a 

defesa da tese da livre-docência pelo professor Pe. Luis Palacín e sua atuação 

como pesquisador, além do doutoramento de docentes/pesquisadoras que atuavam 

na cena historiográfica goiana, Dalísia Dolles, Maria Augusta Sant’anna e Marivone 

Chaim, fatos últimos ocorridos em 1972.  

Esse novo cenário foi delineado pela feitura de investigações com caracteres 

distintos aos da produção anterior: o exame crítico das fontes históricas utilizadas, o 

cuidado metodológico, o recurso a aportes teóricos debatidos no universo 

acadêmico, a produção/apropriação de conceitos históricos, a formulação de 

hipóteses que passariam pelo crivo crítico de integrantes da comunidade acadêmica, 

enfim, elementos que refletiam a preocupação com a validação científica dos 

resultados investigativos. Sem embargo, é preciso ressalvar que a produção 
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autodidata, diletante, não foi interrompida. Fora dos muros da universidade, 

seguindo seus próprios caminhos, ela continuou sendo cultivada, confeccionada em 

paralelo com as pesquisas acadêmicas, ou até sendo objetos de investigação por 

estas últimas. Afinal, a escrita sobre os fenômenos humanos do passado nunca foi 

monopólio dos historiadores formados nos quadros universitários. 

Em nossas andanças pelas paragens historiográficas de Goiás; incursão a 

qual iniciamos, mais profundamente (no mestrado), com uma pesquisa sobre os 

trabalhos do historiador Luis Palacín; uma fenda reflexiva se abriu. Curiosa, mas não 

paradoxalmente, mesmo com uma vastíssima produção, que remonta o século XIX, 

e com uma pós-graduação com mais de quarenta anos de labor histórico, não se 

fabricou, no estado, nenhum esforço intelectual que observasse e explorasse, 

meticulosamente, a complexa paisagem historiográfica de Goiás. Logo, é desse 

intento que nos incumbimos e que julgamos residir a originalidade desta tese: o de 

edificar, a partir da feitura de uma história da historiografia, uma ampla análise sobre 

os diferentes momentos da produção histórica em Goiás. 

Acreditando que o esforço de se produzir uma história da historiografia 

adquire importância na medida em que dialoga e promove reflexões nos domínios 

da teoria da História, intentamos discutir questões e problemas atinentes à prática de 

historiar e, a partir desse exercício, analisar a produção historiográfica fabricada em 

Goiás (seja ela acadêmica ou não) num quadrante temporal delimitado, dos anos 

1920 ao entardecer do século XX. Considerando ainda que, por meio da teoria da 

História, o pensamento histórico expande sua capacidade não só de fundamentar-se 

como, principalmente, de criticar-se, almejamos esquadrinhar um inventário de 

produtos historiográficos que nunca foram examinados em seu conjunto, sob um 

acurado olhar panorâmico. Buscamos, destarte, “historiar” as diferentes práticas de 

produção do conhecimento histórico brotadas em Goiás, num tratamento amplo do 

fenômeno historiográfico, entendido enquanto exercício intelectual que estuda a 

experiência humana do passado. Pretendemos captar, compreender e explorar o 

movimento dinâmico apresentado pela historiografia, perscrutando os contextos 

socioculturais de produção, influências, tendências e dissensões teóricas, métodos 

de pesquisas, elementos narrativos e, em menor grau, algumas dimensões de 

recepção/circulação do conhecimento da produção histórica em Goiás. 

Após esse prelúdio sobre nossas pretensões investigativas, vários 

esclarecimentos de ordem teórica, metodológica e algumas escolhas precisam vir à 
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baila. Quanto à delimitação temporal, é necessário aclarar que, ao embrenharmos 

na concepção de História e nas formas de representação da experiência do passado 

emergidas com a vivência acadêmica em Goiás, pensamos que seria produtivo, 

cognitivamente, recuar ao panorama da produção anterior, isto é, a de historiadores 

autodidatas, para se cotejar esses distintos modos de apreensão dos fenômenos do 

passado e expor os diferentes elementos normativos, cognitivos, empíricos e 

estéticos que envolveram cada espaço e tempo de produção. O escopo que aqui 

perseguimos é o demonstrar que, em linhas gerais, a historiografia em Goiás 

durante o século XX foi constituída de dois momentos precípuos: o de textos de 

história confeccionados por memorialistas, genealogistas e “historiadores diletantes”, 

cujas narrativas marcaram a historiografia regional desde início do século até 

meados dos anos 1960; e o de trabalhos produzidos por pesquisadores ligados à 

universidade, formadores de uma historiografia acadêmica pós-1970.  

A eleição dos anos 1920 como ponto de partida deve-se ao fato de ser o 

momento em que a intelectualidade goiana, sintonizada com os debates em torno 

dos papeis do litoral e do sertão na formação de uma nação brasileira moderna, 

empreendeu mais vigor em seus escritos acerca das potencialidades econômicas e 

das singularidades históricas de Goiás, postura que foi continuada ou até 

recrudescida nos anos 1930, principalmente com o novo contexto político estadual e 

com a constituição do IHGG. Em nossa apreciação, mesmo com as diversas 

conjunturas históricas experimentadas em Goiás e no Brasil, considerando também 

as novidades historiográficas incrementadas em nível mundial e até nacionalmente, 

o modelo de história praticado por esses “historiadores diletantes”, mesmo que 

debruçando sobre outros objetos, se conservou hegemônico em Goiás até a década 

de sessenta. Já a opção de findar nossa análise no entardecer do século reside em 

dois motivos. Primeiramente, nos dez anos iniciais do século XXI, a produção 

historiográfica em Goiás experimentou um aumento em progressão geométrica. O 

crescimento do Programa de Mestrado nos anos 1990 e na década subsequente, a 

mudança na área de concentração e a consequente abertura das linhas de 

pesquisa, ocorrida em 2003, somada à criação do doutorado na UFG e do Mestrado 

em História na PUC-Goiás são elementos que, em conjunto, demonstram essa 

ampliação exponencial das pesquisas históricas realizadas em Goiás. Logo, se 

considerássemos esse primeiro decênio do século XXI, nosso objeto de inquirição 

ficaria ainda mais vasto.  
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Dito isso, imprescindível lançar à ribalta a questão das fontes históricas. Por 

se tratar de um experimento de história da historiografia, as fontes utilizadas 

consistem em produtos intelectuais narrativos elaborados por aqueles(as) que 

pesquisaram a experiência humana do passado. Incluo nesse rol, trabalhos 

confeccionados por historiadores com ou não formação acadêmica. Essa assertiva 

nos conduz a outros aclaramentos. No tocante à produção historiográfica da primeira 

metade do século XX, não adentramos às memórias nem às genealogias, embora 

elas tenham sido praticadas de forma assaz durante o período (e até à posteriori). 

São estilos narrativos complexos, cujas particularidades semânticas e estilísticas nos 

arrastariam para outras reflexões, demandando muito tempo de estudo e análise 

para uma pesquisa já laboriosa. Portanto, nos concentraremos nos escritos de 

“historiadores diletantes”, ou seja, pesquisadores autodidatas, que não tiveram 

formação acadêmica especializada, mas que manejaram documentos históricos e 

construíram textos sobre história de Goiás. Americano do Brasil e Zoroastro Artiaga 

foram os beletristas escolhidos para essa sondagem. 

Quanto ao rol de trabalhos acadêmicos, nosso edifício investigativo se fundou 

nas seguintes fontes: dissertações do Programa de Mestrado em História da UFG; 

dissertações de mestrado e teses de doutorado elaboradas em outros programas, 

mas que, geralmente, por ser de autoria de um(a) professor(a) que atuava no 

estado, e por investigarem temas relacionados à história de Goiás, encontraram 

ressonância no proscênio historiográfico goiano; além de pesquisas feitas por 

historiadores da UFG e UCG fruto da própria dinâmica da docência universitária. Em 

meio a esta travessia metodológica foi preciso enfrentar outra encruzilhada. Diante 

de várias possibilidades, optamos por trilhar um curso preciso: o exame das 

pesquisas que se debruçaram sobre fenômenos inscritos à história de Goiás, 

formadoras daquilo que, comumente, é chamado de historiografia regional. É 

imperioso salientar que, na quadratura temporal abarcada, o que foi produzido em 

termos de pesquisa histórica no estado, em sua maioria, relacionou-se à história de 

Goiás, seja numa perspectiva mais ampla ou local. Essa sobrepujança de 

investigações com temas regionais e/ou locais persistiu nas três últimas décadas do 

século XX, mas acabou sendo arrefecida no primeiro decêndio dos anos 2000. 

Depreende-se, então, que o grosso calibre do arsenal historiográfico fabricado em 

Goiás, no período abrangido por nossa pesquisa, esteve mirado, indiscutivelmente, 

para a história regional/local. A partir dessa escolha, nosso empreendimento 
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analítico foi ganhando contornos e recebeu o título de Reflexões sobre o fazer 

histórico: uma história da historiografia em (sobre) Goiás (1920-2000).  

Uma vez estabelecido o núcleo da investigação, é forçoso fazer emergir 

outras problemáticas relacionadas a um trabalho com esse mote. A despeito da 

opção feita às pesquisas de história regional, temos a consciência de que a 

produção historiográfica em Goiás, no período abarcado, não se restringiu a esse 

tipo de historiografia, sendo assim, trabalhos com outras delimitações espaciais, com 

outras propostas que não o viés regional/local (relacionados à Goiás), serão 

mencionados nesta tese, na medida em que for necessária qualquer ilação. Por 

outro lado, é preciso entender que esse exercício de história da historiografia com 

pretensões tão abrangentes implica em algumas restrições. Embora se trate de uma 

verticalização analítica acerca da produção histórica regional, especialmente, sobre 

aquela que denominamos “acadêmica”, a adoção de uma quadratura temporal 

alongada e o manejo de uma grande quantidade de fontes fez com que, em 

determinadas questões, adotássemos uma abordagem mais horizontal, um exame 

mais epidérmico. A infinidade de temas, objetos de investigação, campos de 

pesquisa, perspectivas teóricas, procedimentos metodológicos, estilos narrativos 

tratados nesta tese impossibilitou-nos de, em vários momentos, aprofundar às 

especificidades de alguns domínios, perspectivas, discussões historiográficas e, 

principalmente, inviabilizou o tratamento minucioso de um quantum tão numeroso de 

conceitos carreados para essa inquirição. 

O estabelecimento de diferentes momentos da produção historiográfica em 

Goiás, do mesmo modo, exige explicações pormenores. Nosso esforço de 

periodização da história dessa historiografia não comporta, em seu cerne, fases 

estanques, como se a cada etapa demarcada nascesse um determinado tipo de 

produção decretando o óbito da anterior. Evidente que o exercício periodizador 

encerra em si um olhar generalizador, uma apreciação fitada sobre o conjunto, sobre 

as similitudes, as coincidências, as tendências e, em certa medida, crava a retina em 

determinadas particularidades que se repetem, enfim, nas homogeneidades. No 

entanto, não tencionamos esvaziar a diversidade, a heterogeneidade, eclipsar o 

descontínuo, o pontual, negar o “aparentemente contraditório” na sua relação com o 

ordinário, pois, ainda que ocorressem sobreposições, certas “hegemonias”, 

aconteceram, igualmente, interposições, justaposições de acepções teóricas, de 

práticas metodológicas e de modos narrativos nos diferentes momentos da produção 
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historiográfica no estado. Os “cortes” no tempo indiciam a tentativa de ordenação de 

determinadas experiências, posturas e formatos historiográficos mais característicos 

de cada momento, além de evidenciar a preocupação em situar instantes de 

inflexões. A organização do tempo histórico, em sua maioria, entabulada em 

décadas, não representa a instalação de limites rígidos entre os períodos colocados 

para o decorrer da produção historiográfica em tela, mas também não deixa de 

relevar que, nos primeiros anos de cada decênio, coincidentemente, algumas 

mudanças (de ordens diversas) vicejaram no cenário historiográfico goiano. O que 

pode aparentar, por assim dizer, uma concepção retilínea de ordenação dos tempos 

historiográficos, com molduras equiláteras, de fronteiras precisas, de contagem 

exata, abriga em si um arranjo temporal com acordes entonados tanto pelas 

mudanças e pelo característico, quanto semitonados pelas permanências e pelo 

excepcional.   

Por seu turno, a propositura de uma averiguação científica que se concentra 

em pesquisas formadoras de uma historiografia regional também reclama 

elucidações quanto ao(s) entendimento(s) de região com o(s) qual(is) se opera(m). 

Desde há algum tempo não mais monopólio dos geógrafos, este conceito vem 

ocupando páginas importantes de estudos por parte de antropólogos, sociólogos, 

economistas e historiadores. No caso propriamente da História, os chamados 

“estudos regionais” herdaram alguns debates oriundos da historiografia francesa, 

sobretudo de autores ligados aos Annales. Propugnadores de uma maior 

aproximação com outras ciências, por meio da interdisciplinaridade, os historiadores 

dos Annales buscaram elementos que contribuíssem com uma nova concepção de 

história, diferente da história política. No tocante à aproximação com Geografia, por 

exemplo, a incorporação de estudos de Vidal de La Blache pelo historiador Fernand 

Braudel foi fundamental para a geo-história concebida em O Meditarrâneo e para 

uma nova acepção conferida o conceito de região. 

No Brasil, com o estabelecimento, nos anos 1970, dos programas de pós-

graduação em História e sua posterior consolidação nos anos 1980 e 1990, 

observou-se o grande crescimento de pesquisas em história regional. Segundo 

Amado (1990), a própria mudança no conceito de região, o esgotamento das 

“macro-abordagens”, o estímulo a este tipo de pesquisa pelos cursos de pós-

graduação em alguns estados e as próprias transformações experimentadas na 

história brasileira que reordenou a relação entre as regiões do país, foram fatores 
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que, conjugados, ajudam-nos a entender o recrudescimento desta modalidade de 

pesquisas históricas. A que se dizer da própria influência dos Annales, tão sentida 

em grande parte desses programas, desde a década de 1970, o que também 

contribuiu para a assunção desse tipo de abordagem. Desde então, os estudos 

regionais se constituíram em pedra de toque das pesquisas históricas 

confeccionadas no interior de muitos programas. O resultado haurido dessa 

exploração histórica foram trabalhos que apresentaram intrincadas e oblíquas 

conexões entre o local, o regional e o nacional. Esse fenômeno também ocorreu no 

Programa de Pós-Graduação em História da UFG. Durante as décadas de 1970, 

1980 e 1990, o interesse de pesquisa esteve voltado, sobremaneira, para a 

investigação de fenômenos, eventos, personagens, imagens, representações, 

dinâmicas, discursos, movimentos, contextos que estivessem relacionados, de 

alguma forma, com o “passado da região”, no caso Goiás (ou de municípios goianos) 

em diferentes momentos da história.  

É de fundamental importância frisar que região, como aqui abordada, consiste 

numa concepção híbrida e fluida. Híbrida porque ao mesmo tempo em que 

estabelece uma “espacialidade de produção”, ou seja, uma “territorialidade 

historiográfica” constituída pelas pesquisas históricas regionais, considera que esse 

“espaço historiográfico”, por sua vez, estudou fenômenos relacionados a uma 

determinada região. E essa acepção, tanto em nosso esforço territorializador, como 

nos critérios adotados para estabelecer o que seriam esses estudos regionais, 

fundamenta-se num amálgama de aspectos político-administrativos com elementos 

simbólicos. Dito de outra forma, valeremo-nos de uma divisão político-administrativa 

para delimitar o que estuda as pesquisas regionais, isto é, fenômenos “inscritos” a(s) 

história(s) de Goiás, mas, concomitantemente, levamos em conta que esses textos 

incorporam aspectos sociais, econômicos, políticos e, sobretudo, culturais que 

ultrapassam esse limite geográfico. Reconhecemos que essas fronteiras que 

estremam “o regional”, tanto em nossa “territorialidade historiográfica”, quanto 

propriamente nas pesquisas de história as quais examinamos, são fluídas. Por 

exemplo, em nosso “espaço historiográfico” consideraremos trabalhos fabricados 

fora do estado, mas que “aqui” encontraram repercussão por se debruçarem sobre 

fenômenos relacionados à “história de Goiás”. Por isso, trata-se de uma “história da 

historiografia em (sobre) Goiás”.  



9 

 

No caso específico das pesquisas em história regional, podemos exemplificar 

a complexidade dessa questão e a fluidez desses limites colocados (formalmente) 

observando as investigações sobre o “antigo norte de Goiás”, hoje estado do 

Tocantins. Tomemos a dissertação de mestrado de Napoleão Aquino, defendida na 

UFG, em 1996, e intitulada A Construção da Belém-Brasília e a Modernidade no 

Tocantins. Embora estudasse um fenômeno histórico anterior à criação do estado 

(consagrada na Constituição de 1988), ou seja, a construção da Rodovia BR-153, 

cognominada de Belém-Brasília, o texto dissertativo esteve voltado para os impactos 

econômicos, políticos, sociais e, sobretudo, demográficos, sobre uma região que, 

administrativamente, pertencia ao estado de Goiás, mas que fora apropriada pelo 

autor como “Tocantins”, tendo em vista que no final do trabalho faz um breve tópico 

sobre a construção de Palmas e sua relação com a rodovia. Isso demonstra a fluidez 

dessas fronteiras políticas e o cuidado que se deve ter com “demarcações espaciais” 

fixas. Deste modo, é compreensível que tal dificuldade levou o historiador a fazer 

uma opção vocabular (ou então identitária), pela “modernidade no Tocantins”, até 

porque o mesmo já estava radicado há algum tempo na jovem unidade da 

federação.   

Conforme se vê, os imperativos trazidos pela demarcação desses limites 

histórico-espaciais não obliteram a consciência de que desenhamos contornos de 

ordem formal, pois, ao manusearmos pesquisas que lidam com eventos pretéritos 

vivenciados por seres simbólicos, produtores de cultura, esses fenômenos estão 

para além desses limites político-administrativos. Ainda que delimitada 

espacialmente, não tomamos região como um espaço estático, reduzido à chave do 

geográfico, mas um local extremamente dinâmico, ambiente de disputas, de 

conflitos, de relações de poder e de “lutas simbólicas” (BORDIEU, 2000). Logo, 

mesmo com esse exercício generalizador, que considera várias experiências 

humanas do passado como pertencentes à história de uma região específica e, 

portanto, constituintes de uma história regional, procuramos estar sempre atentos 

para as historicidades desse espaço, o qual congrega uma multiplicidade de tempos 

históricos convivendo simultaneamente, tanto no tocante aos agentes históricos 

quanto aos sujeitos cognoscentes.  

Finalmente, após “amansar a terra”, fazendo alguns aclaramentos 

necessários, apresentaremos, sinteticamente, a disposição dos canteiros que 

compõem esse extenso campo historiográfico cultivado. Iniciando nossa lida, 
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produziremos uma reflexão sobre os diferentes exercícios de história da 

historiografia realizados no Brasil. Em, Deslindando histórias da historiografia no 

Brasil: apontamentos para um itinerário investigativo, encaminharemos um 

“exame tipológico” em torno dos trabalhos de “historiógrafos” (analistas da 

historiografia), na tentativa de se pensar alguns modelos de história da historiografia 

brotados no país e, pari passu, extrair elementos para a execução de nosso próprio 

itinerário investigativo. 

Prosseguindo nossa faina, entraremos Nos caminhos de uma produção 

histórica autodidata em Goiás: a história como diletantismo (anos 1920 a 

1960). Nesse domínio, encetaremos nosso exercício de história da historiografia 

propriamente dito, debruçando-nos sobre os contextos de produção, esferas teórico-

metodológicas, estilos narrativos e projetos identitários que envolviam os textos 

históricos elaborados, em especial, por Americano do Brasil e Zoroastro Artiaga, 

com vistas à compreender o modelo de história praticado por esses “historiadores 

diletantes”. 

Na última e maior lavra deste trabalho, denominada Topografias de uma 

produção historiográfica acadêmica em Goiás: a história como ofício (anos 

1960 a 2000), buscaremos analisar a produção de pesquisas historiográficas 

realizadas em âmbito acadêmico. Propondo a realização de uma história da 

historiografia com contornos de uma reflexão metahistórica, periodizamos essa 

historiografia em décadas, intentando examinar/cotejar elementos normativos, 

cognitivos, empíricos e estéticos subsumidos a cada momento, bem como aqueles 

que perpassam os diferentes períodos da produção historiográfica em Goiás nas três 

últimas décadas do século XX. 
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