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Resumo 

 O período entre 1902 e 1910 foi, em variados aspectos, muito rico para o 
Brasil. A República, recém-consolidada, inspirava anseios por renovação e 
reestruturação de toda sorte, elevando a vida intelectual a efervescência inédita 
no país. Nesse contexto, ascendeu ao cargo máximo do Ministério das Relações 
Exteriores o Barão do Rio Branco. Um dos mais importantes pilares de sua gestão 
foi a escolha de homens da elite intelectual do país, para divulgar e defender o 
Brasil ao redor do mundo. Este artigo destina-se a examinar a sociedade e a vida 
intelectual do período em questão, bem como a inserção e atuação de Oliveira 
Lima nesse contexto, culminando com as conclusões sobre sua brilhante vida 
intelectual e a diplomacia cultural que desenvolveu ao longo de sua vida. 
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Introdução 

  

Este artigo tem como objetivo apresentar parte das conclusões da 

pesquisa de Iniciação Científica intitulada “A influência das ideias na Chancelaria 

de Rio Branco: A Primeira República sob o olhar de Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, 

Oliveira Lima e Euclides da Cunha”, em que buscou-se investigar de que modo as 

ideias advogadas na vida e obra desses intelectuais influenciaram a formação e 

atuação do Ministério das Relações Exteriores, sob Chancelaria de José Maria da 

Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, entre os anos de 1902 e 1910.  

O período estudado tem sido considerado ímpar pelos revisores 

históricos: a modernização do Ministério das Relações Exteriores (MRE) – até então 

considerado reduto de importância menor, refúgio de personalidades preteridas no 
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exercício de funções “mais nobres” do poder executivo-, a definição clara dos 

objetivos da política externa, a personalidade carismática do Barão do Rio Branco, 

vários são os fatores que fizeram da Primeira República referência para tudo o que 

se viria a realizar, no futuro, em matéria de Chancelaria no Brasil. 

Sabe-se que Rio Branco cercou-se, desde cedo, por pessoas de alta 

cultura e intelectualidade. Quando chegou à chancelaria brasileira não foi 

diferente. O grupo que ele esforçou-se por reunir ao trabalho diplomático era “uma 

plêiade de intelectuais especialistas na história, geografia e cultura brasileiras (...) 

uma entourage de cientistas e especialistas. Não mais a “falange sagrada”, mas “a 

elite dos nossos homens de talento”; “a sociedade inteligente de nossa terra”, “o 

círculo dos sábios” (SEVCENKO, 1995, p. 154). Dentre essa elite estavam as 

personagens-chave da pesquisa: Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Euclides da Cunha e 

Oliveira Lima. Aqui, contudo, considerando-se os limites impostos por um breve 

artigo, serão enfatizadas vida,  obra e interação de Oliveira Lima com o Itamaraty. 

A relevância do estudo poderia ser justificada simplesmente por se 

tratar da gestão de Rio Branco no MRE, cujos méritos não se devem apenas às 

importantes conquistas que logrou, mas também por terem sido alcançadas por 

meio de procedimentos e posturas que acabaram se incorporando à tradição 

diplomática brasileira. 

Além disso, compreender a vida intelectual de então significa 

compreender um pouco do Brasil – não só aquele, mas também este, uma vez que 

àquela época foram consolidados uma série de valores e conceitos que viriam 

compor o que hoje se chama de identidade nacional. 

Dessa forma, a fim de entender o impacto das ações política externa 

conduzidas pelas personalidades-foco da pesquisa, é preciso compreender o 

contexto histórico – político, econômico, social e cultural - em que estavam 

inseridas, o que será feito na primeira parte deste artigo. Mais à frente, 

apresentar-se-á um panorama acerca da atuação do Itamaraty sob a direção de Rio 

Branco, seguido pela recuperação de dados biográficos do diplomata Oliveira Lima, 

bem como sua atuação e contribuição para a diplomacia brasileira. 
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Metodologia 

A técnica de coleta de dados baseou-se essencialmente em pesquisa 

bibliográfica, que incluiu, em primeiro lugar, livros e artigos que tratassem da 

sociedade, intelectualidade e relações exteriores da Primeira República, dentre os 

quais se destacam as obras de Boris Fausto, Edward Burns, Lucia Lippi de Oliveira, 

André Botelho, além de clássicos das ciências sociais brasileiras, como são as obras 

de Florestan Fernandes, Sergio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre. Além disso, 

especial atenção foi dada às publicações da Fundação Alexandre de Gusmão 

(FUNAG), que inclui numerosos ensaios e análises, escritas por autores que são 

referência na academia brasileira de Relações Internacionais, como Amado Cervo, 

Clodoaldo Bueno, Rubens Ricupero, Fernando Henrique Cardoso. Publicações 

documentais da FUNAG, como discursos, conferências e correspondências dos ex-

membros do MRE também foram examinadas. 

 

O contexto internacional nos 1900 

 

No início do século XX, o mundo havia acabado de experimentar a 

segunda Revolução Industrial, também chamada Revolução Científico-Tecnológica,  

o que representou uma revolução muito maior do que a primeira havia sido, com o 

advento da eletricidade e dos derivados de petróleo, aumentando 

exponencialmente as possibilidades da produção industrial e provocando o 

comércio dos mais variados produtos ao mundo todo, através de ferrovias e navios 

a vapor (SEVCENKO, 2004). 

Nicolau Sevcenko, em capítulo introdutório do livro História da Vida 

Privada no Brasil – República: da Belle Époque à Era do Rádio, cita o depoimento de 

um dos pioneiros do x industrial, Raymond Loewy, para exemplificar o clima de 

novidade que se fazia sentir nos países europeus: 

 

Estando eu com apenas catorze anos, em Paris, onde nasci, eu já tinha 
visto o surgimento do telefone, do aeroplano, do automóvel, da 
eletricidade doméstica, do fonógrafo, do cinema, do rádio, dos 
elevadores, dos refrigeradores, do raio X, da radioatividade, e, ademais, 
da moderna anestesia. (LOEWY apud SEVCENKO, 2004) 

  

Foi também a Revolução Científico-Tecnológica que provocou a 

ampliação na escala das demandas e das exportações, gerando o fenômeno do 
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neocolonialismo, também chamado de imperialismo, que contribuíram para 

delinear as configurações de um sistema internacional em que as potências 

industriais dividiram a maior parte do mundo, à exceção da Europa e das Américas, 

em territórios sob domínio direto ou em áreas de influência (BUENO, 2012), quer 

fosse através da disputa por novas terras, quer fosse pelo restabelecimento de 

vínculos de dependência com áreas de passado colonial. 

Nesse contexto de industrialização destacavam-se a França e a 

Inglaterra, que, já em 1884, firmaram a aliança que mais tarde se transformaria 

em Tríplice Entente, a qual enfrentaria a Tríplice Aliança na I Guerra Mundial. 

As potências europeias estavam muito mais voltadas para si próprias e 

para a manutenção de suas colônias na Ásia e na África, do que para suas relações 

com o resto do mundo, mantendo com a América contatos essencialmente 

comerciais. 

A América, por sua vez, encontrava-se sob influência dos cada vez mais 

poderosos Estados Unidos, cuja Doutrina Monroe se encarregava de proteger todo o 

continente de influências e intenções dominadoras do Velho Mundo. Era a famosa 

“América para os americanos”. (FORSTER, 2011) 

Foi também nessa época que os Estados Unidos passaram a se preocupar 

em incrementar seu singelo poder bélico. Até 1890, possuíam um exército menor 

que o da Bulgária, e uma marinha menor do que a italiana, embora a produção 

industrial do país fosse treze vezes a da Itália, e menor também que a do Brasil, da 

Argentina ou do Chile (KISSINGER apud FORSTER, p. 64, 2011). 

 

“Tudo para o Brasil e pelo Brasil”: ideias e sociedade na Primeira República 

 

Denomina-se Primeira República – ou República Velha - o período que vai 

de Novembro de 1989 a 1930. Para os objetivos desta pesquisa, interessam 

essencialmente o intervalo entre 1902 e 1912, quando o Barão do Rio Branco atuou 

como Ministro das Relações Exteriores do Brasil. 

À época da proclamação da República, o Brasil ainda fracassava em se 

livrar de certas incoerências ideológicas e práticas, insistindo em ideais de cunho 

liberalista quando, na verdade, permanecia uma sociedade essencialmente agrária, 
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cuja manutenção dependia, de um lado, do trabalho escravo, e, de outro, do 

mercado externo. 

O crítico literário Roberto Schwarz, ao analisar a obra de Machado de 

Assis, tão emblemática do período de que aqui se trata, comenta, no famoso ensaio 

“As ideias fora do lugar”: 

 
Havíamos feito a Independência há pouco, em nome de ideias francesas, 
inglesas e americanas, variadamente liberais, que assim faziam parte de 
nossa identidade nacional. Por outro lado, com igual fatalidade, este 
conjunto ideológico iria chocar-se contra a escravidão e seus defensores, e 
o que é mais, viver com eles. No plano das convicções, a incompatibilidade 
é clara. (...) As ideias liberais não se podiam praticar, sendo ao mesmo 
tempo indescartáveis. (SCHWARZ, 2000, p. 13). 

 

Internamente, os militares lutavam para manter a República unida. 

Porém, a abolição da escravatura, a nova situação dos ex-escravos no Sudeste, e a 

chegada maciça de imigrantes desestabilizavam a sociedade. 

No aspecto econômico, o país sofria. O Presidente Campos Sales tomava 

medidas austeras para equilibrar as finanças governamentais, causando, contudo, 

alta excessiva do custo de vida. Os impostos sobre o consumo, o aumento das taxas 

alfandegárias, levavam os produtos a altas cada vez maiores, aumentando, 

também, o descontentamento popular (CARONE, 1977). 

A respeito desse período San Tiago Dantas comentou que “um contraste 

singular reinava entre a economia e a inteligência, entre a situação de debilidade 

material do país e a força com que irrompiam os sinais de uma nova mentalidade. 

(...) Elevava-se a um nível, até então inatingido, a vida intelectual do país.” 

(DANTAS apud AMORIM, 2010, p. 11) 

Essa tal “vida intelectual” efervescia, mas não de maneira homogênea. 

Havia apenas quatro instituições de ensino superior, as quais formavam intelectuais 

com visões diversas acerca do que deveria ser o “novo Brasil” e, mesmo quando 

havia convergências de pensamento quanto aos objetivos, os caminhos para atingi-

los acabavam sendo objeto de controvérsias. (ENGEL, 2006). 

Algumas dessas divergências provinham do fato de que a própria 

sociedade brasileira permanecia contraditória. A República havia trazido mudanças 

aparentemente profundas na estrutura do poder, mas, tal qual a Independência, 

não alteraram fundamentalmente a estrutura social e econômica vigentes no país 

desde o início do século XIX (RICUPERO, 2002). O único objetivo seguramente 
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comum entre os intelectuais era o “tudo para o Brasil e pelo Brasil”, epígrafe da 

famosa Revista Niterói (FRANÇA, 2000). 

Imperava entre os intelectuais a ideia de que a eles cabia uma espécie 

de “missão civilizatória cujo objetivo maior era lançar as bases de uma cultura e 

de um povo que pudessem verdadeiramente ser chamados de brasileiros” (FRANÇA, 

2000, p. 75). 

O Brasil republicano ansiava por progresso, estabilidade econômica, 

segurança, independência e prestígio internacional.  De acordo com o censo de 

1890, 84% dos brasileiros eram analfabetos. O país era “fraco, economicamente 

atrasado, cultural e educacionalmente muito pouco desenvolvido” (RICUPERO, 

2002, p. 89). 

No que diz respeito às instituições políticas, havia um aparato 

burocrático notável, civil e militar, concentrado especialmente no Rio de Janeiro. 

O resto do país caracterizava-se por enorme população rural, predominantemente 

mestiça, dominada pelas grandes oligarquias provincianas. 

 
Marechais, almirantes, presidentes, governadores (“presidentes de 
Estado”), funcionários, fazendeiros, coronéis e “coronéis”, colonos e um 
povo de mulatos, cafuzos, imigrantes. Nessa República, que se desejava 
nova, quase tudo vinha como herança de cinquenta anos de um Império 
bastante estável. (BOSI, 1977, p. 295). 

 

Livrar-se da herança do Império era desejo do governo e das elites; todos 

queriam o novo. As porções mais privilegiadas da sociedade eram entusiastas de 

uma industrialização imediata e da modernização do país “a todo custo”, o que 

começaria, naturalmente, pelo Rio de Janeiro, capital federal, terceiro maior 

porto da América Latina – perdendo apenas para Nova Iorque e Buenos Aires -, a 

verdadeira vitrine do Brasil (SEVCENKO, 2004).  A transformação daquela cidade 

colonial - tortuosa, desorganizada, cuja falta de higiene colocava em risco até 

mesmo a saúde dos turistas que recebia - em moderno centro urbano, era assunto 

da mais alta prioridade para o presidente Rodrigues Alves (CARONE, 1977). 

 “Regeneração” foi o nome dado ao conjunto de mudanças que 

ocorreram com o intuito de reestruturar o Rio de Janeiro, tarefa que se subdividiu 

em três: a modernização do porto, liderada por Lauro Muller, o saneamento da 

cidade, atribuição de Oswaldo Cruz, e a reforma urbana, cujo responsável foi 

Pereira Passos.  
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Em 1904 foi inaugurada a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, 

símbolo de uma cidade rapidamente remodelada e afrancesada, marcando a 

gênese da chamada belle époque brasileira, como são chamados esses anos de 

intenso cosmopolitismo, efervescência cultural e expectativa pelo progresso. 

Se, de um lado, a antipatia pelos símbolos monarquistas, vindos de 

Lisboa, era notória, florescia a admiração por Paris, que passou a ser o centro de 

atração maior da vida intelectual do país nos anos que se seguiram. Era a 

consolidação de uma tendência que já vinha de décadas atrás, quando já era 

costume “afrancesar” ruas do centro do Rio, como a Rua do Ouvidor, onde os 

jovens da geração de 1870 se encontravam.  

A chamada geração de 70, ou geração dos mosqueteiros-intelectuais, era 

composta por jovens republicanos, intelectuais, artistas, políticos, militares, que 

desejavam integrar o Brasil na civilização ocidental, renegando seu passado 

imperial e seguindo os passos já trilhados pela Europa e pelos Estados Unidos. 

Cosmopolitas, muitos deles formados fora do país, eram fortemente inspirados 

pelas correntes cientificistas, como o darwinismo social de Spencer, o monismo 

alemão e o positivismo francês de Auguste Comte. (SEVCENKO, 2004). Era a 

geração de jovens que viriam a decidir, no início do século seguinte, os rumos da 

ação internacional brasileira (PEREIRA, 2005).  

Faziam parte desse grupo jovens como Coelho Neto, Bilac, Medeiros e 

Albuquerque, Alberto Silva, Artur e Aluízio de Azevedo, Raul Pompeia. Acreditavam 

e defendiam postulados tipicamente europeus, como a autonomia da pessoa, a 

universalidade da lei, a cultura desinteressada, a ética do trabalho, etc., contra as 

prerrogativas do Antigo Regime, crendo que também no Brasil devessem se tornar o 

eixo condutor ao progresso e à evolução. 

Isto, pois eram contra a escola de pensamento predominante da época, a 

qual importava muitos de seus elementos da Europa, entre eles o do chamado 

darwinismo social, que incorporava elementos da biologia às investigações 

humanas. Um exemplo de trabalho nesse sentido foi o de Manuel Bonfim,  

intelectual sergipano que propunha o “parasitismo” como móvel explicativo das 

relações entre metrópole e colônia. (...) Entretanto, aceitava a hereditariedade 

dos caracteres psicológicos da classe, da ordem e da espécie como elemento 

definidor do caráter nacional próprio do país. A “receita” de nacionalismo de 
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Bonfim sugere que a nação e sua base concreta, o povo, se levante contra os 

elementos estranhos, infiltrados no organismo da vida social brasileira, (...) e será 

através da educação que o povo se libertará deste corpo estranho. (OLIVEIRA, 

1990, p. 117). 

Embora seja difícil categorizar o pensamento produzido por aqueles 

intelectuais, de maneira geral se pode dizer que o anseio por modernização estava 

presente em tudo aquilo que se discutia. Para muitos deles, os problemas nacionais 

só seriam resolvidos por uma solução “científica”. Criam que a educação 

intelectual era o único meio para melhorar os homens e o Brasil, que poderia, 

assim, superar seu atraso cultural e acelerar sua marcha rumo à camada mais 

evoluída da humanidade (OLIVEIRA, 1990). Era 

 

Um tempo mais acelerado, impulsionado por novos potenciais energéticos 
e tecnológicos, em que a exigência de acertar os ponteiros brasileiros com 
o relógio global suscitou a hegemonia de discursos técnicos, confiantes em 
representar a vitória inelutável do progresso e por isso dispostos a fazer 
valer a modernização “a qualquer custo”. (SEVCENKO, 2004, p. 27) 

 

O Ministério das Relações Exteriores 

 

Em 1902, assumiu a Chancelaria do MRE José Maria da Silva Paranhos 

Júnior, o Barão do Rio Branco, primogênito do Visconde do Rio Branco, famoso por 

liderar a aprovação da Lei do Ventre Livre, em 1871. Formado em Direito e 

especialista em história militar das lutas na região do Prata, foi no início de sua 

vida política, mas as disputas internas típicas do cargo lhe desagradavam, fazendo 

com que buscasse uma oportunidade na diplomacia. Em 1876 foi designado pela 

Princesa Isabel para servir em Liverpool, oportunidade que aproveitou para 

aprofundar os estudos.  

Chefiou o Ministério das Relações Exteriores entre 1902 e 1912, tendo 

sido mantido em seu posto por quatro presidentes: Rodrigues Alves, Moreira Pena, 

Nilo Peçanha e Rodrigues da Fonseca. A política externa que conduziu tem sido 

dividida em três vertentes: a política de definição das fronteiras, a aproximação 

dos Estados Unidos e o estreitamento de relações com os vizinhos sul-americanos, e 

o esforço de maior projeção do Brasil no cenário internacional (FORSTER, 2011). 

No período que antecedeu seu ingresso no Itamaraty, entre 1889 e 1902, 

onze ministros haviam ocupado o MRE, sem contar os que o fizeram interinamente. 
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Assim, quando Rio Branco assumiu, conduziu uma completa reestruturação do 

Ministério, assunto de grande necessidade para uma recém-nascida república que 

necessitava mostrar ao mundo que o Brasil era um país estável, sólido e digno de 

confiança.  

Embora fosse um homem enclausurado em seu tempo (CERVO, 2002), de 

valores já superados na própria época (RICUPERO, 2002), Rio Branco era, antes de 

tudo, pragmático. Desejava servir ao Brasil, fosse qual fosse o regime vigente. 

Apesar de monarquista convicto, Rio Branco entusiasmava-se com o clima político e 

com o clima de novidade e modernização que pairavam no país. Muito lhe agradava 

assistir às reformas conduzidas por Rodrigues Alves no desenho urbanístico da 

capital, no reaparelhamento do porto, assim como o clima de modernização 

presente no mundo.  

O clima de renovação chegou também ao Itamaraty, que foi 

completamente reestruturado. Rio Branco converteu a anacrônica pasta em uma 

Chancelaria contemporânea comparável às equivalentes europeias, dotando-a de 

mapoteca, arquivos, biblioteca, consultor jurídico, diretores de seção, serviço 

geográfico (RICUPERO, 2002). Tudo visando a tornar o serviço diplomático o mais 

técnico e arrojado quanto possível. 

Além das mudanças concretas, Rio Branco contribuiu também para que o 

Itamaraty se tornasse um dos Ministérios mais comentados pela intelectualidade e 

pela imprensa, a quem sempre tratou com grande respeito e cordialidade. Soube 

associar-se ao momento de grandes transformações da cidade carioca, onde era 

famoso por passear em automóvel com capota arriada. Sua popular imagem passou 

a se confundir com os anseios de modernização e de prestígio da nação 

(VILLAFANE, 2012). 

Além disso, Carlos Henrique Cardim afirma que “a virtude cultivada por 

Rio Branco de convocar as melhores cabeças do país para o serviço público a seu 

lado merece ser realçada, por se tratar de dois temas recorrentes da Ciência 

Política: o tema das relações entre o poder e a cultura, e o da necessidade do 

conselho político”. (CARDIM, 2002, p. 177) 

Aí reside um dos grandes méritos de Rio Branco, que, ao contrário de 

governantes que, em sua maioria, procuram cercar-se de colaboradores inferiores, 

que confirmem suas visões, que não tragam opiniões dissonantes e que expressem 
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concordância e elogios (CARDIM, 2002), cercou-se de personalidades cujos 

intelectos conferissem pluralidade e riqueza de recursos ao Itamaraty. O Chanceler 

brasileiro soube dotar de evidência teórico-intelectual suas ações em política 

exterior, ferramentas que conferissem maior legitimidade aos rumos que decidisse 

tomar.  

A “Era Rio Branco” caracterizou-se, principalmente, pela opção pela 

diplomacia e pela paz. Não obstante a opção pela paz fosse, sim, repleta de 

valores éticos, era, acima de tudo, uma “situação objetiva, factual: a paz é sempre 

melhor para os fracos e vulneráveis” (RICUPERO, 2002, p. 89), caso em que o Brasil 

se encaixava perfeitamente. 

Assim, o Barão fez com que se tornasse missão do Itamaraty transformar 

certos pressupostos favoráveis ao Brasil, como os da não-ingerência, da 

negociação, das soluções pacíficas, de filosofias a lugares-comuns na tradição 

diplomática e identitária brasileiras.  

 

Oliveira Lima e a diplomacia cultural 

 

Manoel de Oliveira Lima – nasceu em 25 de dezembro 1867, no Recife, 

filho de um comerciante português que veio para o Brasil fazer fortuna com o 

negócio de açúcar e mãe brasileira, foi um dos intelectuais mais apaixonados por 

sua Terra, embora tenha vivido toda a infância e adolescência em Portugal. 

Em terras lusas teve grande contato com a rebuscada intelectualidade 

portuguesa, sendo conhecido como uma espécie de garoto prodígio. Essa 

precocidade marcaria, mais tarde, também seu período no Itamaraty. Lima estava 

acostumado a ser sempre o mais novo entre seus pares. 

Aos quinze anos lançou, em Lisboa, o jornal Correio do Brasil, com que 

pretendia divulgar informações e opiniões do Brasil, aos poucos caminhando-se 

para temas especificamente históricos.  

 
Ali publicou artigos sobre questões culturais e sociais, crônicas de viagem e 
estudos de história. (...) Igualmente importante eram seus perfis de 
personalidades da época, entre os quais a homenagem a Joaquim Nabuco, 
que agradeceria prontamente ao “comproviciano que externara de forma 
desinteressada e inteligente tanta admiração pela sua participação nas 
lutas anti-escravistas” (FORSTER, 2011, p. 140). 
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Com apenas vinte anos, formou-se em Filosofia, Direito e Diplomacia no 

Curso Superior de Letras, em Lisboa. Em 1891, aos vinte e quatro, casou-se com 

Flora de Albuquerque, quatro anos mais velha, oriunda de uma tradicional família 

pernambucana, ligada a atividade açucareira e a valores aristocráticos. O 

casamento com Flora, provida de genealogia aristocrática, solidificou os laços de 

Lima com a oligarquia pernambucana, confirmando-lhe o prestígio social e 

facilitando sua entrada nos círculos diplomáticos, estabelecendo a conexão 

definitiva com o meio aristocrático e completando seus já consolidados atributos 

intelectuais. Eram um “casal-vitrine” da modernidade civilizada da Belle Époque 

(PEREIRA, 2002). 

Lima soube se inserir muito bem na elite intelectual brasileira, 

tornando-se amigo do Barão do Rio Branco, quase uma geração mais velho, com 

quem, apesar de quase uma geração de diferença, experimentou aproximação 

natural, visto que nutriam muitos interesses convergentes, como a busca 

incessante de manuscritos, de velhos mapas, o estilo de reflexão e de método de 

pesquisa, e, também, as amizades em comum. Já em 1890 tornou-se diplomata, 

atuando em Lisboa, Berlim, Washington e Londres. Sob a direção de Rio Branco, 

Japão e Peru. Por onde passou, teve oportunidade de realizar extensas pesquisas 

históricas, além de uma inigualável biblioteca, que encontra-se até hoje disponível 

na Universidade Católica da América, em Washington DC. Seu apreço pela 

literatura lhe faria notório, ainda jovem, quando, com apenas 29 anos foi eleito 

para a Academia Brasileira de Letras. 

Lima é considerado o primeiro diplomata cultural do Brasil, pois, onde 

quer que fosse, estava pronto a contar mais sobre as virtudes de seu amado país-

natal. Acreditava haver espaço tanto para a “atividade cultural de projeção e 

promoção do país, quanto para a defesa de seus interesses econômicos e 

comerciais” (FORSTER, 2011, p. 193).  

Em meados da primeira década de 1900, contudo, sua relação com os 

colegas diplomatas e, especialmente com o Barão do Rio Branco, começou a se 

desgastar muito. De grandes amigos, viraram desafetos irreconciliáveis 

(GREENHALGH, 2011). 

Oliveira Lima ressentia-se, por exemplo, da designação para o Peru em 

1904. Era sabido que ele gostaria de ficar na Europa, onde, além de trabalhar, 
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poderia também se dedicar a suas investigações históricas, pesquisando nos 

arquivos das Universidades estrangeiras. O fato de que, ainda assim, Rio Branco 

houvesse lhe pedido para permanecer na América do Sul, lhe causava incômodo. 

O principal ponto de atrito, contudo, não dizia respeito a pequenos 

desentendimentos ou incômodos, mas a assunto de grande importância na agenda 

brasileira: a relação com os Estados Unidos. 

À medida que Joaquim Nabuco, orientado por Rio Branco, conduzia o 

estreitamento das relações com os Estados Unidos, o relacionamento de Lima com 

eles foi se deteriorando.  

A amizade de Nabuco, com quem havia compartilhado tantas convicções 

políticas, havia se transformado devido às diferenças de posicionamento frente ao 

pan-americanismo e à relação com os Estados Unidos. Enquanto o barão do Rio 

Branco adotou uma postura intermediária, de aproximação com os Estados Unidos e 

os países latino-americanos, mas em equilíbrio com a Europa, Nabuco e Lima 

posicionaram-se em pólos opostos (DULCI, 2008).  

Para Oliveira Lima, a Doutrina Monroe havia sido mera substituta do 

domínio europeu na América Latina. Em vários jornais, o historiador escrevia 

contra a postura adotada pelo Itamaraty, isto é, por Rio Branco e Joaquim Nabuco. 

Em 1906 Nabuco escreveu a Lima cortando relações, em carta transcrita 

pela historiadora Tereza Dulci: “Desde que o snr. Estabelece como condição para 

me continuar a sua amizade ouvir eu ‘as verdades’ que me queira dizer, não me é 

lícito insistir por aquele privilégio. Não haveria reciprocidade na cláusula, pois, eu 

já agora não poderia contrair o mesmo hábito.” (NABUCO apud DULCI, 2008, p. 7) 

Oliveira Lima, por sua vez, dizia que o idealismo de Nabuco fazia com 

que parecesse um daqueles enviados que “se torna mais papista do que o Papa”, e 

que também lhe impedia de ser um estadista da envergadura do pai: “O que lhe 

sobrava em bom gosto literário, lhe faltava em senso das realidades, aquilo que 

comumente se chama o senso prático no tocante às questões públicas” (VINHOSA, 

2012, p. 165).  

As agudas diferenças entre Joaquim Nabuco e Oliveira Lima com relação 

ao pan-americanismo demonstram que o assunto era polêmico não apenas dentro 

do MRE, mas também para grande parte da intelectualidade brasileira do período. 

As diferentes concepções desses dois intelectuais são um exemplo de como a 



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

13 

sociedade da época refletia sobre as relações com os vizinhos sul-americanos, seus 

anseios e também os receios que a aproximação com os Estados Unidos trazia. É 

certo que Lima não estava sozinho: também Euclides da Cunha era contra o projeto 

norte-americano, mas não declarava suas opiniões tão eloquentemente quanto o 

historiador pernambucano. É nessa época de divergências e afastamento que 

escreve seu livro mais celebrado: Dom João VI no Brasil.  

Pouco a pouco, Oliveira Lima passou a ser considerado um dissidente no 

Itamaraty. Escolhia jornais de oposição para manifestar suas ideias e desafiava 

abertamente a liderança do MRE, considerando as reformas de Rio Branco 

insuficientes. Criticava, por exemplo, a segregação entre os cargos do Itamaraty  - 

diplomata, cônsul e funcionário da Secretaria do Estado –, ideia que não encontrou 

acolhimento no Itamaraty, tendo sido aprovada apenas no final da década de 1930 

(FORSTER, 2011). 

Sentia-se deslocado no Itamaraty, não apenas por suas opiniões 

antagônicas, mas também por detalhes como, por exemplo, não ter sido criado no 

Brasil, ou ter se graduado em Letras, e não Direito, como era o caso de seus pares. 

Após numerosos atritos, somados à falta de estabilidade e à insatisfação com as 

posições oferecidas, aposentou-se do serviço diplomático em 1913.  

Pensaram, a esposa e ele, em voltar para o Brasil, mas o historiador 

sentia-se desconfortável e mal-quisto em sua terra natal. Além disso, acreditava 

não haver local apropriado para sua extensa coleção de livros. 

Defendeu, durante toda sua vida, os princípios de pacifismo e 

neutralidade, defendendo que as controvérsias deveriam sempre ser superadas 

pelas vias da negociação e do entendimento, não da guerra. Advogava, também, 

pela maior aproximação com nossos vizinhos sul-americanos, especialmente a 

Argentina, com quem considerava que o Brasil estivesse unido por civilização e raça 

(FORSTER, 2011).  

Contribuiu para que se enxergasse a necessidade de uma reestruturação 

da carreira diplomática, que dotasse a diplomacia de um eixo econômico-

comercial, até então inexistente. Acreditava, como já mencionado, que o trabalho 

diplomático envolvia muitos aspectos além dos tradicionais, indo além de jantares 

pomposos no exterior. Acreditava que o diplomata ideal deveria não somente ser 

um excelente analista político e interlocutor de seu governo, mas também um 
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promotor do comércio, sempre em busca de oportunidades de negócios para seu 

país. 

Permaneceu ávido intelectual durante o resto da vida, tornando-se 

professor convidado da Universidade de Harvard. 

Morreu em 1928, em Washington. Em sua lápide, os dizeres: “Aqui jaz 

um amigo dos livros”. 

 

Considerações Finais 

 

 Pode-se concluir, através desta pesquisa, que as ideias que floresceram 

no início do século XX incluem aquelas que haviam sido lentamente gestadas ao 

longo das décadas precedentes, como as liberalistas e positivistas, e aquelas que 

queriam representar uma ruptura com o passado colonial, trazendo a aura do 

“novo” para o projeto de Brasil. 

Ficou claro, também, que o debate nacional não ocorria de maneira 

endógena, mas era, em vários aspectos, pautado pela intelectualidade europeia, 

especialmente a francesa, o que incluía valores positivistas e liberais que, ao 

serem incorporados por uma sociedade ávida por modernização como a carioca, 

culminaram em um sentimento generalizado de que um “novo Brasil” estava 

nascendo, devendo superar o máximo possível sua retrógrada herança colonial. 

Pode-se afirmar, também, que essas ideias ascenderam a posição de 

destaque, à medida que alguns de seus advogados foram alçados a cargos de 

confiança no Ministério das Relações Exteriores, sob a liderança do Barão do Rio 

Branco. Além dos resultados práticos de suas ações, contribuíram grandemente 

para a boa imagem de que o Brasil passou a gozar no exterior, assim como para a 

própria construção da identidade nacional. 

Mesmo sendo um “homem do Império”, José Maria da Silva Paranhos 

Junior, o Barão do Rio Branco, soube se inserir muito bem na recém-nascida 

República, acompanhando o senso de transformação e reestruturando 

completamente as repartições e aspirações do Itamaraty. Parte desse processo 

envolveu a atuação de brilhantes intelectuais, dentre os quais Oliveira Lima, que 

atou na Europa, na Ásia e nas Américas como diplomata, imprimindo em cada uma 

dessas localidades esmero e profissionalismo. Executou, para além das atividades 
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da diplomacia tradicional, acentuado trabalho de divulgação e propagação da 

história e cultura brasileiras, como exemplifica a densa Biblioteca que legou à 

Universidade Católica Americana, em Washington DC.  

A amizade que mantinha com outros colegas intelectuais e diplomatas 

terminou quebrantada por divergências que diziam respeito, sobretudo, ao que 

acreditava ser o melhor para o Brasil. Sua maior – e, provavelmente, menos 

valorizada – contribuição para a diplomacia brasileira foi o ideia vanguardista que 

defendeu, de que a diplomacia poderia e deveria ir além da política, dos jantares e 

cerimônias: era mister abrir novos caminhos; culturais, intelectuais, comerciais. 
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