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Apresentação do dossiê  
A historiografia das Inquisições:  

das abolições à Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial constitui um marco na reflexão acerca da condi‑
ção humana. O horror dos campos de concentração e de extermínio, a deportação 
em larga escala e a eliminação sistemática e metódica das comunidades judaicas de 
toda a Europa colocou sob escrutínio o entendimento sobre o mal, quer ao nível das 
estruturas institucionais, quer das relações humanas, como bem refletiu a filósofa 
alemã Hannah Arendt, nos seus trabalhos sobre os sistemas totalitários e na ideia da 
“banalidade do mal”. O trauma, a importância dos testemunhos dos sobreviventes 
ou a angústia dessa existência pós‑barbárie, marcaram alguma da importante pro‑
dução literária e ensaística do mundo do pós‑guerra, sendo a obra de Primo Levi 
um dos exemplos que reverbera na atualidade. 

Ainda com o conflito longe do seu termo, a experiência judaica diante dos 
totalitarismos não tardou a encontrar ressonância em autores, predominantemente 
judeus, que projetaram a realidade dos seus contemporâneos em outra experiên‑
cia de dor, de repressão e de diáspora: a história dos conversos e cristãos‑novos da 
Península Ibérica na sua relação com outro mecanismo de vigilância, designada‑
mente, as Inquisições Modernas.
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Conquanto a comparação não tenha colhido o consenso nem o favor da his‑
toriografia que se dedicou ao estudo das Inquisições Modernas, o paradigma dos 
regimes fascistas do século XX, assim como as estruturas e sociabilidades de vigi‑
lância não deixaram de legar modelos e chaves de leitura a partir dos quais entender 
as Sociedades de Inquisição entre os séculos XV e XIX.

Este dossier propõe um percurso por olhares historiográficos que desconhe‑
ceram este paradigma. Na alvorada das revoluções liberais, a institucionalização da 
intolerância encontrava‑se corporizada nas realidades dos velhos tribunais inqui‑
sitoriais, então já titubeantes, mercê de uma intensa produção literária durante o 
século XVIII.

Entre 1812 e 1821, o desaparecimento do Santo Ofício na Península Ibérica, 
bem como nos seus domínios ultramarinos, consequência da desagregação do sis‑
tema colonial, dos movimentos independentistas e de abolições precoces, deixou 
as suas sociedades órfãs de um organismo com o qual haviam convivido durante 
mais de três séculos (Inquisição espanhola) ou quase (Inquisição portuguesa). Nas 
profundas divisões que o domínio da religião provocava nas jovens sociedades 
liberais, a Inquisição corporizava valores que os momentos constitucionais haviam 
denunciado como incompatíveis, sem que a sua existência em si mesma tenha sido 
rejeitada em todo o espectro católico.

O triunfo do Liberalismo na Península Ibérica e na América, ao promover 
uma ordem política na qual a Inquisição não tinha lugar, fez com que a custódia da 
imagem e memória do Tribunal deixasse de pertencer aos seus antigos oficiais – de 
que Juan Antonio Llorente é, talvez, o seu mais ilustre representante. O século XIX 
pós‑inquisitorial assistiu à emergência descompassada, mas inexorável, da Inquisição 
como um objeto de análise onde o binómio detração‑defesa não se equacionava, já, 
num eixo formado pelos polos da abolição ou da reforma do Tribunal. Certo é que a 
historização da Inquisição como realidade passada (no mundo ibérico e americano) 
não deixou de prolongar quadros de compreensão do fenómeno baseados em opo‑
sições fundamentais, como a antítese entre Fanatismo e Superstição ou entre Civili‑
zação e Ilustração. Contudo, apesar do juízo moral que vários autores oitocentistas 
fizeram recair sobre o Santo Ofício, é inegável que foi durante o século XIX que 
a Inquisição adquiriu uma espessura que permitiu ampliar quadros cronológicos 
herdados das centúrias anteriores. A frequência com que a Inquisição foi convocada 
para a arena intelectual de Oitocentos resultou em estudos de grande envergadura 
cujo impacto transcendeu os palcos estritamente nacionais aos quais se destinaram 
e em cujo seio foram concebidos. 

O acesso aos manuscritos dos antigos cartórios inquisitoriais resultou 
numa revolução informativa face ao conjunto dos exemplos repetidos na literatura 
polemista anti‑inquisitorial. Os autores analisados neste dossier multiplicaram o 
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número de casos conhecidos e consolidaram a imagem institucional do Santo 
Ofício nas suas diferentes expressões, nacionais e regionais. Os seus estudos foram 
determinantes para a construção de um discurso histórico sobre a instituição que 
ainda hoje é revisitado pelos historiadores do Santo Ofício. A solidez documental 
evidenciada pela nova produção sobre a Inquisição contribuiu para que os seus 
estudiosos tenham procurado obter a bibliografia recente e crescente, encetando, 
inclusivamente, um diálogo entre si. Assim, os autores contemplados neste dossier 
corresponderam‑se e obsequiaram os seus estudos, ainda quando discordavam dos 
respetivos posicionamentos (Marcelino Menéndez Pelayo e Henry Charles Lea), 
leram‑se com admiração ou desagrado (José Toribio Medina a Ricardo Palma ou 
Menéndez Pelayo a Alexandre Herculano, respetivamente), ou recorreram aos seus 
correspondentes como intermediários para a obtenção de cópias de fontes (veja‑se a 
relação entre Capistrano de Abreu e Lúcio de Azevedo).

Não foi só a composição de quadros cronológicos mais completos que ani‑
mou estes autores a suscitar a procura bibliográfica e a alimentar relações epistola‑
res. Tendencialmente, os novos historiógrafos da Inquisição sentiram na atividade 
do Tribunal uma relevância excecional para a compreensão do carácter e da evolu‑
ção das nações. Os processos constitucionais e independentistas elevaram a Nação 
a um patamar preponderante no discurso político. A centralidade que o conceito 
adquiriu no ideário das monarquias constitucionais e das repúblicas americanas 
independentes motivou que o tratamento da matéria inquisitorial por parte da 
intelectualidade oitocentista tenha sido realizado em diálogo com conceitualiza‑
ções essencialistas do coletivo nacional, como “pátria”, “plebe”, “povo” ou a mesma 
“nação”, seja na própria reflexão histórica, seja no desígnio que presidiu à elaboração 
das suas obras.

Como é possível apreciar ao longo dos diferentes contributos reunidos neste 
dossier, o horizonte da identidade nacional foi frequentemente convocado na histo‑
rização da Inquisição, tenha esta sido realizada em Espanha, no Perú ou nos Estados 
Unidos da América. Como nos demonstram os estudos de Pedro M. Guibovich 
Pérez e de Rafael Sagredo Baeza, nas jovens nações americanas do Perú e do Chile, 
a aproximação de autores como Ricardo Palma ou José Toribio Medina à temática 
inquisitorial tomou a forma de um labor patriótico e de um resgate da memória 
(Palma) ou de uma revelação para a história pátria (Medina). Nestes autores, deno‑
ta‑se a consciência comum de uma história nacional enublada e insuficientemente 
documentada. O documentarismo maximalista de José Toribio Medina colocado 
ao serviço da construção das grandes narrações cronológicas sobre os tribunais 
americanos do Santo Ofício, como sublinha Sagredo Baeza, e o esforço (concebido 
como patriótico) de recolha sistemática das tradições por Ricardo Palma – “resgate”, 
nas suas palavras – denunciam um compromisso por alimentar e construir uma 
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história pátria na qual se reconhece um espaço determinante à Inquisição, expres‑
são de uma sociedade corrupta e supersticiosa do passado – a colonial – que se 
opunha à contemporânea – liberal e independente –, como sublinhou Guibovich. 
Atitude semelhante se evidencia na Série Eduardo Prado, reportada por Yllan de 
Mattos, na qual Capistrano de Abreu publicou a documentação relativa à visitação 
do Santo Ofício a Salvador da Bahia. A opinião firme de que a edição documental 
exigia um esforço interpretativo rigoroso que impactava, desde a introdução histó‑
rica à definição mais elementar dos critérios a adotar para a fixação do texto, reflete, 
como notou Mattos no seu estudo, a seriedade de quem entendia a publicação de 
fontes relativas à História do Brasil como um serviço à História Pátria.

A centralidade que a identidade nacional ocupa na aproximação à temática 
inquisitorial não foi, contudo, exclusiva de uma intelectualidade pertencente a 
nações jovens em processo de conhecimento e de reconhecimento da sua própria 
história nacional. Indissociável de um discurso crítico sobre as causas do atraso dos 
povos peninsulares, o desenvolvimento da produção historiográfica em Espanha e 
Portugal, no que concerne ao Santo Ofício, não deixou de questionar o papel do 
Tribunal na construção de uma nova história da Nação e da sua relevância para a 
compreensão da identidade dos espanhóis e dos portugueses.

Conforme sublinhou Roberto López Vela, as fortíssimas fraturas políticas, 
sociais e religiosas verificadas na Espanha pós‑revolucionária tiveram as suas con‑
sequências no campo historiográfico, em larga medida devido à centralidade que 
conceitos como “liberdade”, “soberania nacional” e “tolerância” adquiriram no plano 
político. O seu artigo destaca o modo como a Inquisição, mas também a proble‑
mática das minorias da Espanha medieval – com destaque para os judeus – e o 
Povo vieram a constituir, de modo diferenciado e para várias gerações de autores 
– de Juan Sempere y Guarinos, José Antonio Conde a José Amador de los Ríos 
e a Adolfo de Castro – traves‑mestras a partir das quais arquitetar e pensar uma 
nova história da Nação. O liame entre catolicismo e “españolidad” encontrava, neste 
poliedro, explicações multifacetadas para o processo de constituição da Nação e de 
absolutização do Estado, com as inevitáveis consequências ao nível da liberdade de 
pensamento. Com o distanciamento face ao período de funcionamento da Inqui‑
sição, as convulsões políticas que animaram a vida espanhola durante a segunda 
metade do século XIX e o debate em torno da liberdade de culto em Espanha for‑
maram o pano de fundo no qual se jogou um mais lato debate sobre a natureza 
da identidade espanhola e da sua catolicidade. Neste domínio, e ao contrário do 
que sucedeu em Portugal, a Inquisição foi frequentemente convocada como lugar 
de garante da identidade dos espanhóis. Andrea Cicerchia mostra como a defesa 
da Inquisição em autores como Juan Ortí y Lara, mas especialmente em Marcelino 
Menéndez Pelayo, não esteve desvinculada das expectativas políticas acalentadas 
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pelas diversas sensibilidades do catolicismo espanhol – mesmo se essas expectativas 
terminaram, ulteriormente, por ser defraudadas diante da irredutibilidade do pró‑
prio Menéndez Pelayo em não sujeitar as conclusões da análise histórica às agendas 
políticas do catolicismo mais conservador. 

Em Portugal, pelo contrário, os estudos pioneiros de Alexandre Herculano 
não encontraram cultores ou sucessores que dessem continuidade ao debate inau‑
gurado até António Baião. Este último viria a conferir um cunho documentalista ao 
estudo da Inquisição como até então não se sentira, ainda que Herculano tivesse ali‑
cerçado, como o demonstra o artigo de Susana Bastos Mateus, todas as suas consi‑
derações numa base documental sólida e concreta. Num contexto de conflito entre 
vários sectores católicos, no seguimento da Revolução de 1820, Herculano centrou‑
‑se na história da Inquisição como forma de sustentar a sua tese de que o século 
XVI correspondia a um período de profunda decadência provocada pelo poder 
absoluto do Estado. O seu intuito, mais do que promover uma história abrangente 
da instituição, era o de analisar minuciosamente o período fundacional e a batalha 
diplomática que antecedeu o estabelecimento, para demonstrar como D.  João III 
(que via como um rei fanático) desejou e batalhou para estabelecer o Santo Ofício, 
trazendo para a realidade portuguesa um instrumento mais para a afirmação do seu 
poder. A Inquisição, vista como instituição inaceitável e de poder discricionário, não 
correspondia ao espírito que devia dirigir o catolicismo português que era defen‑
dido pelo católico liberal que era Herculano.

É possível atestar uma ordem similar de preocupações mesmo em casos 
onde não se registava uma relação direta entre o autor, a sua nação e um passado 
inquisitorial. O artigo de Oded Zion, focado em Henry Charles Lea, é revelador da 
atenção que o autor dirigia ao estudo da identidade coletiva dos espanhóis. Con‑
forme demonstra Zion, essa análise não se encontrava inteiramente destituída de 
uma preocupação em relação à comunidade política e religiosa em que o próprio 
Lea se inseria, em virtude dos receios de que uma excessiva emigração católica 
nos Estados Unidos da América poderia disseminar nesse país os mesmos traços 
(católicos) que haviam fomentado o obscurantismo e o atraso dos países com um 
passado inquisitorial.

Os contributos deste dossier visam acompanhar o processo de formação do 
conhecimento histórico sobre a Inquisição através dos vultos maiores da historio‑
grafia europeia e americana com obra publicada entre os meados do século XIX 
e os alvores da Segunda Guerra Mundial. Pretende‑se, neste inquérito, determinar 
as principais linhas programáticas das suas obras, a valorização da documentação 
inquisitorial, bem como os tópicos de debate sobre a evolução do Santo Ofício 
numa perspetiva que permita colocar em evidência diálogos entre diferentes auto‑
res, influências mútuas ou pontos de discordância. Por via da Inquisição jogaram‑se, 
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nestes autores, expectativas de nações, legitimações identitárias e ideais de catolici‑
dade ao mesmo tempo que se construía uma leitura progressivamente mais institu‑
cionalizada – porque, também, mais documentada – do fenómeno inquisitorial. As 
análises aqui reunidas procuram, assim, fornecer chaves de leitura para um enten‑
dimento global e comparado sobre o contributo das primeiras gerações de eruditos 
que escreveram após as abolições das inquisições ibéricas e que, por conseguinte, 
lançaram os alicerces da historiografia do Santo Ofício.




