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RESUMO O artigo aborda na obra de Oliveira Lima a interpretação da 

religião enquanto "agente civilizador", no contexto da construção do Es-

tado-nação, focalizando José de Anchieta como personagem-símbolo da 

ação missionária da Companhia de Jesus. Tal leitura será realizada 

levando-se em conta a formação acadêmica de Oliveira Lima, seu diálogo 

com a historiografia portuguesa e sua inserção no Ministério das Relações 

Exteriores,  

ABSTRACT This article discusses on Oliveira Lima' s works the religion 

interpretation as "civilizing agent", in the context of State,-nation construc-

tion as it focuse José de Anchieta as a symbol-personage of the Compa-

nhia de Jesus missionary action. This interpretation will consider Oliveira 

Lima' s academic studies, his dialog with Portuguese historiography and his 

insertion in the Ministério das Relações Exteriores.  

Aos seis anos de idade, Manoel de Oliveira Lima (1867-1928) histo-

riador e diplomata pernambucano, filho de comerciante português e mãe 

brasileira, teve sua vida radicalmente alterada com a mudança de sua 

família do Recife para Portugal.Em Lisboa, onde passou a residir até o 

ingresso na carreira diplomática brasileira, em 1890, sua formação es-  

1 Versão modificada de comunicação apresentada no Congresso Internacional" Anchieta 450 anos", na Uni-

versidade de Coimbra, em 1998, com apoio da FUNDUNESP.  
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colar foi realizada inicialmente no Colégio dos Lazaristas, a que se se-

guiram o Liceu Nacional e o Curso Superior de Letras. Apesar de não ter 

guardado a prática da religiosidade, tendo antes rememorado com ironia 

em seu livro autobiográfico certos aspectos da educação religiosa que 

recebeu, adquiriu ao longo de sua formação uma valoração positiva da 

religião católica em seu aspecto moralizante e de grande importância para 

sua compreensão da história.  

Discípulo de Oliveira Martins  

A influência decisiva sobre sua formação de historiador veio do Curso 

Superior de Letras, que reuniu mestres destacados em estudos hu-

manísticos da cultura liberal do final do século XIX, expressos em seu 

currículo pelas disciplinas história universal e nacional, língua e literatura 

sânscrita, védica e clássica, filologia comparada, literatura grega, latina e 

moderna, filosofia e história universal filosófica.  

A autobiografia do historiador-diplomata contém informações deta-

lhadas acerca dos mestres filiados a diversas correntes de pensamento 

com os quais conviveu durante os anos de sua formação específica (1885-

1888), apresentados como uma "plêiade de homens notáveis que me 

ensinaram a estudar aquela ao mesmo tempo ciência e arte" (LIMA, 1937, 

p.22). Detém-se na figura de Teófilo Braga, da cadeira de literatura, inte-

lectual e político que exerceu papel importante na sua formação, resul-

tando dessa convivência uma certa aproximação do positivismo nesses 

anos de juventude.Teófilo Braga e Eça de Queirós foram os "principais 

ídolos" de sua geração acadêmica, conforme seu relato: o primeiro como 

personificação da ironia, o segundo como símbolo da erudição iconoclasta. 

Garret, Alexandre Herculano e Ramalho Ortigão compunham também o 

quadro de intelectuais que marcaram essa época. A vinculação à obra 

histórica de Oliveira Martins, no entanto influiu em sua produção no que se 

refere à metodologia e à interpretação baseada no julgamento moral de 

personagens e ações, a partir de valores referidos à moralliberal e 

religiosa.  

A compreensão da obra de Oliveira Lima passa portanto pela vincu-

lação do autor à cultura portuguesa do final do século XIX, tanto no campo 

da historiografia como no da crítica literária, com os aportes da Geração de 

70 . Entre essas tendências sobressai uma aproximação do idealismo, com 

abertura para o campo da afetividade, da vida psíquica, reconhecidos 

como realidades a serem objeto de conhecimento. Essa historiografia 

inseria-se nas polêmicas do liberalismo, do avanço do republicanismo e do 

aparecimento de concepções socialistas e foi decisiva para a formação de 

Oliveira Lima. Assim, é possível localizar em sua produção ecos dos 

debates da época e linhas de força da historiografia  
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portuguesa, sobretudo a martiniana, na obra de consagração do historiador 

que formou uma geração, a História de Portugal (1879), expressão da 

busca da essência da nação portuguesa.  

Essa concepção de história foi incorporada por Oliveira Lima em 

referências diretas no corpo de seu trabalho, onde se evidenciou também 

adesão teórico-metodológica. Nele a concepção evolucionista voltou-se 

assim para a metafísica como presença obrigatória que introduz a razão na 

história e busca identificar a nação enquanto corporificação da idéia de 

justiça.  

Na compreensão de Oliveira Martins, o ofício de historiador deveria 

direcionar-se para a associação entre ciência e arte. O estilo tem importante 

função nessa concepção historiográfica, exigindo do historiador correção, 

clareza, propriedade vocabular e disposição dos argumentos para 

assegurar à obra histórica categorias próprias da obra ficcional, isto é, 

coerência, verossimilhança, cadência, sugestão, sonoridade. O bom 

historiador seria aquele que conseguisse aliar raciocínio à intuição para que 

esta alcançasse a "percepção estética, uma apreensão seletiva dos dados 

morais de uma configuração histórica de modo a permitir a construção de 

um símbolo (ou símbolos) das forças em jogo nessa determinda 

configuração" (FRANCHETTI, 1997, p. 13-14) .  

Entre os recursos do método, admitia portanto a caracterização dos 

personagens-sujeitos como representativos de determinadas forças atu-

antes num dado momento, no sentido de se moldarem símbolos para a 

compreensão e memorização do passado.Oliveira Martins associava a 

ação do acaso à abordagem psicológica dos heróis, os chamados ca-

racteres históricos proeminentes, de modo a constituir a trama da história 

como um teatro de grandes individualidades. Trata-se de uma técnica de 

retrato, utilizada na História de Portugal e que consistia em "isolar uma 

qualidade que no retratado exprimia uma tendência coletiva, um momento 

histórico, um tipo psicológico ou moral, esquematizando, exagerando e 

simplificando a personagem" . Num e noutro caso, os heróis 

personificariam as tendências de uma época e encarnariam estados 

coletivos e idéias. Mais ainda, na concepção martiniana, " o herói é pra-

ticamente o princípio inteligível do desenvolvimento histórico, porque é do 

seu destino que se podem deduzir com segurança as forças reais em ação 

numa dada sociedade" (SARAIVA, 1972, p. 211). Caberia ao historiador 

identificar os motivos morais da ação desses heróis, residindo nisto a força 

de sua interpretação.  

Com tal aparato teórico-metodológico Oliveira Martins visava extrair da 

reflexão sobre a história a essência da nação portuguesa, verificando sua 

origem. Sua abordagem do tema da nacionalidade é bastante elucidativa 

da difusão das teorias cientificistas do século XIX, as quais o levaram a 

definir a nação utilizando referências a elementos determinantes,  
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o meio, a raça e as "necessidades de ponderação". Concluiu que a mis-

cigenação se fazia presente na "individualidade do caráter dos lusitanos" e 

manteve-se tributário das teorias arianizantes, tanto pela exaltação dos 

celtas como pelo horror à presença de negros africanos na sociedade 

portuguesa. Na época de O.João V, lamentava-se, "os escravos, a 

devoção e a sífilis eram as três lepras que tudo roíam".E assim, por trás da 

denúncia humanitária da escravidão como corruptora de  

. costumes e fator de imoralidade, o anseio branqueador espreitava o leitor 

da História de Portugal: "Os escravos, legado repugnante da descoberta 

da África e do domínio ultramarino, punham na sociedade uma mancha 

torpe, e na fisionomia das massas, borrões de cor negra pelas ruas e 

praças da capital" (MARTINS, 1927, v.2, p. 165 e 167).  

Quanto ao elemento de "ponderação" como fator de coesão e unidade 

social foi buscá-Io na "vontade" que permitiria a submissão de um povo a 

um governo, mais a língua e a religião comuns. É dessa forma que Estado, 

língua e religião ocupam um lugar preponderante em sua teoria da 

nacionalidade e presidem a história de Portugal. Tal perspectiva resultou 

na afirmação da monarquia como elemento de coesão orgânica pela 

ministração da justiça.Tal definição do Estado-nação a partir da moral, que 

estaria presente na "alma" da nação.  

Nesse sentido, é preciso ressaltar que o feroz anti-clericalismo do autor 

dirigia-se à submissão do Estado à Igreja, à Inquisição, (à qual dedicou 

páginas de indignação exaltada), ao luxo ostentatório e ocioso, à relaxação 

dos costumes e sobretudo à perda do antigo império colonial:"O tempo, 

corrompendo o império, havia de atrofiar a riqueza, exacerbar a devoção e 

apagar o que restava dessa semente de cultura iniciada pelos filhos de 

D.João I e ainda protegida ao depois, até que a vinda dos jesuítas a 

perverteu", com uma educação estiolante da vida moral e intelectual 

(MARTINS, 1927, v.2, p. 23).  

Colonização como desencantamento  

O período que se estende de 1895 a 1928, no qual Oliveira Lima 

publicou seus escritos, caracterizou-se no Brasil pela reflexão acerca das 

questões referentes à construção da identidade nacional, refletindose essa 

tendência em estratégias de produção cultural veiculadas na imprensa e 

em instituições acadêmicas e governamentais. A inserção de Oliveira Lima 

no corpo diplomático brasileiro, em diversas academias literárias e 

institutos históricos colocou-o nesse debate direcionado tanto para 

questões de política interna quanto de política externa.  

A construção de sua obra a partir dessas referências abordou a gê-

nese da nação brasileira, nação esta que no seu entender se construiu 

num processo evolutivo de incorporação de valores "civilizados" euro-  
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peus. Procurando uma resposta para seu entendimento acerca da nação, 

percebe-se que os elementos tradicionais - território, povo e Estado - estão 

presentes nessa construção de uma representação do edifício nacional. 

Seu propósito era procurar respostas para questões da sua 

contemporaniedade, de tal forma que na sua seleção e abordagem dos 

temas é possível mapear compromissos assumidos.  

Trata-se de uma resposta que Oliveira Lima elaborou tendo,em vista 

as grandes transformações sociais e políticas ocorridas nas suas últimas 

décadas do século passado, ou seja, a substituição do trabalho escravo 

pelo trabalho assalariado, a entrada maciça de imigrantes europeus e a 

passagem da Monarquia à República, com todas as suas implicações em 

termos de inclusão numa sociedade capitalista cujo Estado liberal-

oligárquico organizava-se pelo modelo federativo. Nesse sentido, a história 

escrita por Oliveira Lima constituiu uma das expressões dessas 

transformações.  

O caminho percorrido pelo historiador-diplomata para chegar à defi-

nição de nação brasileira expressou cânones historiográficos brasileiros e 

portugueses, fazendo todavia uma interpretação original, posto que híbrida, 

da contribuição de Oliveira Martins e outros autores como Southeye 

Vanhagen, entre os reconhecidamente decisivos, além de incorporar de 

modo significativo e peculiar o debate sobre a definição do nacional.  

O grande quadro ao qual referenciou sua construção foi o evolucio-

nismo. No século XIX, a leitura evolucionista da história procurou justificar 

a expansão do capitalismo e a hegemonia mundial das potências 

européias e nesse sentido o positivismo de Comte, o darwinismo social e o 

evolucionismo de Spencer forneceram elementos-chave para a análise dos 

povos submetidos numa classificação que os rotulou de primitivos. Essa 

interpretação teve como ponto de ancoragem a idéia de civilização, 

entendida aqui como construção e apreensão de determinados valores e 

comportamentos considerados paradigmáticos por resultarem da presença 

da razão na história. O protótipo do estágio mais avançado da civilização 

seriam os povos europeus ocidentais, não por coincidência os mesmos que 

se lançaram na expansão colonial dos séculos XV e XVI e que no XIX 

reatualizavam a submissão de regiões agregadas a impérios. Colocados 

como paradigmas, foram comparados aos demais povos - os submetidos à 
expansão imperialista - a fim de que estes tivessem aferidos seu estágio 

civilizatório, o motivo do seu atraso e o aceno do caminho para o progresso 

que Ihes permitiria constituirem-se como nações ( OLIVEIRA, 1990, p.35).  

O pensamento determinista amparou-se no prestígio das ciências 

naturais e assim justificou a superioridade da raça branca, notadamente os 

europeus do norte, que pretensamente viviam beneficiados pelo c1i-  
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ma ideal ao progresso. Em contrapartida, "raças mais escuras ou climas 

tropicais nunca seriam capazes de produzir civilizações comparativamente 

evoluídas". A explicação determinista afirmava ainda a ausência de 

condições físicas para o desenvolvimento da civilização segundo o padrão 

europeu ocidental da época, em regiões geograficamente discrepantes do 

acima apontado (SKIDMORE, 1976, p. 44).  

Tais concepções estão presentes na obra de Oliveira Lima, onde é 

perceptível o olhar europeu sobre o Brasil em busca da identificação de 

seu "estágio de civilização". O processo histórico tal como por ele con-

cebido expressou convicções liberais do século XIX, de orientação evo-

lucionista, tendo como referência principal o sentido da história numa 

marcha ascendente em direção ao aperfeiçoamento da civilização, con-

siderada como atividade psíquica, moral e intelectual. Por esse motivo, sua 

construção da história nacional partiu do pressuposto da superioridade do 

colonizador europeu, ao qual caberia a tarefa histórica de levar as luzes da 

civilização a povos considerados mais atrasados na escala evolutiva, o que 

seria feito mediante dois agentes principais, o Estado e a Igreja.  

O fundamento ético - político, predominante no pensamento liberal do 

século X.IX preside a narrativa histórica de Oliveira Lima, centrada na 

interpretação da colonização portuguesa, enquanto promoção de um 

desencantamento da América. Assim afirmou que Colombo e Vasco da 

Gama "desvendaram perante a Europa continentes envoltos nas trevas da 

insciência, nas brumas do pressentimento ou nas miragens da fábula", 

abrindo essas regiões "ao espírito religioso e ao estímulo comercial" (LIMA, 

1895, p.1). Inserido na visão de mundo do imperialismo do século XIX, 

justificou a empresa colonial como ação de resgate dos povos menos 

evoluídos do atraso e da barbárie. Leitura evolucionista da história, com 

todo o cortejo de justificativas baseadas na ciência, na religião e na moral 

que fundamentaram a distinção entre povos superiores e inferiores gerada 

no interior do liberalismo porque manifestamente contrária ao 

intervencionismo econômico, às regulamentações e aos monopólios que 

dificultavam o comércio colonial e impediam o livre jogo das forças de 

mercado, travado pelas potências européias em disputa no exercício do 

Imperialismo.  

Distanciando-se do determinismo geográfico, Oliveira Lima elegeu 

outros vetores para a leitura da empresa da conquista e colonização do 

Brasil pelos portugueses e de todos os posteriores desdobramentos das 

rivalidades coloniais aqui ambientadas, vinculando-se a Varnhagen em 

cuja História Geral do Brasil (1853-57) encontra-se a tese da presença do 

Estado e dos valores do cristianismo associados à civilização. Esses 

vetores nortearam sua interpretação do nacional e o tratamento da temá-

tica das três raças que integrou à nação (ODÁLlA, 1997). A pergunta a  
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que Oliveira Lima procurou responder ao longo de sua obra consistiu 

portanto na seguinte questão: qual seria a prova histórica da superioridade 

do europeu colonizador sobre os povos que dominou? Mesmo se o 

pressuposto da superioridade da civilização européia foi dado como 

inquestionável, a concretude desse atributo foi por ele localizada na própria 

ação colonizadora, que envolveu guerra de conquista. Do impacto entre 

povos situados em diferentes estágios no processo evolutivo, surgiu o 

vencedor, o europeu.Sua vitória seria a prova dessa excelência e aos 

vencidos, como para Varnhagen, só restaria a opção entre o extermínio 

dos renitentes e a participação dos cordatos num papel secundário na 

nação, o qual implicaria na absorção pela miscigenação biológica e pela 

aceitação dos valores europeus. Em ambos os casos, a extinção de sua 

identidade pré-colonial não implicaria no aparecimento de uma nova cultura 

integrativa dos elementos oriundos de dominantes e dominados e sim em 

imposição aos que consentissem com a chamada ação civilizatória.  

Um dos aferidores da superioridade européia estaria em sua organi-

zação política, a tal ponto que a referência fundamental dessa interpre-

tação é o Estado-nação, orientado pelo liberalismo e pelo combate a todas 

as formas de revolução que significassem o aparecimento das classes 

populares como sujeitos históricos autônomos. Seria a presença do Estado 

o elemento distintivo de um povo superior de outro, como o índio, em 

estado de barbárie, dispersão, desordem, ausência de autoridade, 

paganismo, a recordar aos colonizadores seu próprio passado. Nesse 

sentido a colonização adquiriu conotação positiva por possibilitar a 

superação da selvageria e ao mesmo tempo, a expansão da civilização 

européia.  

Religião versus barbárie  

São essas as referências presentes na maneira como Oliveira Lima 

abordou o tema da religião e da Igreja Católica. O liberalismo em sua obra 

não é anti-religioso ou anti-católico apesar de anti-c1erical e crítico de 

certas práticas e instituições do Catolicismo. Pois se as revoluções liberais 

pretenderam submeter a Igreja Católica ao controle do Estado, não 

deixaram de ver nela importante função moralizadora associada à obra 

civilizatória e foi esta a postura assumida pelo historiador-diplomata, que 

considerava a religião como condição de sociabilidade, como ética e não 

como dogma .  

Defensor da liberdade religiosa, Oliveira Lima afirmou a existência de 

uma religião nacional brasileira, como crença espontânea e desligada do 

Estado. Mesmo situando-se em campo oposto ao do florescente 

ultramontanismo, exaltou a religião como instrumento civilizador contra a  
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barbárie, convicção que não o impediu de criticar a Igreja Católica sempre 

que considerou suas práticas prejudiciais ao Estado e à nação.  

Além dessa leitura abrangente da obra de Oliveira Lima no que se refere ao 

tema da ação missionária católica no Brasil colonial, tendo em vista a 

construção de uma história voltada para a definição da identidade nacional, 

é possível distinguir em seus trabalhos momentos significativos na trajetória 

do tratamento do tema. O primeiro deles ocorreu logo no início de sua 

carreira de historiador, quando publicou Pernambuco, seu desenvolvimento 

histórico (1895), primeira obra da sua Pernambucana. Com ela cumpria sua 

parte na tarefa historiográfica de escrita da história nacional, empreendida 

pelos institutos históricos e entendida como somatória das histórias 

regionais a que se propusera desde 1838 a instituição pioneira do Rio de 

Janeiro. Sobretudo, com ela selava compromisso político com a oligarquia 

pernambucana que lhe daria sustentação na carreira diplomática, 

construindo uma versão da epopéia da Restauração de Pernambuco após o 

domínio holandês e da sua inserção na nacionalidade.  

Foi nesta obra de estréia que a influência anticlerical do mestre Oli-

veira Martins se fez mais viva, na radical idade da crítica à Igreja Católica, 

apesar do reconhecimento do papel civilizatório e moralizante da religião. 

Em sua interpretação evidentemente datada pela recente campanha 

abolicionista, Oliveira Lima condenava a concorrência entre jesuítas e 

colonos que teria constituído obstáculo à utilização do trabalho escravo dos 

índios na colonização.  

As contradições desse discurso que afloram no tratamento do tema da 

escravidão revelam um Oliveira Lima comprometido com a visão co-

lonialista do liberalismo das décadas finais do século XIX, pois ao mesmo 

tempo em que legitimou esse fundamento da exploração capitalista como 

necessário à empresa colonial, foi sensível aos argumentos da campanha 

abolicionista cujo alvo era a escravidão negra e com a qual se identificou 

nos apelos humanitários. Por essa razão, não se colocou claramente 

contra a instituição que aceitou como natural e decorrente da suposta 

superioridade racial dos invasores. Beira a exaltação sua defesa da 

escravização dos índios que se envolveram em guerras contra os 

portugueses, num esforço argumentativo a favor do branqueamento da 

nação.  

Seu questionamento dirigiu-se portanto para a justificativa da escra-

vidão do índio, por considerá-Ia menos nefasta à nação que a do negro. 

Nesse tema, às voltas a volumosa e complicada legislação sobre a liber-

dade dos índios, não conseguiu sair da ótica da colonização. O que não 

aceitava era a atuação dos missionários jesuítas no sentido de promover a 

concentração dos índios nos aldeamentos, por entender que tal proce-

dimento contrariava os interesses dos colonos, instalando a concorrên-  
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cia pela posse da escravaria índia e tornando necessária a escravidão 

africana. Desenvolveu a esse respeito o conceito de colonização teocrática 

para explicar a contradição entre colonos e a Companhia de Jesus, 

tomando partido dos primeiros.  

Sua postura anticlerical de matriz martiniana revelou-se amplamente, 

pois apesar de reconhecer na religião uma contribuição importante à obra 

civilizatória, condenou a ação dos missionários sempre que ela afrontou o 

Estado. Fica patente também sua aceitação das idéias de Varnhagen 

acerca da escravidão indígena e da atuação dos jesuítas, pois este 

historiador também condenara a atuação da Companhia de Jesus em 

defesa dos índios, acusando-a de semear a intranquilidade entre os co-

lonos e de ameaçar assim o Estado e portanto, o livre curso da ação 

civilizatória.  

A escrita dessa obra ocorrera num momento de redefinição das rela-

ções entre os dois poderes, do qual resultara a laicização do Estado 

republicano. O antagonismo manifestara-se durante a propaganda re-

publicana, tendo como ponto nevrálgico a disputa pela preponderância na 

organização da sociedade e do Estado. Ordem referida ao divino e ordem 

regida pela opinião pública, eram os projetos em conflito aberto no início do 

período republicano. Os liberais e os positivistas, em sua luta para reduzir 

a influência da Igreja, utilizavam o discurso anti-clerical enquanto os 

ultramontanos, referidos ao Syllabus, apegavam - se à concepção do 

predomínio da Igreja tanto na sociedade como no Estado.O Catolicismo 

ultramontano do final do século XIX sistematizara um posicionamento 

defensivo da Igreja Católica contra o liberalismo, o socialismo, enfim, 

contra os chamados males do mundo moderno.  

Fácil é portanto identificar em Oliveira Lima uma posição antagônica 

ao ultramontanismo. Sua interpretação republicana da história em Per-

nambuco, seu desenvolvimento histórico espelhava as relações entre 

Igreja e Estado no início da República, direcionadas para a busca da 

liberdade mútua. Nesse sentido, partilhou com os republicanos liberais a 

convicção de que a Igreja representava o passado e constituía obstáculo 

ao progresso.  

No entanto, decorrida uma década da separação dos dois poderes, a 

Igreja Católica passou a adotar nova estratégia e procurou reaproximar-se 

do Estado numa tentativa de recuperação de espaço perdido com a 

República, mediante ampliação de sua estrutura organizacional, expansão 

do ensino religioso e atuação de intelectuais católicos. Para isso foi 

empreendida uma nova ação missionária por ordens e congregações 

religiosas diversas, voltada para a educação e a catequese. Houve 

também intensificação das missões religiosas populares destinadas à 

distribuição dos sacramentos e à arrecadação de contribuições financeiras.  
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Essa estratégia adquiriu visibilidade com a comemoração do terceiro 

centenário da morte de José de Anchieta, em 1897. Dela resultou a 

publicação das conferências proferidas na celebração da efeméride, 

destacando-se entre elas O Catolicismo, a Companhia de Jesus e a co-

lonização do Brasil de Eduardo Prado, que sistematizou uma interpretação 

católica da História do Brasil. Nesse contexto, diversos intelectuais 

contribuíram para essa busca de ampliação de espaço para a Igreja 

Católica e produziram textos em que a leitura da nacionalidade ocupou 

papel central. No Livro do Centenário, obra comemorativa da "descoberta" 

do Brasil , foram publicados obras referentes ao tema, como a do padre 

Júlio Maria - Memória sobre a Religião - e a de Oliveira Lima, intitulada O 

descobrimento do Brasil (LIMA, 1900). A contribuição principal dessas 

reflexões para o tema em estudo está no papel atribuído ao Catolicismo na 

formação da nacionalidade e, no que diz respeito aos jesuítas, na 

exaltação de sua atuação missionária durante o período colonial, 

consignando-Ihes papel positivo na defesa dos índios contra a sanha dos 

colonos portugueses, nas práticas educativas e na catequese. Segundo 

essa perspectiva, na formação da nacionalidade os jesuítas tiveram um 

papel integrador decisivo.  

Essa estratégia da reação católica no sentido de aproximação com o 

Estado republicano foi por este bem recebida na medida em que fornecia 

legimitação ao poder secular. Dessas transformações do discurso e da 

prática católicas em relação ao Estado republicano resultou na obra de 

Oliveira Lima uma nova leitura que passou a enfatisar os aspectos 

positivos da ação missionária relacionados com a formação da naci-

onalidade, mutação tornada possível também em decorrência de seus 

novos posicionamentos políticos. Vejamos como ocorreu essa transfor-

mação que tornou seu discurso histórico mais permeável ao tema da nação 

católica.  

Na obra O Padre Manoel de Moraes verifica-se essa mudança com 

maior clareza na abordagem da vida deste jesuíta como contestador da 

ordem religiosa perseguido pela inquisição. Personagem de contraditória 

atuação, seu processo havia sido copiado na Torre do Tombo pelo Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro e o celebrizara por registrar uma epopéia 

na qual o padre desempenhava ora o papel de missionário jesuíta, ora o de 

calvinista praticante. Atuando "como gente de guerra", tendo se casado 

duas vezes na Holanda, apesar do voto de castidade feito no Brasil, fora 

"língua de gentio, capitão de índios nas guerras de Pernambuco e 

comerciante de pau-brasil" (LIMA, 1907, p. 1907).  

O retrato desse personagem-símbolo construído por Oliveira Lima' 

expressou a revisão do julgamento anticlerical da atuação missionária e 

exaltou o excêntrico protagonismo do "missionário e guerrilheiro" que como 

superior de um aldeamento de índios em Pernambuco, teria co-  
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mandado seus tutelados durante as lutas contra os holandeses no século XVII. 

A releitura incorporou portanto elementos do nativismo pernambucano que 

expressou um dos direcionamentos da identidade nacional e indicou uma 

associação positiva entre a ação missionária e a Restauração, tema que 

constitui um dos pontos nodais da historiografia pernambucana. Essa inflexão 

no discurso de Oliveira Lima expressou portanto uma referência fundamental 

para sua interpretação do papel desempenhado pela Igreja Católica na 

formação da nacionalidade, decorrente de um novo alinhamento dessa 

instituição com o Estado republicano.  

Em momento posterior, década e meia após a publicação da sua primeira 

obra, Oliveira Lima expressou-se em nova interpretação, em revisão 

historiográfica que atenuou os rigores da crítica de inspiração martiniana e 

aprofundou a aproximação de seu discurso com o do nacionalismo católico. 

Era então ministro plenipotenciário do Brasil em Bruxelas e estava em contato 

com o príncipe O. Luís de Orléans e Bragança, envolvido em pretensões 

restauradoras. Sua obra Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, 

publicada em 1911, expressou essa nova interpretação mais favorável à Igreja 

e voltada para o reconhecimento da nação católica.  

A guinada na sua interpretação não conflitava com as relações vigentes 

entre Igreja e Estado, antes expressava a nova situação, ao mesmo tempo em 

que atendia às crescentes simpatias do historiador-diplomata pelos 

monarquistas.  

Heróis de roupeta  

A revisão histórica - tarefa na qual Oliveira Lima se notabilizara com a obra 

magistral sobre O.João VI no Brasil (1908) - nesse momento de maturidade 

intelectual, abrandou suas posições com relação à Igreja Católica e 

especificamente redirecionou-as no tocante à sua atuação missionária. A visão 

pessimista que associava os missionários à escravidão foi abandonada e 

substituída pela interpretação dos jesuitas como defensores dos índios:  

Se não fossem aqueles homens vestidos inteiramente de preto, 

continentes, ascéticos, de palavras mansas e que acorreram pouco 

depois para defendê-Ios, ninguém os teria protegido. As más paixões 

tinham livre curso entre as gentes, com as quais um laço comum era 

a esperança na fortuna. Mas os recém-vindos, que acompanharam 

um governador-geral, enviado à toda pressa para fazer cessar a 

anarquia verdadeiramente feudal dos donatários, e centra//zar a 

administração disseminada e lânguida, conduziram  
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bravamente a campanha em favor dos oprimidos, fundando missões 

para os neófitos, e ao mesmo tempo informando a Corte sobre as 

condições morais daquela sociedade longínqua em formação.(LlMA, 

1997, pp.44-45)  

O argumento principal da oposição aos missionários, ou seja, sua 

interferência na questão da escravização dos índios pelos colonos, foi 

abrandado e reelaborado no sentido inverso. Agora eram os missionários 

que salvavam os índios do cativeiro e mesmo que dessa empreitada 

tivesse resultado a escravidão negra, o saldo era considerado positivo por 

Oliveira Lima:  

Resgataram assim, com um devotamento e uma perseverança que 

não deixaram de suscitar sangrentas represálias, o crime coletivo de 

servidão do começo, de toda uma raça espoliada dos seus mais 

elementares direitos, e que teve de ser substituída, nos trabalhos 

penosos, pelos negros, importados da África, e considerados desde 

os descobrimentos, como simples mercadoria. Os jesuítas 

denunciavam simultaneamente os abusos das autoridades, estig-

matizavam os vícios dos colonos, e uniam-se e impunham-se, ainda 

que em pequeno número, formando uma cruzada contra a imo-

ralidade e a violência. (LIMA, 1997, p. 45).  

A nova interpretação atribuía a Anchieta uma capacidade inventiva e 

artística de impressionar os índios, com a qual lograva levá-Ios facilmente 

à fé católica. Sua obra educativa foi louvada quanto ao conhecimento da 

língua tupi e aos ensinamentos dados aos índios. Salientou ainda sua 

atuação diplomática nas guerras da colonização, como defensor da ordem 

ao lado das autoridades portuguesas, Desaparecera da interpretação o 

antagonismo entre a ação da Igreja e a do Estado, que havia norteado a 

leitura anterior e as missões passaram por uma reinterpretação com novos 

pressupostos. Mais que um apóstolo, Anchieta foi então retratado com a 

aura da santidade que explicitava semelhanças com S.Francisco Xavier e o 

imaginário sebastianista.O historiador-diplomata aprovava então os  

Esforços dos missionários para introduzir a disciplina entre os eu-

ropeus e a civilização entre os indígenas, começando por tornar 

estes sedentários, isto é, concentrando-se em aldeias ou reduções, 

visto que os deslocamentos continuados da vida nômade acabavam 

por subtrair as tribos à influência religiosa. (LIMA, 1997, p. 48).  

A religião adquiriu plenitude na sua interpretação da história, pas-  
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sando a figurar tão somente enquanto fator de moralidade, civilização, 

progresso e, portanto, de construção da identidade nacional. É outro 

Oliveira Lima, reconciliado em grande parte com a Igreja Católica e acei-

tando a inevitável nação mestiça que pretendera elidir ao recusar a pre-

sença dos negros, preferindo a estes os escravos índios, mais facilmente 

diluídos pela miscigenação biológica, se bem que de integração igualmente 

periférica no seu constructo da nação brasileira. Nesse sentido enfatisou a 

obra missionária em defesa dos índios ameaçados pela colonização:  

O nome de Las Casas, cuja ação se concentrou nas Antilhas so-

bretudo, porque foram estas o campo das primeiras aventuras e 

ocupações territoriais da Espanha, é justamente popular entre vós, 

mas talvez vos seja desconhecido que no Brasil se não tornou menos 

digno de veneração o nome de Anchieta, um dos muitos jesuítas que 

se dedicaram de corpo e alma à catequese dos índios. Neste 

domínio, e bem assim no da moralização do elemento europeu 

transplantado e bastante entregue às suas paixões, prestaram os 

padres da Companhia tão assinalados serviços que não é exagerado 

escrever-se que foram eles os principais agentes da cultura nacional 

nos séculos XVI e XVII (LIMA, 1997, p. 877).  

A postura anti-clerical havia sido abandonada por Oliveira Lima, na-

quele momento afastado dos debates acerca da separação entre Igreja e 

Estado que pontilharam os anos finais do Império e o início da Repúbliça.  

I Na década de 1910 tal conflito parecia amainado e preservadas as 

~sferas específicas de atuação. A colocação do Catolicismo em cena 

política nesse momento se fez sobretudo pelos monarquistas que procu-

ravam nas concepções tomistas argumentos para a valorização do regime 

derrubado em 1889. Oliveira Lima expressou em sua obra esse debate, 

que coincidia com a mutação ocorrida em seu posicionamento de 

desencanto com a República que atingira o auge durante a Campanha 

civilista fracassada em proveito de Hermes da Fonseca.  

Nesse contexto, foi por ele reafirmada a construção positiva do retrato 

de Anchieta como o "santo apóstolo dos índios" ao mesmo tempo em que 

se propunha fazer a "justiça de associar para sempre os piedosos 

missionários do século XVI à fundação da cultura nacional" (LIMA, 

1997,p.45). Seu posicionamento monarquista do momento revelava as 

características que o movimento restaurador brasileiro assumira desde o 

governo de Prudente de Morais, quando passara a adotar um discurso 

ético de fundo religioso e encontrara no Catolicismo ultramontano 

sustentação para suas pretensões. Esse parece ter sido um dos  
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fundamentos da revisão de Oliveira Lima acerca do protagonismo histórico 

dos jesuítas no Brasil. Os missionários foram, pode-se dizer, reabilitados 

na obra de Oliveira Lima, num momento em que a busca da identidade 

nacional sugeria-lhe a necessidade de união das forças entre o trono e o 

altar.  

O ponto culminante da reinterpretação da ação do clero na história do 

Brasil ocorreu nas notas que escreveu à reedição da História da Revolução 

Pernambucana de 1817, de Monsenhor Muniz Tavares. Nessa obra 

completou-se a associação feita por Oliveira Lima entre a religião e o 

nacionalismo, com a afirmação de que  

A revolução de 1817 pode quase dizer-se que foi uma revolução dos 

padres: pelo menos constituíram o seu melhor elemento, o que mais 

provas deu de sinceridade, de isenção e de devotamento, aqueles 

onde se recrutaram, com poucas exceções, seus dirigentes 

(TAVARES, 1969,p. 256).  

Cônegos, vigários, coadjutores, regulares e seculares haviam sido 

punidos atéo extremo da pena capital. Era o clero que levava o povo à 

rebelião contra a casa de Bragança, eram os "padres políticos" que inte-

gravam uma vez mais a grande epopéia nativista pernambucana, com-

pletando a obra missionária iniciada pelos jesuitas.  

Finalmente, no manual História da Civilização (1921) Oliveira Lima 

consolidou sua nova interpretação da Igreja Católica ao apresentar os 

jesuitas como protetores dos índios e seus defensores junto ao governo 

português. A postura anticlerical, substituída pela reabilitação dos missi-

onários, desapareceu por completo para assegurar uma história "oficial" de 

longo consumo, a considerarmos suas múltiplas edições: "À Companhia de 

Jesus devia o Catolicismo inestimáveis serviços e para os índios brasileiros 

representavam os padres o único penhor da liberdade e da civilização", 

apesar de "erros e desvios", que não prejudicaram seu direcionamento 

global (LIMA, 1946, p. 332).  

Pode-se concluir que a interpretação de Oliveira Lima sobre a ação 

missionária correspondeu à apropriação de elementos da historiografia 

portuguesa e brasileira, segundo os interesses da legitimação de um 

Estado nacional em construção do qual o historiador foi membro e res-

ponsável pela divulgação de uma certa imagem no exterior, conforme seu 

ofício de diplomata solicitava. Nesse sentido, a escolha de José de 

Anchieta como personagem-símbolo da ação missionária e do papel 

civilizador da religião evidenciou a persistência de certos valores conve-

nientes à construção da história legitimadora do Estado-nação por sua 

função homogeneizadora, pois a religião aparece na explicação histórica 

como elemento cultural integrador essencial à formação da naciona-  
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lidade. Diante da complexidade da "nação mestiça", forneceu sustentação 

à identidade e unidade nacional e à perspectiva de lealdade indispensável 

à ação do Estado.  

Embora tenha desde o Império um investimento do Estado brasileiro 

na produção de uma história legitimadora por meio do recurso à cons-

trução do discurso do nacional, não seria possível, no caso de Oliveira 

Lima, que certamente não é o único nessa situação, encontrar em sua 

atuação enquanto membro da burocracia estatal um engajamento em 

"empreendimento com um simplista e maquiavélico exercício de 'mani-

pulação de massas''', como aponta Angela Gomes (GOMES, 1996). Per-

cebe-se que na sua interpretação da relação entre Igreja Católica e a 

nação estão presentes os elementos de uma política cultural na medida em 

que suas obras acataram cânones da historiografia acadêmica, avaIizada 

pelos institutos históricos e pelo próprio Itamaraty. Mas há também nelas 

uma autonomia, um distanciamento dessa ingerência. Podese falar então 

nas vinculações dessa produção com a tradição historiográfica martiniana, 

pouco a pouco esmaecida na medida em que um tropismo de aproximação 

com a historiografia brasileira, com a Igreja Católica e com o monarquismo 

se acentuou. A esse movimento correspondeu o contexto favorável de 

conciliação entre Igreja Católica e Estado republicano.  

Nesse sentido a escolha de José de Anchieta como personagem-

símbolo pode ser interpretada como portadora de certos valores conve-

nientes à construção histórica legitimadora do Estado - nação. Como 

símbolo recriado e reapropriado na obra de Oliveira Lima, esse persona-

gem correspondeu a um encontro entre identidades culturais de sólidas 

raízes e um projeto, sistematizado em preceitos, de uma historiografia que 

tinha uma função legitimadora do Estado republicano e assim procedeu à 
releitura de seu passado, iluminando com diferentes intensidades e de 

diferentes ângulos personagens-símbolo capazes de cimentar identidades 

e promover lealdades. Ou seja, capazes de contribuir para a consolidação 

de vínculos mediante o apelo à representação da "nação católica". Fator 

de homogeneidade política, portanto, numa República federativa em 

constante ameaça de ação centrífuga dados os laços tênues do 

federalismo e a força do poder local. Nessa medida, a construção de um 

passado único - o da nação católica - cumpriu seu papel.  
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