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Resumo 

Nesta dissertação abordo inicialmente a trajetória intelectual de Manoel Bomfim (1868-

1932), médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, professor, 

pedagogo, psicólogo, jornalista, romancista, historiador, sociólogo e antropólogo, que 

produziu grande parte de seus livros histórico-sociológicos, psicológicos e pedagógicos 

na Primeira República, lançando apenas seu último livro de viés historiográfico e 

sociológico, O Brasil Nação, e a obra pedagógica Cultura e educação do povo 

brasileiro, em 1931 – portanto já no início da Era Vargas. A seguir, disserto sobre os 

analistas de Bomfim, tratando desde seus contemporâneos que analisaram seus livros 

histórico-sociológicos até seus comentadores da atualidade. Ademais, analisei a 

refutação das teorias racialistas europeias por Manoel Bomfim e seus embates teóricos 

com os teóricos racialistas brasileiros, em especial com Sylvio Romero e Oliveira 

Vianna. Também analiso a concepção historiográfica de Bomfim acerca da mestiçagem 

do povo brasileiro e dos latino-americanos. Seguindo como a minha tarefa acadêmica, 

debrucei-me sobre seus estudos sobre a história indígena e suas culturas, relacionando-

as com a formação da nacionalidade brasileira. Fiz um pequeno estudo biográfico de 

Manuel de Oliveira Lima (1867-1928), historiador, jornalista, sociólogo e diplomata, 

com o fito de conhecer seu perfil intelectual. Outrossim analisei a concepção 

historiográfica indigenista de Oliveira Lima e, ainda, fiz um estudo comparativo com a 

abordagem da história indígena de Manoel Bomfim. Essa comparação das concepções 

historiográficas indigenistas de Bomfim e Oliveira Lima foi feita no sentido de entender 

como eles teorizaram o papel desempenhado pelos indígenas na formação de nossa 

nacionalidade. 

 

Palavras-chave: Manoel Bomfim; racialismo; mestiçagem; história indígena. 

 

Abstract 

In this dissertation I approach the intellectual trajectory of Manoel Bomfim (1868-

1932), a physician trained by the Faculty of Medicine of Rio de Janeiro, professor, 

pedagogue, psychologist, journalist, novelist, historian, sociologist and anthropologist 

who produced a large part of his books historical, sociological, psychological and 
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pedagogical in the First Republic, launching only his last book of historiographical and 

sociological bias, The Brazil Nation, and the pedagogical work Culture and education of 

the Brazilian people, in 1931 - therefore already in the beginning of Vargas Era. Next, I 

will write about the analysts of Bomfim, dealing with their contemporaries who have 

analyzed their historico-sociological books to their commentators of the present time. In 

addition, I analyzed the refutation of European racialist theories by Manoel Bomfim and 

his theoretical conflicts with Brazilian racialist theorists, especially Sylvio Romero and 

Oliveira Vianna. I also analyze the historiographical conception of Bomfim about the 

miscegenation of the Brazilian people and the Latin Americans. Following my academic 

task, I focused on his studies on indigenous history and its cultures, relating them to the 

formation of Brazilian nationality. I did a small biographical study of Manuel de 

Oliveira Lima (1867-1928), historian, journalist, sociologist and diplomat, in order to 

know his intellectual profile. I have also analyzed the historiographical conception of 

Oliveira Lima and I have also done a comparative study with Manoel Bomfim's 

indigenous history approach. This comparison of the historiographical conceptions of 

Bomfim and Oliveira Lima was made in order to understand how they theorized the role 

played by the natives in the formation of our nationality. 

 

Key words: Manoel Bomfim; racialism; miscegenation; indigenous history. 

 

Résumé 

Dans cette thèse, je m'approche de la trajectoire intellectuelle de Manoel Bomfim 

(1868-1932), médecin formé par la Faculté de médecine de Rio de Janeiro, professeur, 

pédagogue, psychologue, journaliste, romancier, historien, sociologue et anthropologue 

qui a produit une grande partie de ses livres historique et sociologique, psychologique et 

pédagogique dans la Première République, ne lançant que son dernier livre de partialité 

historiographique et sociologique, O Brasil Nação, et le travail pédagogique Culture et 

éducation du peuple brésilien en 1931 - donc déjà au début de l'ère Vargas. Ensuite, 

j'écris à propos des analystes de Bomfim, qui traitent avec leurs contemporains qui ont 

analysé leurs ouvrages historico-sociologiques à leurs commentateurs de nos jours. En 

outre, j'ai analysé la réfutation des théories racistes européennes par Manoel Bomfim et 
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ses conflits théoriques avec les théoriciens racialistes brésiliens, en particulier Sylvio 

Romero et Oliveira Vianna. J'ai également analysé la conception historiographique de 

Bomfim au sujet de la méconnaissance du peuple brésilien et des Latino-Américains. À 

la suite de ma tâche académique, je me suis concentré sur ses études sur l'histoire et les 

cultures autochtones, en les rapportant à la formation de la nationalité brésilienne. J'ai 

fait une petite étude biographique sur Manuel de Oliveira Lima (1867-1928), historien, 

journaliste, sociologue et diplomate, afin de connaître son profil intellectuel. J'ai 

également analysé la conception historiographique de Oliveira Lima et j'ai également 

fait une étude comparative avec l'approche de l'histoire indigène de Manoel Bomfim. 

Cette comparaison des conceptions historiographiques de Bomfim et Oliveira Lima a 

été faite afin de comprendre comment ils ont théorisé le rôle joué par les indigènes dans 

la formation de notre nationalité. 

 

Mots-clés: Manoel Bomfim; le racialisme; métissage; histoire indigène. 
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De 

Derrubando preconceitos, Bomfim alardeia 

As qualidades e as grandezas dos índios, dos negros e dos mestiços, 

Que se constituíam ( e ainda se constituem) em legiões de 

Excluídos espalhados pelas férteis terras de Nuestra América. 

(Aluízio Alves Filho – Manoel Bomfim: Combate ao racismo...) 

 

 

Nenhum outro pensador brasileiro da época  

foi tão lúcido e avançado em face de temas cruciais, 

como a natureza da sociedade na América Latina, 

e no Brasil em particular, mostrando a persistência  

do colonialismo através  do predomínio das oligarquias, 

a marginalização do povo, o perigo imperialista, 

a mentalidade espoliadora em relação ao trabalho,  

visto como prolongamento da escravidão. 

(Antônio Candido – Radicalismos - referindo-se a Bomfim) 

 

 

 

Mas minha maior surpresa, meu encantamento, 

Foi encontrar um dia, ao acaso, atraído pelo título, 

Esse livro extraordinário que é A América Latina – 

 males de origem, de Manoel Bomfim. Lendo-o, me vi 

diante de todo um pensador original, o maior que geramos, 

Nós, latino-americanos.  

( Darcy Ribeiro – Manoel Bomfim, antropólogo). 

 

 

 

Falo da raça índia brasileira 

Pioneira deste imenso torrão [...] 

Tupã, oh Deus Tupã 

 Reúna o seu povo no pico da serra, 

Desenterre os tacapes e as lanças de guerra 

Os invasores chegaram...  

(GRES Acadêmicos de Sta. Cruz). 
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Introdução 

Quando elaborei o projeto desta pesquisa com o fito da elaboração de uma 

dissertação como trabalho final de meu mestrado em história do Brasil, cujo objeto de 

estudo principal era Manoel Bomfim: uma abordagem da história indígena, logo tive a 

percepção de ter me deparado nesta tarefa acadêmica com um intelectual polígrafo. No 

entanto, eu já tencionava problematizar o modo como Bomfim percebeu as teorias 

racialistas europeias e como ele também teria visto a recepção/apropriação dessas 

teorias raciais por importantes intelectuais de sua época. E, mais, em minhas pesquisas 

introdutórias para a elaboração do projeto de pesquisa, fui convencido que deveria 

constar um subitem nesse projeto que pudesse dar conta de como esse professor e 

autoridade educacional da Primeira República havia percebido a mestiçagem dos países 

latino-americanos e do Brasil. 

O projeto de pesquisa foi aprovado, e, eu me coloquei a pesquisar e a escrever 

o capítulo inicial da pesquisa, logo me certificando que a escrita de uma dissertação 

sobre Manoel Bomfim e sua abordagem da história indígena resvalaria em racialismo e, 

sobretudo, em seus estudos sobre a mestiçagem do povo brasileiro e dos países latino-

americanos. Parti da premissa que o tema da mestiçagem em si não era algo novo entre 

a intelectualidade brasileira da época, mas a visão de Manoel Bomfim sobre esse tema 

seria algo novo. Portanto, a mestiçagem nos livros histórico-sociológicos de Bomfim é 

uma aposta de estudo acadêmico que vale a pena ser implementada. E foi o que fiz. 

Vi-me diante de um autor multidimensional que ao elaborar seus livros sobre a 

formação da nacionalidade brasileira propôs um diálogo profícuo entre as várias 

ciências humanas, a saber, história, geografia, antropologia, sociologia, ciência política, 

psicologia social, pedagogia, linguística. Abordo apenas seus livros que versaram sobre 

o processo de gestação da sociedade brasileira, tendo, plena consciência, de que seus 

livros que trataram da instrução popular e da formação psíquica dos indivíduos também 

apontam para a interdisciplinaridade. 

Manoel Bomfim é o objeto de estudo da presente dissertação, sobretudo no 

tocante as suas análises acerca dos índios na formação da sociedade brasileira. Posto 

isso, discorro a partir daqui sobre as referências metodológicas que utilizei nesta 

dissertação de mestrado para a tomada de Manoel Bomfim e seus pressupostos teóricos 

como meu objeto de estudo historiográfico. Usei as seguintes referências 
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metodológicas: a reconstrução biográfica
1
 deste intelectual, para melhor entender sua 

produção histórico-sociológica, quanto o contexto em que se deu essa produção 

bibliográfica e intelectual. Nesse sentido, busco compreender as motivações que 

levaram Manoel Bomfim a tais caminhos dissertativos, dissonantes em comparação aos 

seus contemporâneos. Destarte, esta pesquisa se orienta a partir de alguns pressupostos 

metodológicos indispensáveis para a execução da tarefa, aqui proposta.   

Da mesma forma, que é de grande valor analítico, para mim, as proposições de 

orientação no sentido das formulações da História dos Intelectuais, sugerida pelo 

historiador francês Jean-François Sirinelli, cuja investigação se dá na articulação 

simbiótica entre as histórias política, social e cultural, para, a partir daí, que eu possa 

estudar e situar os intelectuais e suas ideias numa gama de relações ao longo da 

história
2
. Neste sentido, minha investigação, perpassa pelo investimento de pesquisa 

balizado na história política dos intelectuais de Sirinelli.
3
 

Portanto, a partir destes elementos descritos anteriormente, tive subsídios para 

situar Manoel Bomfim e sua produção histórico-sociológica na gama de relações com 

um dado contexto histórico e no entrelace e/ou nos debates específicos com seus 

contemporâneos. 

Também me oriento nesta pesquisa historiográfica com a metodologia de 

Pierre Bourdieu e Michel Foucault, aplicada de maneira substancial e bem 

exemplificada na prática pelo antropólogo Luiz de Castro Faria.
4
 Neste sentido, por 

meio das técnicas apresentadas por Castro Faria, fizemos o exercício analítico, tomando 

como instrumental desta pesquisa os pressupostos de Foucault e Bourdieu para 

enquadrar de forma mais segura Manoel Bomfim e seus livros de cunho histórico-

sociológico, levando em consideração a teia de relações das quais esse autor era 

expectador e ator em seu tempo.
5
  

                                                           
1
 Os livros sobre Manoel Bomfim de Aluízio Alves Filho e Ronaldo Conde Aguiar foram fundamentais 

para meus estudos biográficos deste autor. 
2
 SIRINELLI, Jean-François. Os Intelectuais. In: RÉMOND, René (org). Por uma História Política. Rio 

de Janeiro: Ed. UFRJ, 1996, p. 231-269. 
3
 Para SIRINELLI [...] passa obrigatoriamente pela pesquisa, longa e ingrata, e pela exegese de textos, e 

particularmente de textos impressos, primeiro suporte dos fatos de opinião, em cuja gênese, circulação e 

transmissão os intelectuais desempenham um papel decisivo; e sua história social exige a análise 

sistemática de elementos dispersos, com finalidades prosopográficas.
3
 SIRINELLI, Jean-François. Os 

Intelectuais. In: RÉMOND, René (org). Por uma História Política. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1996, 

p.245. 
4
 FARIA, Luiz de Castro. Oliveira Vianna De Saquarema à Alameda São Boaventura, 41 – Niterói: O 

autor, os livros, a obra. Rio de Janeiro: Relume Dumará/Núcleo de Antropologia da Política/UFRJ, 2002. 
5
 GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. 13. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2005. 
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Ademais, utilizei de Pierre Bourdieu o conceito de homologia de posições
6
 

para compreender a posição de Manoel Bomfim frente às perspectivas e limites de 

análise social dele em contraposição à parte significativa da intelectualidade brasileira 

de sua época. Isso porque, tomada a sugestão de Bourdieu, ainda que, Manoel Bomfim 

venha de uma família rica, que devido aos rumos profissionais de seus pais, passando a 

fazer parte de uma elite econômica, sem, contudo ter um grande capital intelectual. Seus 

pais conseguiram obter recursos que permitiram a Bomfim cursar medicina e se 

posicionar dentre os intelectuais da Primeira República. A discrepância de sua análise 

social num dado momento em relação aos seus contemporâneos pode ser explicada, por 

meio, do conceito de homologia de posições, o que, no limite, sugere que ainda que 

Bomfim tenha se enquadrado no âmago dos grupos dominantes, ele, seria um agente 

dominado dentre os dominantes, o que em última análise levaria ele a tomar posições 

contrárias ao seu grupo de origem (dominantes) e orientar os estratos inferiores 

(dominados) na aquisição de capitais culturais.
7
  

Outrossim não tentarei vincular Manoel Bomfim a nenhum possível campo 

intelectual, devido à impossibilidade de se falar nesse campo, seja ele, consolidado ou 

em disputa, no final do Oitocentos e nas primeiras décadas do século XX no Brasil. Isso 

porque, aceitando a sugestão do sociólogo Sergio Miceli, que foi orientado por Pierre 

Bourdieu em seu doutorado na França, não há possibilidade de se pensar em um “campo 

intelectual” autônomo na da Primeira República brasileira. Sendo assim, Miceli 

sublinha, que na melhor das hipóteses, o que teria existido nas relações de poder entre a 

intelectualidade da Primeira República é um campo intelectual em vias de formação e 

não um campo intelectual consolidado.
8
 Nesse sentido, a utilização do conceito de 

campo intelectual para enquadrar os intelectuais brasileiros dos anos iniciais da Primeira 

                                                           
6
 BOURDIEU, Pierre. Espaço social e gênese das classes. In: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 

Lisboa: Difel, 1989. 
7
 Para Bourdieu, os intelectuais dominados entre os grupos intelectuais dominantes buscam “oferecer aos 

dominados, na base de uma homologia de posição, os instrumentos de ruptura com as representações que 

se geram na cumplicidade imediata das estruturas sociais e das estruturas mentais e que tendem a garantir 

a reprodução continuada da distribuição do capital simbólico [...] a contribuição dada por certos 
intelectuais para a produção e para a difusão – sobretudo em direcção aos dominados – de uma visão do 

mundo social em ruptura com a visão dominante, só pode compreender-se sociologicamente se se tiver 

em conta a homologia entre a posição dominada que é a dos produtores de bens culturais no campo do 

poder (ou na divisão do trabalho de dominação)”. BOURDIEU, Pierre. Espaço social e gênese das 

classes. In: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989, p.152. 
8
 MICELI, Sergio. Intelectuais e Classes Dirigentes no Brasil (1920-45). In: MICELI, Sergio. Intelectuais 

à Brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
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República, ainda que haja distintas filiações político-ideológicas implicaria deformações 

e/ou adaptações grosseiras das categorias de análise conceitual de Pierre Bourdieu.
9
 

Usei também para o entendimento das relações entre os intelectuais da 

Primeira República os conceitos de intelectuais tradicionais e orgânicos de Antonio 

Gramsci. A leitura de Gramsci, em especial – apontamentos e notas dispersas para um 

grupo de ensaios sobre a história dos intelectuais – foi de grande valia para o 

entendimento das contendas e polêmicas intelectuais que envolveram Manoel Bomfim, 

Sylvio Romero, Manuel de Oliveira Lima e Francisco José de Oliveira Vianna. 

 Ademais, Gramsci me deu pistas para perceber a dinâmica de alguns autores 

da Primeira República que disputaram a proeminência do discurso científico e de sua 

validade/credibilidade no cenário intelectual da época. 

Enfim, com Antonio Gramsci me senti habilitado a propor um estudo 

comparativo entre Manoel Bomfim e Manuel de Oliveira Lima no que tange ao modo 

como esses dois intelectuais da Primeira República pensaram a história e as culturas 

indígenas brasileiras, partindo de suas orientações políticas, sociais e ideológicas acerca 

dos papéis desempenhados pelos grupos subalternos em nossa formação nacional. 

Aqui, nesse ponto da pesquisa, sobre a abordagem indigenista de Manoel 

Bomfim e de suas teorias acerca da mestiçagem do povo brasileiro me ancorei no 

conceito de intelectual radical de Antônio Candido para entender o posicionamento 

intelectual dissonante do autor de América Latina: males de origem.
10

 

Já Michel Foucault me subsidiou na análise da produção histórico-sociológica 

de Manoel Bomfim e seu influxo sobre importantes autores brasileiros para além de sua 

época. Nesse sentido, sigo a proposição metodológica do filósofo e historiador Michel 

Foucault de que algumas obras são apropriadas por vários intelectuais, exercendo 

influxo em sucessivas gerações de intelectuais. Essa formulação teórico-metodológica 

de Foucault me permite aferir que os livros histórico-sociológicos de Bomfim 

exerceram influência explícita e implícita em outras obras bibliográficas de clássicos da 

historiografia, antropologia e sociologia brasileiras, sendo esses autores 

contemporâneos seus ou de gerações intelectuais posteriores a sua. Ele, também mostra 

a relevância em distinguir autor, livro e obra. Pois, ambas correspondem a diferentes 

                                                           
9
 BASTOS, Elide Rugai; BOTELHO, André. Para uma Sociologia dos Intelectuais. DADOS – Revista de 

Ciências Sociais, Rio de Janeiro, V. 53, nº4, 2010, p.889-919.  
10

 Para Candido, [...] o radicalismo forma contrapeso porque é um modo progressista de reagir ao 

estímulo dos problemas sociais prementes, em oposição ao modo conservador. CANDIDO, Antônio. 

Radicalismos. In: Instituto de Estudos Avançados – 28 de setembro de 1988, p.4. 
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unidades, que, consequentemente, precisam ser analisadas a partir de uma gama de 

interlocuções e processos sociais. Desta forma, por meio dessa divisão sugerida por 

Foucault, no primeiro movimento de pesquisa foi localizar o autor, Manoel Bomfim em 

seu tempo e a partir da teia de relações sociais estabelecidas por ele, junto a outros 

atores sociais e instituições de seu tempo. 

Michel Foucault me deu aporte teórico-metodológico, o qual me permitiu 

construir uma argumentação teórica que possibilitou atribuir a Manoel Bomfim e sua 

produção histórico-sociológica singularidade, referendada em sua abordagem científica 

distinta de muitas análises da ciência produzida por seus contemporâneos. À luz de 

Foucault, a atribuição de Bomfim como um fundador de discursividade não o coloca a 

frente do seu tempo, pois há limites epistemológicos de sua época em sua reflexão se 

relacionados aos métodos e aos conceitos das ciências humanas e sociais da atualidade. 

 O modo como Bomfim pensou a formação da nacionalidade brasileira, 

interligando-a ao sistema colonial em que os europeus produziram ideias depreciativas e 

ideologias que desumanizaram os outros elementos étnicos que formou a massa da 

população daqui é original e crítico, destoando de grande parte da historiografia da 

época. Sua abordagem indigenista distinguiu-se das concepções indigenistas de muitos 

de seus contemporâneos que estiveram em importantes instituições produtoras de 

conhecimento e garantidoras de posições na hierarquia da intelectualidade brasileira. 

Aqui reside a originalidade da produção histórico-sociológica deste autor que historiou 

índios, relações interraciais e mestiçagem de um modo pioneiro, apontando para o 

desenvolvimento da historiografia e das ciências sociais. Isto me embasou para colocar 

Manoel Bomfim não somente como autor de seus livros, como sugere Foucault, mas, 

sim como um fundador de discursividade. Pois, posso afirmar que Bomfim não foi 

apenas o autor de seus livros e obras, mas com as reflexões e o modo singular que 

pensou o problema brasileiro e latino-americano possibilitou a formação de outros 

textos, como, por exemplo, Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre, Raízes do 

Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, América Latina- pátria grande, de Darcy 

Ribeiro, e muitos outros livros histórico-sociológicos que a dimensão desta introdução 

não me permitiu elencar. Sendo assim, é a possibilidade e a dinâmica de orientar a 

formação de outros textos, que me possibilita afirmar que Manoel Bomfim é um 

fundador de discursividade, e, não apenas o autor de seus livros.
11

 

                                                           
11

 FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos: Estética – 

literatura e pintura, música e cinema (vol.III). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 264-298. 
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Os historiadores Francisco José Calazans Falcon
12

 e Marcos Silva
13

 me 

subsidiaram no entendimento dos diálogos interdisciplinares do intelectual 

multidimensional Manoel Bomfim. Porquanto, este autor produziu quatro livros sobre a 

formação brasileira e latino-americana que propôs um denso diálogo entre as várias 

ciências humanas que se consolidavam em nosso país e na Europa. 

Outra técnica metodológica que vem sendo aplicada é a revisão bibliográfica, a 

análise documental de textos jornalísticos do final do Oitocentos e das primeiras 

décadas do século XX e o estudo comparativo com os autores contemporâneos de 

Manoel Bomfim. Aqui, posso introdutoriamente exemplificar o meu esforço em 

estabelecer um estudo comparativo entre as concepções indigenistas de Manoel Bomfim 

e de Manuel de Oliveira Lima (1867-1928). 

A revisão bibliográfica que me propus a fazer revisita as obras histórico-

sociológicas de Manoel Bomfim, a saber: América Latina: males de origem (1993 

[1905]), O Brasil na América: caracterização da formação brasileira (1997 [1929]), O 

Brasil na História: deturpação das tradições, degradação política (2013 [1930]) e O 

Brasil Nação (1998 [1931]). Faz-se necessário dizer que a revisão bibliográfica 

empreendida dos textos histórico-sociológicos de Manoel Bomfim seguiu um roteiro 

previamente estabelecido, explicitando melhor, o modo como este autor historiou o 

índio e seu papel desempenhado na formação da nacionalidade brasileira, o impacto do 

racialismo europeu em nosso país e a mestiçagem do povo brasileiro. 

Nessa pesquisa bibliográfica, fiz uma minuciosa análise dos escritos sobre 

Manoel Bomfim, realizados por seus contemporâneos e por analistas de sua obra até o 

ano de 2015. Tarefa árdua que procurei realizar consciente das dificuldades oriundas da 

exiguidade do tempo e dos limites de uma dissertação de mestrado. 

A presente dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

inicia-se com a trajetória intelectual de Manoel Bomfim. A seguir, faço uma revisão 

bibliográfica sobre como Manoel Bomfim foi visto por seus contemporâneos, 

realizando um estudo analítico de como Bomfim e suas obras histórico-sociológicas 

foram percebidas por intelectuais de seu tempo. E, por fim, neste capítulo inicial analiso 

a fundação da Sociedade Manoel Bomfim por intelectuais que gozavam de muita 
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popularidade no Brasil dos anos 1930 e os desdobramentos dessa sociedade cultural e 

científica na preservação e divulgação do pensamento e dos livros de seu patrono. 

O segundo capítulo se propõe a desconstruir o rótulo de Manoel Bomfim como 

intelectual esquecido, abordando inicialmente os analistas de Manoel Bomfim dos anos 

1940 aos anos 1960. Ademais, analiso o crescimento dos estudos feitos sobre a 

produção bibliográfica de Manoel Bomfim a partir dos anos 1970 até os dias atuais, 

mais precisamente até o ano de 2015. 

O terceiro capítulo mostra Manoel Bomfim face às teorias racialistas e sua 

abordagem da história e das culturas indígenas, bem como seu modo de historiar a 

mestiçagem no Brasil e na América Latina. O capítulo tem início com a refutação das 

principais teorias racialistas europeias e brasileiras por Manoel Bomfim. Seguindo com 

a análise da historicização da mestiçagem proposta por Bomfim. Ao final deste capítulo, 

faço um estudo analítico da concepção historiográfica indigenista de Manoel Bomfim. 

O quarto capítulo começa com um estudo biográfico sobre Manuel de Oliveira 

Lima, mostrando desde cedo sua filiação à historiografia portuguesa e sua exitosa 

carreira diplomática e sua trajetória nas letras e nas ciências brasileiras. Depois, faço um 

estudo analítico da concepção historiográfica indigenista de Manuel de Oliveira Lima 

em seus principais livros. Finalizando este derradeiro capítulo da minha dissertação, 

realizo um estudo comparativo das concepções historiográficas indigenistas de Manoel 

Bomfim e de Manuel de Oliveira Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPÍTULO 1– Manoel Bomfim, visto por seus contemporâneos 

 

1.1- A trajetória intelectual de Manoel Bomfim. 

Manoel José do Bomfim nasceu em 8 de agosto de 1868, na cidade de Aracaju 

na então província de Sergipe, sendo seus pais Paulino José do Bomfim e Maria 

Joaquina Bomfim. Seu pai, um caboclo como muitos nordestinos sertanejos, tinha 

ascendência indígena e branca, fora um dos vaqueiros que trabalhou nas terras do 

primeiro esposo de Maria Joaquina. Na interpretação de Ronaldo Conde Aguiar, 

Paulino José era tão humilde, sequer tinha o nome de família.
14

 Para poder casar-se com 

a viúva Maria Joaquina teve que tirar o registro de nascimento em seu povoado de 

origem – Bom fim do Carira – em Sergipe. Paulino José não possuindo um nome de 

família aceitou a sugestão do tabelião daquele povoado que lhe deu o nome de Bomfim 

em alusão ao arraial em que ele nasceu (Bom fim do Carira).
15

 Já Maria Joaquina, além 

de rica, era filha de um comerciante português que fez patrimônio material em Sergipe. 

Realizado o casamento com Paulino José, passou a assinar Maria Joaquina Bomfim.  

Aguiar referindo-se a este casamento destacou:  

Apesar da diferença de idade entre os dois, o vaqueiro Paulino José e a 

viúva Maria Joaquina resolveram enfrentar a reação dos amigos e 

parentes, casando-se, pelo que se calcula em 1858 ou 1859. Na 

ocasião, Paulino José tinha 18 anos e Maria Joaquina, 26. Foram 

morar na “estéril, insalubre e arenosa” Aracaju. Tiveram treze filhos.
16

 

 

Fica evidente que Maria Joaquina, mãe de Manoel Bomfim, tinha família 

próspera, tendo instrução satisfatória. Entretanto, Paulino José do Bomfim, seu pai, era 

semi-alfabetizado, sendo à época do seu casamento um simples trabalhador sertanejo. 

Segundo Luís Paulino Bomfim, neto de Manoel Bomfim, seu avô era 

 [...] filho de família da burguesia que conseguira atingir sua posição 

social ao se firmar como senhores de engenho nas proximidades de 

Aracaju. Manoel Bomfim estudou em Aracaju e, aos 12 anos, foi 
trabalhar no engenho da família, transferindo-se cinco anos depois 

para a Bahia” para estudar medicina.
17
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Ainda, baseando-me em Luís Paulino Bomfim sobre a formação acadêmica de 

Manoel Bomfim, ele afirmou que foi na “[...] Bahia, onde iniciou os estudos de 

medicina, os quais, concluiu no Rio de Janeiro em 1890 com a Tese Das Nephrites.”
18

 

 Na Faculdade de Medicina da Bahia, Manoel Bomfim conheceu o jornalista e 

político Alcindo Guanabara que o convidou para concluir o curso de medicina no Rio 

de Janeiro. Eles foram amigos a vida inteira. Foi Guanabara que arranjou o emprego de 

oficial médico na Polícia do Rio de Janeiro para Manoel Bomfim, após este ter 

concluído o curso de medicina.
19

  

Manoel Bomfim esteve junto a Alcindo Guanabara em muitos 

empreendimentos jornalísticos deste, sendo secretário, redator e articulista, “atua como 

secretário do Jornal A República, órgão do PRF – Partido Republicano Federal, 

liderado por Francisco Glicério e que fazia oposição à política de Prudente de 

Morais”.
20

 Manoel Bomfim o ajudou na criação do jornal A Nação que foi lançado em 

10 de dezembro de 1903. Ao criar A Nação, Guanabara tinha como proposta ser esse 

jornal de perfil independente e radical. O jornal ficava na rua do Ouvidor, 31, um dos 

pontos mais movimentados do Rio da Belle Époque.
21

 Ainda com relação ao jornal A 

Nação, Aguiar assim se referiu: 

[...] O redator chefe da folha, responsável também pelos editoriais, 

que vinham assinados por Pangloss, era o jornalista Alcindo 

Guanabara. Cabia a Manoel Bomfim escrever uma seção permanente, 

“Hoje e amanhã”, na primeira página, onde ele comentava os 

acontecimentos políticos de maior evidência no país e no mundo. O 

artigo de estréia de Bomfim foi sobre a questão do Acre, cujo tratado 

(o tratado de Petrópolis, como ficou conhecido), assinado em 

novembro entre Brasil e Bolívia, estava em discussão no Congresso, 

“que, sem dúvida alguma, o aprovará”, afirmava.
22

 

A participação de Manoel Bomfim em A Nação foi de grande valia para 

Alcindo Guanabara. Eles chegaram a escrever o primeiro editorial juntos. O perfil de 

isenção e progressista de A Nação encheu de entusiasmo de Bomfim.  Mas, ao publicar 

um discurso de Rui Barbosa direcionado aos jovens do Colégio Anchieta, em 
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Petrópolis, sem a anuência de Bomfim, Guanabara acabou perdendo seu braço direito 

em A Nação. Manoel Bomfim lhe enviou uma carta, desligando-se do jornal que ajudara 

a criar. Para Aguiar, 

Manoel Bomfim desgostara profundamente de alguns trechos e, 

sobretudo, do verniz “cristão-católico” do discurso de Rui Barbosa. 

Mas o fato de vê-lo publicado, na íntegra e com destaque, no A Nação, 

um jornal que pretendia ser socialista, parecia-lhe uma incoerência 

inaceitável. [...] ao publicar a “verborragia clerical” de Rui Barbosa, 

Alcindo Guanabara tinha passado dos limites – e, pior, cometido um 

abuso de confiança impossível de engolir. A carta que Bomfim 

escreveu, naquela mesma noite, a Alcindo Guanabara não chegou a 

causar um rompimento pessoal entre os dois, mas provocou, por certo, 

uma crise na velha amizade que os unia.
23

  

   

Quando chegou ao Rio de Janeiro, em 1888, foi apresentado ao poeta Olavo 

Bilac, tornando-se grande amigo deste com o correr dos anos. Desta amizade surgiram 

vários livros escolares em parceria, a saber, Livro de leitura para o curso complementar 

das escolas primárias (1899), Livro de composição (1901) e Através do Brasil (1910). 

Há de se questionar, como Manoel Bomfim que era um intelectual progressista 

politicamente, que dialogava com as concepções anarquistas de Kropotkin e que 

devotava grande apreço pelas produções culturais populares ligou-se afetivamente e 

intelectualmente ao poeta Olavo Bilac que tinha uma visão elitista acerca dos hábitos e 

costumes das camadas populares.
24

 A resposta a esse questionamento não é difícil – o 

que os ligava, era a convicção de que os males do Brasil seriam solucionados com um 

grande programa de expansão da instrução popular. Segundo Ronaldo Conde Aguiar, 

“Mais que parceiros e mais que amigos, Bomfim e Bilac tinham em comum uma 

paixão: o Brasil. Ambos acreditavam na educação como instrumento de progresso e de “ 

elevação” do povo brasileiro”.
25

 Com relação à importância que alguns intelectuais da 

Primeira República deram a educação, Marisa Lajolo destacou que 

O comecinho da República assumiu a educação como uma de suas 

bandeiras. Tão grande que empolgou intelectuais como Olavo Bilac, 

João Ribeiro, Coelho Neto, Alberto de Oliveira e Manuel Bonfim, 

levando-os à criação de uma literatura escolar, cujo consumo 

compulsório garantiu a seus autores papel de destaque na formação 

intelectual de várias gerações.
26
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Olavo Bilac e Manoel Bomfim também comungaram de uma visão crítica 

acerca de muitos governantes da Primeira República, como Floriano Peixoto. Bilac 

acabou preso no governo do “marechal de ferro”  e Bomfim escapou da prisão por 

pouco, indo refugiar-se no interior de São Paulo, em Mococa. Bilac e Bomfim 

estiveram juntos em muitos momentos de suas vidas intelectuais, como na “Instrução 

Pública do Distrito Federal”,
27

 “na Liga Brasileira pelos Aliados e na Liga da defesa 

Nacional”.
28

 Ao final de sua vida, Bilac mostrava-se incrédulo com relação aos destinos 

do Brasil devido a sua classe política.
29

 Contudo, Manoel Bomfim nunca se iludiu com 

relação à classe dirigente brasileira, do Império à República. Assim ele asseverou: 

Aprendi, então, como os nossos dirigentes são incapazes de 

comprehender e realisar a democracia, como temem a liberdade, que 

nunca conheceram; aprendi como se mostra a degradação de uma 

classe por definição de escól; no que se organisa o Estado para a 

exclusiva injustiça, é a torpeza e o roubo; como é preciso não ser 

honesto, nem sincero, nem apto [...].
30

 

 

 O cientista político Aluízio Alves Filho, que conheceu Luís Paulino Bomfim, 

sublinhou a paixão do neto pelo avô literato e cientista social. Filtrando-se tal emoção, 

ainda assim são esclarecedoras as palavras de Luís Paulino Bomfim sobre Manoel 

Bomfim
31

. Segundo Paulino Bomfim, 

Há que se considerá-lo, portanto, como médico recém-formado no 

clima de efervescência política daquele ano que se seguira à 

proclamação da República. Em 1891 foi nomeado médico da 

secretaria de Polícia e, em 1892, torna-se tenente-cirurgião da Brigada 

Policial, acompanhando nesse posto uma expedição que subiu o Rio 

Doce em busca de remanescentes dos índios botocudos. Sua paixão 

pelos índios levaria Gilberto Freyre a chamá-lo de “indianófilo 

exacerbado”.  Pouco depois casou-se com Natividade de Oliveira, que 

conhecera na casa de Hermenegildo de Barros, e seguiu para o interior 

de São Paulo a fim de clinicar. Nascem-lhe uma filha, Maria, e um 

filho, Aníbal. Bomfim assistiu à morte da filha sem que nada pudesse 

fazer para salvá-la, o que lhe causaria um trauma de tais proporções 

que, para o resto de sua vida, pouco menciona o nome da menina. [...] 

Sua formação médica levou-o à psicologia e à pedagogia, dele 

fazendo um professor de professores, no desempenho de cujo papel 

ele se encontra a si mesmo.
32
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Manoel Bomfim desistiu cedo da medicina por causa de uma tragédia familiar, 

a morte por tifo de sua filha Maria, de apenas dois anos de idade.
33

 Entretanto o pouco 

tempo de medicina deixou marcas neste analista social brasileiro, sobretudo ao 

participar no início da década de 1890 de uma expedição militar pelo baixo rio Doce, 

quando ocupava o cargo de tenente médico da Polícia do Rio de Janeiro e se deparou 

com os péssimos hábitos de higiene dos militares de baixa patente e com a situação de 

calamidade vivida pelos botocudos sobreviventes das razias impostas pelos governos 

imperiais e republicanos.
34

 

A saída de Manoel Bomfim da saúde pública o encaminhou para a educação 

básica do Distrito Federal no final do Oitocentos. Ele notabilizou-se como professor e 

diretor da Escola Normal do Distrito Federal, sendo por duas vezes diretor de instrução 

pública do Distrito Federal, cargo equivalente hoje ao de secretário municipal de 

educação da cidade do Rio de Janeiro.
35

 A primeira vez que Bomfim ocupou a direção 

de Instrução Pública foi em 1898, na Administração do prefeito José Cesário de Faria 

Alvim, permanecendo um ano no cargo; já a segunda vez que esteve neste cargo foi na 

Administração de Pereira Passos, em 1905, tendo dirigido o Pedagogium por duas 

vezes, de 1897 a 1902 e de 1911 a 1919. O Pedagogium foi uma espécie de museu 

pedagógico e centro de estudos pedagógicos e psicológicos do Distrito Federal. Nessa 

instituição Manoel Bomfim criou em 1906, após seus estudos de psicologia na 

Sorbonne (1902-1903) com Alfred Binet e Georges Dumas, o primeiro laboratório de 

psicologia experimental do Brasil, o qual foi frequentado por professores da educação 

básica e pelas alunas da Escola Normal do Distrito Federal.
36

 Este feito relevante para a 

psicologia brasileira, o da criação do primeiro laboratório psicologia experimental foi 

obra de Manoel Bomfim em 1906.
37

  

 Bomfim, apesar de membro de uma família sergipana de posses, foi solidário 

aos brasileiros mais pobres ao se bater em várias esferas do sistema educacional pela 
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propagação da instrução popular, e pela expansão das escolas técnicas na Capital da 

República. Segundo Aguiar, “[...] na Diretoria de Instrução Pública, Manoel Bomfim 

criou diversos cursos profissionalizantes nas escolas masculinas, atendendo assim a uma 

necessidade evidente, reclamada pelos próprios avanços do chamado ensino 

profissionalizante”.
38

 É importante dizer que ao ocupar a Diretoria de Instrução Pública 

do Distrito Federal, Bomfim construiu inúmeras escolas primárias e inaugurou escolas 

secundárias e técnicas na então capital federal. Aguiar referindo-se as escolas 

construídas por Manoel Bomfim à frente da Diretoria de Instrução Pública do Distrito 

Federal à época de Pereira Passos evidenciou a longevidade destes prédios escolares. 

Segundo Ronaldo Conde Aguiar, 

[Várias escolas construídas por Manoel Bomfim, ainda hoje fazem 

parte da paisagem carioca. São exemplos: a Escola Municipal 

Deodoro da Fonseca (rua da Glória, 64), a Escola Municipal 

Tiradentes (rua Visconde de Rio Branco, 48) e a Escola Alberto Barth 

(Av. Osvaldo Cruz, 124), entre outras. [...] Ao propor a construção de 

tais escolas, Bomfim inspirou-se nos modelos arquitetônicos dos 

liceus franceses, adaptando-os às condições climáticas do Rio de 

Janeiro: elevou o pé direito e aumentou o número e as dimensões das 

portas e janelas, de modo a facilitar a circulação do ar. São prédios 

compactos e sólidos, feitos para durar: do ponto de vista estético, não 

são bonitos, mas suas largas paredes garantem relativo silêncio nas 

suas amplas salas de aula.
39

 

 Desde o final do século XIX que Manoel Bomfim fez parte do Conselho 

Superior de Instrução Pública. Sua atuação neste conselho educacional foi marcada por 

decisões importantes, como a de dar parecer favorável em 1899 ao primeiro livro 

secundário sobre a história da América para ser utilizado pelas normalistas do Distrito 

Federal, o qual é de autoria de José Francisco de Rocha Pombo (1857 – 1933).
40

 

Como intelectual militante das causas populares participou do debate nacional, 

em jornais e revistas, pela ampliação das escolas primárias. Manoel Bomfim foi 

deputado federal por Sergipe, com mandato tampão de 1 ano e 4 meses em substituição 

ao parlamentar General Oliveira Valladão. Referindo-se a sua eleição em 1907 para a 

Câmara dos Deputados, Bomfim assim se expressou – “Consegui fazer-me eleger 

deputado para um fim de legislatura. Na anormalidade política do momento a Camara 

estava entregue a Carlos Peixoto, o senado mais ou menos a Pinheiro Machado, mas 
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sobre todos reinava o prestigio do presidente”.
41

 O deputado federal Manoel Bomfim 

bateu-se em defesa da federalização da escola primária e de melhores condições para os 

estabelecimentos educacionais brasileiros. E Bomfim justificou sua atuação parlamentar 

desse modo: “Por essa brécha justifiquei as emendas que apresentei e que visavam 

explicitamente tres objectivos: recursos financeiros para a instrucção primaria, 

unificação do ensino e multiplicação de estabelecimentos de instrucção”.
42

 Todavia o 

executivo federal no início da era republicana sepultou o projeto de ampliação e 

melhoria da escola primária de Bomfim. 

Ele, no entanto, não restringiu sua luta em defesa da instrução popular apenas 

ao círculo educacional (diretor de Instrução Pública do Distrito Federal, membro do 

Conselho Superior de Instrução Pública, diretor do Pedagogium e da Escola Normal do 

Distrito Federal) também se digladiou pelo ensino primário na Câmara dos Deputados e 

na imprensa da Capital Federal.  

Manoel Bomfim, como já foi mencionado,  entrou para o jornalismo através de 

Alcindo Guanabara e de Olavo Bilac, escrevendo em importantes jornais da época, a 

saber, A Nação, Jornal do Comércio, O Correio do Povo, O Paiz, Notícia e Tribuna. 

Nesses jornais e em outros periódicos menores, como a Ilustração Brasileira, Os Anais, 

A República, publicou vários artigos sobre a educação popular. Seu último livro em 

vida, Cultura e educação do povo brasileiro (1931)
43

 foi uma compilação de vários 

artigos publicados em  A República, do qual foi redator, e de textos de sua atuação como 

deputado federal por Sergipe entre os anos de 1907 e 1909. Nesse jornal, ele publicou 

os artigos “Instruccção popular” (2/9/1897)”  e “Dos systemas do Ensino” (7/1/1897). 

Bomfim também dirigiu a Revista Pedagógica e foi fundador e redator da Revista 

Leitura para todos.
44

 

O Jornal Gazeta da Tarde, em1901, notíciou uma das revistas criada por 

Bomfim “Recebemos o nº 3 da Revista Universal dirigida pelos Dr. Thomaz Delphino, 

Rivadavia Correia e Manoel Bomfim”.
45

 A revista A Estação, uma publicação de 
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esmerada produção gráfica, também comentou sobre a revista Universal de Bomfim, 

Rivadávia Correia e Delphino: “A Estação (Supplemento Literário) [...] o aparecimento 

de uma revista hebdoniana, muito interessante, a Universal dirigida pelos Drs. Thomaz 

Delfino, Rivadavia Correia e Manoel Bomfim”.
46

 Percebe-se que Manoel Bomfim 

associou-se em projetos jornalísticos a importantes jornalistas e políticos da época. Aqui 

na Revista Universal, por exemplo, com Rivadávia Correia que foi deputado, senador e 

prefeito do Distrito Federal entre os anos de 1914 e 1916 e com Thomaz Delphino dos 

Santos que foi deputado e senador. Evidenciam-se deste modo as importantes redes de 

sociabilidade em que Bomfim participou e buscou implementar seus projetos 

socioculturais. 

Manoel Bomfim foi também um dos criadores da revista infantil O Tico-Tico 

(1905-1962) que encantou por mais de meio século inúmeras gerações de crianças e 

adolescentes por todo o Brasil. A esse respeito destacou Nelson Werneck Sodré: “O 

tico-tico e seu almanaque surgiram da intuição de Manuel Bonfim e Renato de Castro, 

com a colaboração dos melhores artistas da época...”.
47

 Ainda com relação à revista 

infantil O Tico-Tico, a professora sergipana Maria Thétis Nunes analisou o impacto 

dessa publicação sobre várias gerações de crianças e adolescentes durante décadas. 

Tomando como exemplo as reminiscências do seu tempo de menina, evidenciou o êxito 

da revista O Tico-Tico: 

Quando Manoel Bomfim faleceu, precisamente em 21 de abril de 

1932, uma quinta-feira, a então garota, hoje professora Thétis Nunes, 

tinha 9 anos de idade. Através de histórias lidas e contadas por sua 

mãe, desvendou o mundo encantado da leitura. Em especial a revista 

infantil Tico-Tico, lançada em outubro de 1905, teve Manoel Bomfim 

como um dos idealizadores e também seu primeiro editor, que trazia 

interessantes histórias em quadrinhos com personagens como: 

Chiquinho, Zé Macaco, Faustina, Jagunço, Azeitona, Reco-reco, 

Bolão, os quais, durante 57 anos, freqüentaram a memória afetiva de 

várias gerações. Hoje eles são saudades...
48

 

 

A exposição de Thétis Nunes ratifica a relevância do projeto editorial da revista 

O Tico-Tico em que Bomfim participou. Não há como ignorar o êxito desta publicação 
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infantil que foi o primeiro trabalho de peso dos quadrinhos brasileiros, difundida por 

todo o território nacional.
49

 

Por sua práxis, Bomfim se colocou entre aqueles brasileiros que sinalizaram 

propostas para que fosse repensada a educação básica do Brasil. Em seu diagnóstico, 

não havia participação política e, por conseguinte, cidadania, quando a grande maioria 

do povo brasileiro constituiu-se de analfabetos. Até porque a condição sine qua non 

para se exercer o voto em grande parte do período republicano era ser alfabetizado. 

Do final do Oitocentos até a sua morte em 21 de abril de 1932 

trabalhou/militou na educação básica do Distrito Federal. Mas, vislumbrou que se 

atuasse nas ciências humanas teria uma seara promissora para travar os grandes embates 

em defesa da nacionalidade brasileira. Inaugurou n’A América Latina- males de origem, 

em 1905, uma nova forma de se pensar a história do Brasil em conexão com todos os 

países explorados do continente americano: 

Na visão de Bomfim, faltava na América latina um esforço das classes 

dirigentes para vencer os vícios do passado. Carecia um empenho 

concentrado para aprender com os erros/acertos da colonização luso-

espanhola. Apreender os fatos históricos era o primeiro passo para a 

estruturação de algo novo, diverso e mais justo. Imperioso era buscar 

as raízes mesmas do atraso social. Justificar o atraso por meio de 

citações de teorias raciais era, para Bomfim, deixar de analisar a 

realidade concretamente.
50

 

 

Após a publicação da obra A América latina males de origem (1905) e de sua 

recepção polêmica que colocou de um lado os defensores de seu livro – os intelectuais 

nacionalistas – e do outro lado – os intelectuais germanófilos e eurocêntricos que 

escreviam sob o influxo das teorias deterministas e racistas – Bomfim se dedicou à 

elaboração de livros escolares, tornando-se um dos autores mais vendidos deste ramo de 

literatura juntamente com Olavo Bilac.  Segundo Ângelo Priori e Vanessa Candeloro, 

foi a “experiência pedagógica” que propiciou a Bomfim a escrita de “diversos livros 

didáticos destinados ao curso primário e ao ensino médio”.51 

Lúcia Lippi Oliveira afirmou que Manoel Bomfim ao escrever três livros 

escolares com Olavo Bilac ficou em uma situação subalterna devido à popularidade do 

príncipe dos poetas brasileiros, contudo não pode ser ignorada a amizade duradoura de 

Bomfim e Bilac e que esta parceria também se deu em várias esferas educacionais, 
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como o fato de Manoel Bomfim arranjar a nomeação de Olavo Bilac para diretor do 

Pedagogium após a sua nomeação em 1897 para Diretor de Instrução Pública do 

Distrito Federal. No governo do prefeito Júlio Cesário Alvim em fins da década de 1890 

do século XIX, Bomfim conseguiu a nomeação de Olavo Bilac para o cargo de inspetor 

de ensino do Distrito Federal “O lugar de inspetor escolar que ocupou por muito tempo, 

e que lhe assegurou o pão até a morte, foi obtido por ele por insistência minha” – 

Bomfim em relato ao escritor Humberto de Campos.
52

 Apesar da amizade entre Bilac e 

Bomfim, eles divergiram com relação à abordagem de muitas questões envolvendo os 

interesses das classes populares. Manoel Bomfim era um apaixonado pela cultura 

popular, Bilac nem tanto.
53

 

Manoel Bomfim, após o êxito como escritor de livros escolares e a carreira de 

professor da escola secundária consolidada, bem como do exercício de importantes 

cargos na esfera educacional, retornou ao ofício de ensaísta, escrevendo importantes 

livros de cunho histórico-sociológico por volta de 1925. Escreveu os livros da trilogia 

sobre a formação da nacionalidade brasileira: O Brasil na América: caracterização da 

formação brasileira (1929), O Brasil na História: deturpação das tradições degradação 

política (1930) e Brasil Nação (1931).  

 Manoel Bomfim faleceu em 21 de abril de 1932, após luta inglória contra um 

câncer de próstata desde 1926, deixando seu espólio intelectual para que novas gerações 

de intelectuais possam estudá-lo. O fato é que mesmo após a sua morte, Bomfim e sua 

obra foram objetos de estudo por distintos intelectuais, ainda na década de 1930, com a 

criação de uma sociedade para manter viva sua memória e impulsionar a leitura de suas 

obras com novas edições destas. É descabida a afirmação de que Manoel Bomfim foi 

durante décadas do século XX um autor esquecido. Algumas reedições de seus livros e 

a presença de seu nome em importantes obras histórico-sociológicas e literárias indicam 

o contrário desta assertiva sobre o seu esquecimento. Muitos autores de destaque do 

Pensamento Social Brasileiro andaram meio esquecidos em algum momento pela 

academia brasileira, com Bomfim não foi diferente. 
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1.2- Manoel Bomfim, objeto de análise dos seus contemporâneos 

  

Tenciono aqui mergulhar em toda a densa produção intelectual de Manoel 

Bomfim que dialoga com diferentes áreas do conhecimento humano.  Meu foco é sua 

produção historiográfica relacionada ao indígena brasileiro, embora em algumas 

passagens dos seus livros que discorrem sobre a formação do povo brasileiro e de 

alguns países latino-americanos, Bomfim incorra na interdisciplinaridade. Cabe ao 

estudioso de Manoel Bomfim fazer a leitura de que viés quer abordar deste intelectual 

que produziu o grosso de sua obra intelectual na Primeira República. Ele procurou 

desvelar o processo de construção da identidade brasileira dialogando com as várias 

ciências humanas e áreas afins. Assim sendo, a partir do livro A América Latina males 

de Origem (1905) tem início um diálogo profícuo de Bomfim com a história, 

antropologia, ciência política, geografia, sociologia, psicologia social. Penso que cabem 

variadas leituras por essas ciências humanas sobre a produção deste intelectual 

sergipano focando em seu livro não-escolar inaugural, A América Latina que teve até o 

momento cinco edições, a primeira em 1905 e a última em 2015.  

Neste sentido, o historiador Francisco José Calazans Falcon, discorrendo sobre 

a relação da história com as demais ciências humanas, em especial a antropologia, 

sociologia e ciência política destaca: 

[...] As relações complexas derivadas de uma crescente historicização 

das ciências humanas em geral, em particular ciências sociais, tendo 

como contrapartida uma crescente apropriação, pelos historiadores, 

dos conceitos, métodos e até mesmo de determinados problemas e 

(ou) abordagens típicas das Ciências Sociais – Economia, Sociologia, 

Antropologia, Política – e Humanas – Linguística, Psicologia, Teoria 

da Literatura, etc.
54

 

Ainda com relação ao perfil intelectual multifacetado de Manoel Bomfim e de 

suas relações com as distintas ciências humanas busco dialogar com o antropólogo 

Darcy Ribeiro que com o seu prestígio intelectual ajudou a popularizar nas últimas 

décadas do século XX o nome e a obra intelectual do psicólogo do Pedagogium.
55
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Ribeiro fez uma análise muito propositiva de cunho epistemológico sobre a produção 

intelectual de Manoel Bomfim, indagando a que ciência caberia o espólio bibliográfico 

deste intelectual. Eis o que destaco das considerações de Ribeiro sobre o autor de 

América Latina: 

Isso em teoria; na prática, a maior parte dos antropólogos cultiva seu 

jardim inteiramente despreocupado dos outros. Habitualmente, se 

provincianiza tanto que chega a achar que o antropólogo mesmo é só 

quem – como ele – coleta e mede fósseis ou cacos, descreve e analisa 

costumes tribais, aprende línguas raras, reconstituiu a vida camponesa 

ou observa, participante ou não, grupos e formas alternativas de 

vivência das populações urbanas. Não há mal nenhum nisso, tudo é 

legítimo na ciência, sua força reside, precisamente, nesta livre 

indagação anárquica, só movida pela vontade de compreender. 

Ocorre, entretanto, que antropólogos condicionados a campos restritos 

e a temas irrelevantes, mas controláveis por sua pequenez que permite 

alcançar alto grau de precisão, às vezes desprezam totalmente quem 

trata de temas mais complexos, supondo que arar nestes campos 

abertos é mais tarefa de filósofo, ou de quem quer que seja, do que de 

antropólogo. Nessa acepção, Manoel Bomfim não seria tido como 

antropólogo. O classificariam como historiador ou como filosofo 

social, poderiam até reconhecer seu talento, mas tratá-lo como 

antropólogo, isso jamais. Entretanto, é de perguntar a que ramo do 

saber cabe a tarefa de indagar como nosso povo surgiu e como veio a 

ser o que ele é? À antropologia, certamente. Mais que isto, à 

antropologia da civilização que poderá certamente beber sabedorias 

etnológicas, arqueológicas e outras, mas não se reduzirá jamais a 

elas.
56

 

 

Ao analisar a produção intelectual de Manoel Bomfim, encontrei um pensador 

que imbricou por várias ciências humanas, daí ele ser disputado por estudiosos de 

diversas áreas de humanidades: antropologia, história, linguística, pedagogia, psicologia 

social e sociologia. 

Discorro nesta parte da minha dissertação sobre como alguns historiadores, 

antropólogos, filósofos e sociólogos, críticos literários e jornalistas pensaram Manoel 

Bomfim e sua produção intelectual. Inicio com Sylvio Romero (1851 – 1914), 

sergipano nascido em Lagarto, conterrâneo de Manoel Bomfim, um grande polemista, 

crítico literário e cientista social que ocupava um lugar de destaque no cenário 

intelectual brasileiro.
57

 Romero se insurgiu contra o jovem intelectual Manoel Bomfim 
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que debutava no cenário científico nacional ao lançar o livro América Latina males de 

origem, em junho de 1905. Sylvio Romero saiu em defesa dos ilustres homens de 

ciência da Europa ao publicar diversos artigos “na revista Os Anais, de Domingos 

Olímpio, sob o título geral de Uma suposta teoria nova da história latino-americana”.
58

 

que tinham como objetivos principais: desacreditar, desqualificar e depreciar a obra 

histórico-sociológica inaugural de Bomfim. 

Os ataques de Sylvio Romero ao livro histórico-sociológico de Bomfim não 

foram gratuitos, eles tinham sim o objetivo de defender os seus pilares intelectuais: 

Herbert Spencer e Gustave Le Bon.
59

 Os vinte e cinco artigos escritos por Romero em 

contraposição A América Latina de Bomfim foram posteriormente reunidos no livro A 

América Latina: análise do livro de igual título do Dr. M. Bomfim.
60

 

Sylvio Romero comenta nesta obra de 1906 o livro histórico-sociológico 

inaugural de Manoel Bomfim: 

Etiologia e terapêutica infalíveis, a seu ver, e de muitos que, por falta 

da precisa cultura, andam aí boquiabertos diante dessa inesperada 

prova da sabedoria indígena. 

Passado o primeiro momento de efusão no clã literário e profissional 

de que faz parte o autor do livro encomiado, já é tempo de sobra para 

dizer a verdade e mostrar que o novo produto do jovem professor não 

passa de um acervo de erros, sofismas e contradições palmares. 

Falsa é a sua base científica, falsa a etnográfica, falsa a histórica, falsa 

a econômica. 

Não admira, portanto, que falsa seja também a causa a que atribui os 

desvios e atropelos evolução latino-americana, e sofrivelmente 

ineficaz a medicação que propõe para corrigi-los. 

É o que se vai mostrar a evidência, sine ira ac studio, para 

reivindicação dos direitos dos fatos, das doutrinas, da verdade, 

cruelmente desvirtuados no livro do psicólogo do Pedagogium. 

[...] Quem aborda a fatigante leitura da América Latina é para logo 

surpreendido por uma contradição intrínseca, visceral, orgânica de 

todo o livro, contradição que o vicia e corrompe de princípio a fim.
61

 

 

E, seguindo com Sylvio Romero, que opinião ele teve sobre o potencial 

intelectual e científico de Manoel Bomfim? Segundo alguns autores,
62

 Romero cultivou 
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grande animosidade por Bomfim, destratando-o na imprensa. Ele iniciou uma polêmica 

com Manoel Bomfim que perdurou de 1905 a 1906 e a inimizade entre os intelectuais 

sergipanos se arrastou até a morte de Romero em 1914.
63

 Romero fez várias 

considerações sobre o potencial intelectual de Manoel Bomfim no que se refere ao 

posicionamento político, filosófico e científico deste. Para Romero, 

Percebe-se facilmente ter sido, neste ponto, o alvo principal do jovem 

médico – dizer mal, sistematicamente, dos brancos, principalmente 

espanhóis e portugueses, e exaltar os negros, índios e mestiços de 

todas as gradações. Bomfim bate-se pela unidade e igualdade 

completa, absoluta dos homens e das raças. 

Houve tempo em que essa patranha liberalizante era defendida em 

nome do dogmatismo cristão, em nome da teologia católica 

principalmente: éramos todos filhos de Deus, nosso Senhor. Podia-se 

lá falar em desigualdade entre essa irmandade? 

Hoje defende-se a mesmíssima curiosa ilusão em nome do 

dogmatismo democrata, em nome do catequismo socialista. Bomfim é 

deste último partido.
64

 

 

Alguns estudiosos de Manoel Bomfim e de Sylvio Romero se posicionaram 

com relação à polêmica levada às últimas consequências pelo crítico literário de Lagarto 

e ignorada pelo professor do Pedagogium. Por exemplo, Ronaldo Conde Aguiar, 

Antônio Candido e Nelson Werneck Sodré estão no grupo dos intelectuais que atribuem 

um relativo esquecimento de Bomfim e da recepção meio apagada de A América latina 

– males de origem, em 1905-1906, ao fato de seu autor não ter dado resposta à altura 

aos ataques virulentos de Sylvio Romero. Todavia, há autores como Darcy Ribeiro, 

Lúcia Lippi Oliveira e André Botelho que entenderam o próprio livro de Bomfim  por si 

só como uma dura resposta aos postulados científicos de Sylvio Romero.  

 Bomfim escreveu apenas uma carta para a revista Os Anais em 1906 se 

contrapondo a todas as críticas feitas por Sylvio Romero ao seu livro América latina 

males de origem. Nesta carta Bomfim mostrou que as críticas e os ataques a sua pessoa 

e a sua obra não passavam de inveja e despeito de Romero. Cito um pequeno trecho da 

missiva de Manoel Bomfim, a qual foi publicada na revista Os Anais Nº 74, 1906, 

páginas 169 e 170, transcritas por Ronaldo Conde Aguiar em seu livro sobre Bomfim: 

O Sr. Romero foi sempre um endeusador prejudicial e enfadonho, ou 

um xingador destemperado, xingador sem veemência, sem verve e 
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sem brilho, na abundância da “logomaquia” dos degenerados mentais. 

Dos que o conhecem, os que o estimam têm-lhe dó; os outros 

desprezam-no, como bem merece ser desprezado o crítico que só se 

agita movido pelo ódio invejoso, ou pela reciprocidade do elogio.
65

 

 

 Antônio Candido destacou que foi debalde toda a erudição de Sylvio Romero 

e o esmero com que ele produziu o livro homônimo ao América latina de Manoel 

Bomfim, pois a obra do folclorista sergipano caiu no esquecimento, tendo apenas a 

edição de 1906 da Livraria Chardron do Porto, em Portugal. E, segundo Antônio 

Candido,  A América Latina- males de origem, teve outras edições e está sendo lida por 

outras gerações de estudantes e de intelectuais brasileiros.
66

 

Darcy Ribeiro também comentou a célebre polêmica de Sylvio Romero com 

Manoel Bomfim ao fazer indagações sobre o porquê do livro historiográfico inaugural 

deste não ter tido uma recepção calorosa de grande parte da intelectualidade da Primeira 

República. Em suas indagações sobre a aceitação de A América Latina à época do seu 

lançamento, Ribeiro discorreu um pouco sobre a conduta de Sylvio Romero na celeuma: 

[...] Nem se pode dizer que a obra de Manoel Bomfim não foi vista. 

Pouco depois de publicada, ela foi objeto de todo um livro de 

contestação do genioso Sílvio Romero. Nesta polêmica, Sílvio 

desanca Manoel Bomfim procurando demonstrar que ele é um 

completo idiota. Idiota era Sílvio, coitado. Tão diligente no esforço de 

compreender o Brasil, mas tão habitado pelos pensadores europeus em 

moda, que só sabia papagaiá-los. 

Com efeito, o pensamento de Manoel Bomfim era tão novo, tão 

original e tão contrastante com o discurso científico oficial, que todos 

os basbaques brasileiros, e entre eles Sílvio Romero, só podiam ficar 

perplexos. Sílvio, sergipano como Manoel, velho, cobrando 

reconhecimentos de sua maestria, não suportou que um rapaz tão 

jovem, escrevesse com tamanha ousadia.
67

 

 

Uso o gancho das indagações de Darcy Ribeiro sobre o livro A América 

latina... e procuro interpretar as ações pretéritas ligadas à aceitação desta obra histórico-

sociológica e do seu autor nas primeiras décadas do século XX. Ao me deparar com as 

leituras sobre Manoel Bomfim, o que mais me chamou a atenção foi a assertiva da 

grande maioria dos seus analistas que não houve reconhecimento de sua produção 

bibliográfica na época em que ele viveu.
68

 Entretanto ao aprofundar/confrontar as 
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leituras dos estudiosos de Bomfim e buscar em jornais da época como O Paiz
69

 e Jornal 

do Brasil
70

 o reconhecimento ou não deste autor, percebi que sua obra intelectual teve 

reconhecimento sim. Lúcia Lippi Oliveira é uma analista de Manoel Bomfim que se 

propõe a refletir sobre se houve mesmo esse esquecimento da obra deste autor. Segundo 

Lippi, essa assertiva de que Bomfim não teve reconhecimento não se sustenta, pois este 

autor teve sim visibilidade em seu tempo. 
71

 Não entrarei na discussão de suas obras 

escolares, porquanto foram muito populares, chegando a ter o livro Através do Brasil 

(1910) escrito em parceria com Olavo Bilac, mais de sessenta edições até o ano de 

1962.
72

 Como mais uma prova que refuta a pouca visibilidade e a influência de A 

América Latina- males de origem, recorro ao jornalista, escritor, crítico literário 

maranhense Humberto de Campos (1886-1934)
73

 que teve acesso ao livro 

historiográfico inaugural de Manoel Bomfim na adolescência em uma cidade do interior 

do Ceará “É Manuel Bonfim, sociólogo e historiador, autor de A América Latina, obra 
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cuja documentação histórica me espantou quando, há vinte e dois anos, ainda 

adolescente, a li no interior do Ceará.”
74

 

Humberto de Campos conheceu e tornou-se amigo de Manoel Bomfim por 

volta de 1928, quando se hospedou num hotel em Petrópolis, mais precisamente no 

distrito de Correias. Campos, ao conhecer Bomfim, ficou espantado com a sua erudição 

e com o fato dele não pertencer à Academia Brasileira de Letras. O jovem jornalista 

maranhense àquela época não sabia que Manoel Bomfim havia recusado um convite de 

Machado de Assis para ser um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e, por 

conseguinte, ser um dos quarenta primeiros imortais.
75

 Humberto de Campos, que 

ocupou posição destacada entre a intelectualidade brasileira entre os idos anos de 1920 e 

1930, reconheceu a importância de Manoel Bomfim como sociólogo e historiador e 

ratificou o valor das obras dele para uma leitura crítica da sociedade brasileira: 

Manuel Bomfim tem idéias especiais e apaixonadas sobre nossa 

formação étnica, e a da nação, como entidade política. Na sua opinião, 

o esforço português para a colonização do Brasil foi nulo, 

insignificante. A atuação da metrópole circunscreveu-se 

exclusivamente à exploração da colônia, sem dar-lhe, em paga, 

melhoramentos, senão correspondentes ao proveito usufruído, ao 

menos daqueles que a providência aconselha a quem pretende 

conservar uma fácil fonte de renda.
76

 

 

O interesse aqui é discutir apenas os livros sobre a formação da sociedade 

brasileira que são meus objetos de estudo mais específicos e observar a sua recepção 

pela crítica, imprensa e pelos intelectuais da época. 

Detenho-me na análise da crítica literária e da historiografia referentes aos 

livros de Bomfim que versaram sobre a formação da sociedade brasileira, A América 

latina e os da trilogia sobre o Brasil e a sua gente, escritos entre meados da década de 

vinte e início dos anos trinta do século passado. 

 Cabe analisar essa década que foi de grandes agitações políticas, sociais e 

culturais. No plano político-social foi marcada por muita instabilidade a década de 

1920: disputa acirrada pela presidência da república vencida pelo político mineiro 

Arthur Bernardes contra o político fluminense Nilo Peçanha; as ações do Partido 

Comunista Brasileiro nos sindicatos e “os ensaios de constituição de sindicatos com o 
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apoio oficial”.
77

 Há de se ressaltar que também ocorreram na mesma década, a Revolta 

dos Dezoito do Forte de Copacabana e as primeiras revoltas tenentistas, do Rio Grande 

do Sul e São Paulo. A Revolução de 1924, em São Paulo, com a intervenção do 

Presidente da República Arthur Bernardes que bombardeou a cidade dos bandeirantes. 

Outro evento histórico, político e social importante, foi a organização da Coluna 

Prestes, a qual jamais foi vencida pelo governo. E por fim, o Governo de Washington 

Luiz que encerrou a Primeira República, em meio à chegada da crise econômica 

capitalista mundial, que pôs Getúlio Vargas no poder. No plano cultural, ocorreu em 

São Paulo a Semana de Arte Moderna de 1922 que deu início ao movimento modernista 

brasileiro e em 1926, no estado de Pernambuco, ocorreu o I Congresso Regionalista do 

Nordeste que lançou o Manifesto Regionalista, fincando as bases do novo romance 

regional nordestino, destacando Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Rachel de 

Queiroz.
78

 

Com relação aos movimentos culturais e artísticos dos anos 1920 fica patente a 

perda de centralidade nestas esferas por parte do Rio de Janeiro: “Nos anos 20, outros 

movimentos intelectuais – como, por exemplo, o modernismo paulista de 1922 – fazem 

o Rio perder sua posição de modelo e de vanguarda das propostas nacionalistas”.
79

 

Cabe ressaltar, neste sentido, a participação de Manoel Bomfim nessa 

efervescência cultural, lançando os livros O Brasil na America caracterização da 

formação brasileira (1929), O Brasil na história deturpação das tradições degradação 

política (1930) e O Brasil nação (1931) – mesmo com o sucesso do lançamento desses 

livros, a presença física de Bomfim estava impossibilitada pelo avanço de um câncer em 

seu organismo desde 1926.
80

  

José Veríssimo (1857- 1916), jornalista, professor, historiador e crítico literário 

que disputou com Sylvio Romero a preponderãncia no cenário intelectual brasileiro da 

virada do século XIX e das décadas iniciais do XX, também se pronunciou sobre  

Manoel Bomfim e seu livro historiográfico inaugural. Veríssimo ao publicizar na 
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imprensa a chegada nas livrarias de A América Latina males de origem afirmou que 

eram “certos preconceitos de ordem científica” o emprego por Bomfim de termos 

biológicos para explicar os fenômenos sociológicos.
81

 Independentemente das críticas às 

metáforas biológicas utilizadas por Bomfim, José Veríssimo reconheceu o valor do livro 

A América Latina e também elogiou a iniciativa do seu autor em pensar pioneiramente 

em nosso as questões dos países latino-americanos. Para Veríssimo, 

Com os senões de uma informação falha e incompleta, de certa 

incoerência nas opiniões e conceitos, defeitos de composição são a 

mácula principal do livro do Sr. Manuel Bonfim A América Latina 

(H.  Garnier). Obra, em relação ao nosso trabalho literário, 

relativamente considerável, e de louváveis aspirações de nos dar uma 

interpretação racional, uma teoria justa da América Latina, a do Sr. 

Bonfim não foi talvez composta com aquele estudo e vagar que a sua 

natureza exigia. E sendo um espírito culto, uma inteligência alumiada, 

ele próprio não pode deixar de sentir as falhas do seu livro de estréia. 

[...] Sem embargo destes defeitos gerais, o livro do Sr. Bonfim não é 

nem banal, nem medíocre e revela no seu autor nobilíssimo gosto e 

aptidão não vulgar para os estudos sérios e trabalhos de fôlego. É 

enfim um livro que provoca discussão, o que não é pouco.
82

 

 

Outro crítico literário que se pronunciou sobre Manoel Bomfim foi Nestor 

Victor dos Santos (1868-1932) que contrariando Sylvio Romero e por coincidência 

escrevendo na revista Os Anais, que publicou os vinte e cinco artigos do crítico literário 

de Lagarto contra A América Latina de 1905 a 1906, elogiou esta obra:  

[...] as páginas da A América Latina foram daquelas que até agora 

mais prazer me têm dado ao voltar ao meu país. Elas formam um livro 

corajoso, inspirado pelo sentimento mais nobre. Lê-las é respirar uma 

atmosfera reconfortante, porque nelas nos encontramos com uma 

força das mais inteligentes entre as que modernamente aqui têm 

surgido.
83

 

 

Ratificando a assertiva que fiz parágrafos acima sobre o reconhecimento tido 

por Manoel Bomfim em vida, recorro ao intelectual nacionalista Álvaro Bomílcar da 

Cunha (1874-1957) que escreveu um livro contra o racismo brasileiro tão intrínseco ao 

nosso Estado e suas instituições, como a marinha imperial e as elites do início do 

Período Republicano. Bomílcar que tentou resgatar a imagem dos marinheiros 

insurretos da revolta da Chibata com o livro Preconceito de raça no Brasil (1915), obra 

científica em que se posicionou contra o racismo brasileiro e que foi silenciada pela 

                                                           
81

 VERÍSSIMO, José. Estudos de Literatura brasileira 6ª série. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: 

Ed. da Universidade de São Paulo, 1977, p.127. 
82

 VERÍSSIMO, José. Op. cit., p. 127. 
83

 VICTOR, Nestor. A América latina. In: Os Anais. Rio de Janeiro. Ano II, nº 51. 5 de outubro de 1905, 

p. 610-612. 



37 
 

crítica e pela imprensa da segunda década do século XX.
84

 Assim disse Álvaro 

Bomílcar da Cunha
85

 sobre A América latina de Bomfim: 

O livro de Manoel Bomfim tem defeitos, e nem podia deixar de tê-los 

um trabalho de sociologia e crítica histórica que versasse a história de 

um país em formação. [...] Entre os defeitos do livro, o maior é a 

ignorância, ali revelada, do papel histórico da Igreja Católica. [...] 

Faltaram estas declarações de justiça e imparcialidade, e o 

conhecimento exato destas verdades para que o América Latina, o 

extraordinário livro do Dr. Manoel Bomfim, fosse o melhor resumo de 

sociologia e crítica histórica que se tem feito sobre o Brasil, no 

Brasil.
86

 

Ao lançar O Brasil na América, em 1929, primeiro livro da trilogia sobre a 

formação do povo brasileiro, Bomfim foi bem recebido pela crítica especializada.
87

 

Neste livro, este autor reafirmou suas teses sobre o parasitismo das nações ibéricas 

sobre as suas colônias americanas e mostrou o papel político singular do Brasil na 

América do Sul. Bomfim aprofundou as críticas às teorias racialistas europeias que 

condenavam a priori os brasileiros e as demais populações latino-americanas ao 

malogro “ad infinitum”, em consequência de serem povos miscigenados.
88

 Manoel 

Bomfim atribuiu um importante papel ao indígena brasileiro no processo de formação 

da sociedade brasileira em seu primeiro livro da trilogia sobre a nossa nacionalidade.
89

 

E, ainda me referindo ao Brasil na América, demonstrando a boa aceitação 

deste livro e mostrando a credibilidade intelectual que Manoel Bomfim tinha no final 

dos anos 1920, cito o jornalista Léo Vaz do periódico ABC: 

O livro exerce, desde as primeiras palavras, um poder de 

sugestividade real sobre as inteligências que desejam compreender as 

condições do seu país, pois o Sr. Manoel Bomfim é um escritor 

profundamente brasileiro, que procura, em cerca de quinhentas 

páginas meditadas, caracterizar a formação brasileira.
90

 

 

Gustavo Barroso (1888 – 1959), professor, advogado, crítico literário, 

historiador, folclorista, museólogo, o mais jovem acadêmico da ABL, intelectual 

nacionalista e anti-semita que produziu mais de uma centena de livros sobre os temas 
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mais variados acerca do Brasil, escreveu com o pseudônimo de João do Norte
91

 no 

jornal A Gazeta de Notícias de 6 de outubro de 1929 sobre Manoel Bomfim: “O ilustre 

professor Manoel Bomfim está, pois, em dia com o seu país e em comunhão de 

pensamento com os seus contemporâneos, dando à publicidade a sua obra O Brasil na 

história”.
92

 Aqui, nas primeiras décadas do século XX, é importante realçar que as 

opiniões que destacaram as qualidades do intelectual Manoel Bomfim foram feitas por 

jornalistas, críticos literários, folcloristas, historiadores, sociólogos e antropólogos dos 

mais diferentes matizes políticos e ideológicos, indo do anarquista Fábio Luz aos 

nacionalistas exacerbados Gustavo Barroso, Carlos Maul e  Antônio José de Azevedo 

Amaral. 

Os livros da trilogia de Manoel Bomfim sobre a formação do povo brasileiro 

foram bem acolhidos pela crítica dos literatos e por alguns especialistas das ciências 

humanas que viveram em sua época, como Edgar Roquette-Pinto e João Ribeiro. O 

antropólogo Edgar Roquette-Pinto (1884 – 1954) se destacou no cenário intelectual e 

científico por combater as teorias racistas e defender a mestiçagem do povo brasileiro 

ao final da Primeira República e dirigir o conceituado Museu Nacional do Rio de 

Janeiro, destacando-se ali também por relevantes estudos sobre as culturas dos 

indígenas do Norte do país.
93

 Além é claro, de alavancar o desenvolvimento das 

comunicações no Brasil, em especial o rádio com a função educativa.
94

 São 

considerações de Roquette-Pinto sobre O Brasil na América de Manoel Bomfim: 

O Brasil na América é o melhor dos livros de Manoel Bomfim. Um 

dos mais notáveis trabalhos de pensamento publicados neste país, nos 

últimos tempos. O livro de Manoel Bomfim veio no bom momento 

abrir os olhos dos estudiosos contra os imprudentes e levianos que, 

sem medir o dano que fazem, porque a ciência que os serve para tanto 

não basta, tentam criar no Brasil uma questão de raças, explorando 

preconceitos que mal vegetam na população.
95

 

 

O médico, professor e romancista social Fábio Luz (1862 – 1938), um dos 

fundadores da Universidade Popular de Ensino Livre (UPEL),
96

 juntamente com os 
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intelectuais Elísio de Carvalho, Rocha Pombo, José Veríssimo, Felisbelo Freire e com o 

próprio Manoel Bomfim, assim se referiu em relação ao mestre sergipano no jornal 

Correio do Brasil: “Manoel Bomfim é um espírito sério e seriamente preocupado com 

estudos científicos. Seus livros não são livros vulgares, são obras de peso até para 

aqueles que o negam ou negaram”.
97

 Seguindo com as ponderações de alguns 

intelectuais que viveram na mesma época de Bomfim, destaco a análise do jornalista, 

professor, crítico literário e historiador sergipano João Ribeiro (1860 – 1934) sobre 

Manoel Bomfim. Segundo este autor, 

Manoel Bomfim é um escritor raro e difícil. Raro porque de longe em 

longe rompe o silêncio em que parece viver e que é sinal certo de 

estudo e meditação; e é difícil porque o seu domínio predileto é o das 

generalizações. É um historiador filósofo, que presta culto às ideias 

gerais. A sua ilustração, nada comum, serve de garantia e penhor à 

exatidão dos conceitos. Podemos divergir das suas doutrinas ou, pelo 

menos, opor algumas restrições às afirmativas do pensador e escritor. 

Contudo, o que resta para as concordâncias, mais numerosas que as 

divergências, constitui verdadeiro encanto em todas as páginas do 

livro.
98

 

 

Todo o pesquisador da obra intelectual bomfimniana desde o final do 

Oitocentos até o início da década de 1930, quando este cientista social publicou suas 

obras de maturidade, sabe que o professor e historiador Rocha Pombo teve uma ligação 

estreita com A América Latina males de origem de 1905, devido ao livro sobre a 

história da América que este historiador paranaense escreveu e que foi aprovado com o 

parecer favorável dado pelo membro do Conselho Superior de Instrução Pública, 

Manoel José do Bomfim, para ser utilizado nas escolas secundárias. Antonio Candido 

disse o seguinte sobre a relação entre Pombo e Bomfim acerca deste livro e de sua 

influência nos escritos historiográficos do autor de América Latina – “O livro de Rocha 

Pombo, editado em 1900 pela Laemmert, do Rio, é bem feito e parece ter sido, além de 

estímulo, a principal fonte de Manoel Bomfim sobre a América Espanhola, pois ele 

chega a repetir alguns dos seus erros”.
99

 Bomfim ao analisar o livro de História da 

América de Rocha Pombo escrito no final da década de 1890 para o ensino secundário 
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acabou fazendo uma série de apontamentos sobre o compêndio do historiador 

paranaense de Paranaguá que adiante serviu como base para a elaboração do livro A 

América Latina: males de origem, em 1902/1903. Registro aqui a opinião de Rocha 

Pombo sobre Bomfim: 

É um dos mais operosos entre os nossos publicistas do dia. Legítimo 

pensador, filósofo da sociedade e da vida, os seus livros despertam 

sempre o mais vivo interesse em nosso meio intelectual, onde são 

escassas as produções que venham de tais alturas.
100

 

 

Manoel Bomfim nunca foi dado às coisas de religião, e vem daí algumas 

objeções de intelectuais católicos a sua obra.
101

 Citou de modo respeitoso e reconheceu 

o importante papel desempenhado por algumas autoridades religiosas no que se refere à 

defesa dos índios brasileiros, José de Anchieta, Manoel da Nóbrega, Frei Vicente do 

Salvador, Padre Antônio Vieira, Padre Luís Figueira e outros. Entretanto, o autor era 

assumidamente ateu e ao final de sua vida, vendo a morte próxima pediu para que 

respeitasse a sua vontade e não fizessem nem um ritual religioso em seu funeral.
102

 

Bomfim nunca viu com simpatia a relação íntima entre a Igreja Católica e o Estado 

brasileiro, não tendo dispensado em seus livros historiográficos, antropológicos e 

sociológicos um tratamento mais acurado à organização do clero no Brasil. 

Ainda com relação aos contemporâneos de Manoel Bomfim que escreveram 

sobre ele, disserto agora sobre o que o crítico literário e lente católico Alceu Amoroso 

Lima. Amoroso Lima teve um papel destacado como professor universitário de 

orientação católica, tendo assumido uma cátedra na Universidade do Distrito Federal 

(UDF) de Pedro Ernesto e Anísio Teixeira no momento de intervenção federal e de sua 

encampação por Getúlio Vargas, à época dos ministros Francisco Campos e Gustavo 

Capanema, como atestam os historiadores Thiago Cavalieri Mourelle
103

 e Carlos 

Eduardo Sarmento.
104
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Alceu Amoroso Lima, acadêmico católico atuante
105

, ou como assinava em 

assuntos referentes à crítica literária, Tristão de Atayde, assim se expressou sobre 

Manoel Bomfim e o Brasil na América: “Esse é o defeito fundamental da obra do sr. 

Bomfim. Fala sobre o povo brasileiro. Procura eruditamente destacar os seus caracteres 

diferenciais. Tem, muitas vezes, observações justas e preciosas. Mas não penetra a sua 

intimidade. Não participa de sua Alma”.
106

 Ronaldo Conde Aguiar comentando a 

impressão de Alceu Amoroso Lima sobre o primeiro livro da trilogia de Bomfim 

concluiu que para o lente católico faltou elementos espirituais na formação da 

nacionalidade brasileira pensada por Manoel Bomfim e que este intelectual sergipano 

não deu a devida importância ao cristianismo católico em sua historiografia sobre a 

formação de nossa sociedade.
107

 

Gilberto Freyre, historiador formado pela Universidade de Columbia e que se 

fez antropólogo e sociólogo ao escrever vários livros de ciências sociais, também 

acabou lendo e citando Manoel Bomfim. Fato que põe em dúvida a assertiva de Darcy 

Ribeiro sobre a não leitura de Bomfim por Gilberto Freyre:  

Multiplicaram-se, depois de Gilberto, os autores que se acercavam da 

visão de Manoel Bomfim, tais como Arthur Ramos, Josué de Castro, 

Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado. Nenhum deles, porém, o leu. 

Nem Gilberto, tão lido, porque à sua inteligência não passaria 

desapercebida a grandeza de Manoel Bomfim.
108

 

 

Quando afirmo que Freyre leu e citou Manoel Bomfim me refiro ao livro Casa 

grande & senzala, de 1933, no qual ele acabou polemizando com algumas assertivas 

feitas pelo autor de O Brasil na América, sobretudo acerca do papel do índio na nossa 

sociedade. Percebi que ao tratar dos indígenas em sua célebre obra, Freyre se contradiz 

quando nega a importância dos nativos brasileiros na formação da nossa nacionalidade. 

Ele citou Bomfim no seu capítulo sobre os índios inúmeras vezes e rotulou Bomfim de 

indianófilo até “a raiz dos cabelos”
109

, mas não deixou de escrever exaustivamente 
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sobre as mulheres indígenas e sua importância na miscigenação do povo brasileiro em 

sentido análogo ao do intelectual sergipano. Segundo Gilberto Freyre, como 

Observou Southey que o sistema colonial português se revelara mais 

feliz do que nenhum outro no tocante às relações do europeu com as 

raças de cor; mas salientando que semelhante sistema fora antes “filho 

da necessidade” do que de deliberada orientação social e política. O 

que mais tarde seria repetido pelo arguto observador Koster em 

palavras que a indionifilia de Manuel Bonfim se apressou em recolher, 

abaixo das de Southey, nas páginas de O Brasil na América. [...] Se 

formos apurar a colaboração do índio no trabalho propriamente 

agrário, temos que concluir, contra Manuel Bonfim – indianófilo até a 

raiz dos cabelos – pela insignificância desse esforço. O que não é de 

estranhar, se considerarmos que a cultura americana ao tempo da 

descoberta era a nômade, a da floresta, e não ainda a agrícola; que o 

pouco da lavoura – mandioca, cará, milho, jerimum, amendoim, 

mamão – praticado por algumas tribos menos atrasadas, era trabalho 

desdenhado pelos homens – caçadores, pescadores e guerreiros – e 

entregue às mulheres, diminuídas assim na sua domesticidade pelo 

serviço de campo tanto quanto os homens nos hábitos de trabalho 

regular e contínuo pelo de vida nômade.
110

 

 

Apesar de Gilberto Freyre ter se declarado seguidor do antropólogo alemão 

Franz Boas (1858-1942), percebe-se que algumas afirmativas dele assemelham-se mais 

ao evolucionismo de Edward Tylor (1832-1917) do que ao culturalismo do pai da 

antropologia norte-americana, porquanto não é do perfil de um intelectual boaziano 

falar em “algumas tribos menos atrasadas” e “ter sido a cultura indígena, mesmo a 

menos rasteira, encontrada na América pelos portugueses – e da qual restam ainda 

pedaços em estado bruto – inferior à da maior parte das áreas de cultura africana de 

onde mais tarde se importariam negros puros ou já mestiços...”
111

 Para Boas, os povos 

ditos primitivos e suas culturas não são atrasados, são sim portadores de culturas 

diferentes, pois as suas formações sociais têm uma historicidade distinta dos povos 

europeus que não podem e não devem ser régua para se avaliar todos os povos do 

mundo.  É por esta razão que Mirian Dolzani comparou Franz Boas a Manoel Bomfim 

em sua pesquisa de mestrado.
112

 Para ela, há semelhanças na análise de raça e cultura 

entre Bomfim e Franz Boas.
113

 Por conseguinte existem similitudes entre Bomfim e 

Freyre; as quais encontram-se no reconhecimento da positividade da mestiçagem e no 

reconhecimento do papel desempenhado pelo negro na sociedade brasileira. Outra 
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cientista social que indica a influência de Manoel Bomfim sobre Gilberto Freyre é 

Giralda Seyferth. Ela reitera essa influência, dizendo que Bomfim “prenuncia um pouco 

Gilberto Freyre, mas no viés indigenista e não no viés africanista, ou seja, eles vão na 

mesma direção só que um privilegia o negro e o outro privilegia o índio”.
114

 

Ao se falar dos contemporâneos de Manoel Bomfim, Carlos Maul é o 

intelectual que suscita interpretações distintas acerca do papel desempenhado na 

divulgação dos livros da trilogia O Brasil na América (1929), O Brasil na História 

(1930) e O Brasil nação (1931) e mesmo em preservar a memória de seu mestre e 

amigo. Não há dúvidas de que Maul era intelectual que tinha grande admiração pela 

obra de Manoel Bomfim, gozava de sua amizade e tentou deixar em evidência o nome 

do professor da escola Normal do Distrito Federal que formou inúmeras gerações de 

professoras primárias cariocas.
115

 Carlos Maul compilou inúmeros textos que faziam 

parte dos livros da trilogia de Bomfim e os reuniu no livro O Brasil (1935) editado pela 

Companhia Editora Nacional, na Coleção Brasiliana, que também tinha o nome 

Biblioteca Pedagógica Brasileira e era coordenada pelo sociólogo escolanovista 

Fernando de Azevedo. Segundo o próprio Carlos Maul a intenção da edição do livro O 

Brasil era apresentar uma síntese dos livros da trilogia de 1929 a 1931 em uma 

linguagem simples para que o leitor brasileiro conhecesse melhor essas obras de Manoel 

Bomfim.
116

 Entretanto as críticas a posteriori no que se refere à iniciativa do intelectual 

integralista Carlos Maul são díspares. Há pesquisadores como Ronaldo Conde 

Aguiar,
117

 Lúcia Lippi Oliveira,
118

 Alessandra Soares Santos
119

 e Ricardo Sequeira 

Bechelli
120

 que condenaram veementemente a obra O Brasil de 1935, entendendo que 

Carlos Maul deturpou e acrescentou sua interpretação da história do Brasil como se 

fosse de Manoel Bomfim.  Por outro lado, existem estudiosos de Manoel Bomfim que 
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reconhecem os méritos da iniciativa de Carlos Maul, como o historiador mineiro José 

Carlos Reis.
121

 Para Carlos Maul  

A obra de Manuel Bomfim é uma obra profundamente brasileira. Nela 

o mestre, fazendo um trabalho minucioso de revisão da nossa história 

desde a formação colonial até aos dias presentes, procura estabelecer 

as bases do estudo para o conhecimento da nossa constituição em 

nacionalidade. E da sua leitura se conclui que, para atingirmos ao grau 

da civilização em que nos encontramos foi a atividade da nossa gente 

a que mais contribuiu através de quatrocentos anos de vicissitudes em 

permanente conflito com a natureza e com o europeu.
122

 

 

A última publicação dos livros sociológicos, antropológicos e historiográficos 

de Manoel Bomfim, que antecedeu ao longo período de cinco décadas sem novas 

edições de suas obras científicas, ocorreu em 1940 com a segunda edição de O Brasil da 

Coleção Brasiliana pela Editora Nacional. Contudo abro um parêntesis para falar da 

segunda edição do livro América Latina males de origem, pela Editora A Noite, que foi 

prefaciado por Antônio José de Azevedo Amaral
123

 e que se deu no início do Estado 

Novo de Getúlio Vargas, em 1938. A respeito do ano da reedição da obra sociológica e 

historiográfica inaugural de Manoel Bomfim, fio-me nas considerações acerca da 

mesma feita por Azevedo Amaral: 

Não é, portanto inoportuna a passagem do primeiro aniversário do 

Estado Novo para fazer a reedição da América Latina uma expressão 

de reconhecimento nacional a um dos mais esclarecidos precursores 

do movimento de realismo político, que nos integrou afinal no curso 

normal da nossa evolução histórica.
124

 

 

Com a segunda edição do livro A América Latina: males de origem, em pleno 

Estado Novo, percebe-se fragilidade nas ponderações feitas por vários acadêmicos e 

intelectuais a respeito do esquecimento/reconhecimento de Manoel Bomfim e de sua 

obra de cunho histórico-sociológico. Lucia Lippi Oliveira também objeta sobre essa 

segunda edição da América Latina e fala da questão do reconhecimento de Bomfim que 

segundo ela teria sido um escritor longevo, publicando e se opondo às correntes 

hegemônicas da intelectualidade brasileira desde a virada do século XIX até o início da 
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década de 1930.
125

 Utilizo o próprio Azevedo Amaral (1881-1942) para corroborar mais 

uma vez minha hipótese de que Bomfim não passou em branco após o seu desenlace e 

que seu nome ainda gozava de algum reconhecimento e notoriedade no final da década 

de 1930 e no início dos anos 40.  

O propósito que tive em vista, e que me esforço em realizar, é apenas 

aproveitar a oportunidade para prestar uma homenagem a um dos 

expoentes da cultura brasileira, cuja atuação ainda não é a meu ver 

suficientemente avaliada, embora aumente o número dos que a sabem 

apreciar devidamente. E o momento histórico em que vivemos é 

ocasião muito apropriada para focalizar-se o nome de Manoel Bomfim 

e a sua obra.
126

 

 

Manoel Bomfim teve ao final de sua vida o reconhecimento dos seus 

pares intelectuais. Há de ressaltar que importantes intelectuais brasileiros que 

faziam parte da Academia Brasileira de Letras, do Instituto Histórico e de 

respeitadas instituições de ensino reverenciaram Bomfim. Quando convalescente 

na Clínica Dr. Oeiras, foi sempre lembrado, recebendo muitas homenagens de 

intelectuais conceituados da época. Destarte, não foi ignorado por seus colegas 

da Escola Normal que nesse tempo tinha sido renomeada para Instituto de 

Educação do Distrito Federal. Seus amigos dos círculos literários e os seguidores 

que conquistou com o êxito de suas obras literário-pedagógicas e histórico-

sociológicas reivindicavam através da imprensa e do rádio que emergia como 

uma potência da comunicação o não esquecimento do nome de Manoel Bomfim. 

Esses intelectuais renomados do Brasil lutaram para que sua lembrança ficasse 

no imaginário popular – esse era o motivo de toda a movimentação de 

intelectuais e autoridades educacionais e médicas para a preservação da memória 

de Bomfim.
127

 

 

1.3- A Sociedade Manoel Bomfim 

 

Ao final de sua existência, Manoel Bomfim gozava de pleno reconhecimento 

da imprensa e de parte considerável da intelectualidade brasileira. Homens de letras 

ilustres, como Humberto de Campos, Alcides Maya, Gustavo Barroso, Agripino Grieco, 

Bastos Tigre, Viriato Correia, Carlos Maul, Azevedo Amaral, reverenciaram a figura de 

Manoel Bomfim. Afirmar que esse autor teria sido ignorado pela academia da época não 
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condiz com a realidade dos fatos e dos documentos; destarte, insisto que Manoel 

Bomfim também gozou de prestígio entre alguns professores universitários, como Alceu 

Amoroso Lima, Edgar Roquette-Pinto, Flexa Ribeiro, Gustavo Barroso.
128

  

No ano de 1931, no mês de junho, a Rádio Sociedade Mayrink Veiga, 

veiculou, em suas ondas sonoras, vários programas dedicados a Manoel Bomfim que 

estava há tempos hospitalizado na Casa Dr. Oeiras. Essa série de programas dedicados 

ao Manoel Bomfim, mestre do Pedagogium recebeu o nome de “Semana Bomfim”. A 

esse respeito referiu-se Ronaldo Conde Aguiar: 

[...] De 8 (2ª- feira) a 13 (sábado) daquele mês, um grupo de escritores 

– “sempre das nove às nove quinze da noite” – leram trechos da obra e 

comentaram a importância “de Manoel Bomfim, no meio intelectual 

brasileiro”. Participaram da “Semana Bomfim”: Viriato Correia (2ª- 

feira), Bastos Tigre (3ª-feira), Agripino Grieco (4ª-feira), M. Paulo 

Filho (5ª-feira), Carlos Maul (6ª-feira) e Affonso de Carvalho e Luiz 

Edmundo (sábado).  

No dia 23 de setembro, a mesma Rádio Mayrink Veiga e Flama, “O 

semanário dos intelectuais jovens”, realizaram outra homenagem ao 

médico sergipano. Tomaram parte do programa (“em números de 

poesias, conto, música, humorismo”) Elze Mazza Nascimento 

Machado, Mili Garcia, Olga Praguer, Gastão Formenti, que na ocasião 

cantou o cateretê De papo pro Á, de Joubert de Carvalho e Olegário 

Mariano. [...] Bomfim gostava imensamente de modinhas populares, 

que falavam das coisas e da vida do povo brasileiro. Participaram 

ainda do programa: Jorge Fernandes, Paschoal Carlos Magno, Abelard 

França, Roberto Macedo e Ary Pavão.
129

 

 

A partir dos nomes dos intelectuais e artistas envolvidos nas duas homenagens 

a Manoel Bomfim na Rádio Sociedade Mayrink Veiga, ficou evidente que apesar de 

gravemente adoentado e afastado a algum tempo da vida social, ele era lembrado por 

suas qualidades e atividades intelectuais. Aquelas homenagens a Manoel Bomfim em 

final de vida inspirariam, tempos depois, uma obra, a fundação da Sociedade Manoel 

Bomfim. 

Por iniciativa de escritores, professores dos vários níveis de ensino, autoridades 

do Distrito Federal, médicos e psicólogos foi criada em 20 de abril de 1933 a Sociedade 

Manoel Bomfim, cujos objetivos eram a preservação de sua memória e os estudos e a 

divulgação de suas obras histórico-sociológicas e educacionais para as novas gerações. 

A criação de uma sociedade para desenvolver estudos sobre a obra de Manoel Bomfim 

reitera a importância deste autor no cenário intelectual brasileiro desde a virada do 

                                                           
128

 Gustavo Barroso que é considerado o pai da museologia brasileira, por ter criado o primeiro curso 

desta ciência na universidade de nosso país, na UNIRIO. 
129

 AGUIAR, Ronaldo Conde. Op. cit. p.494. 



47 
 

século XIX para o XX até a década de 1930. A respeito da assembléia inaugural da 

Sociedade Manoel Bomfim noticiou o jornal O Radical “Na sede da Federação das 

Sociedades de Educação reuniu-se hontem, às 14 horas, a comissão organizadora da 

Sociedade Manoel Bomfim [...]”
130

 que localizava-se na Rua do Rosário, 139, 3º andar, 

centro do Rio.
131

 Ainda a respeito da fundação da sociedade em homenagem à Bomfim 

reportou o Jornal do Brasil: 

Na sala de convenção da Sociedade de Educação reuniu-se hontem, as 

14 horas, a comissão organizadora da Sociedade Manuel Bomfim cuja 

finalidade inaugurar um centro de estudos da obra do mestre, 

tornando-a como ponto de partida para um desenvolvimento mais 

amplo em todos os sectores que ela attingiu, e principalmente nos seus 

aspectos educativos, na pedagogia, na psychologia, na philosophia e 

na historia.
132

 

 No que concerne à Sociedade Manoel Bomfim a matéria do Jornal do Brasil 

de 21 de abril de 1933 nos dá conta de alguns intelectuais que participaram de sua 

fundação, bem como das instituições educacionais, culturais e políticas que se fizeram 

representar nesta assembleia inaugural. A primeira reunião da Sociedade Manoel 

Bomfim foi presidida pelo escritor e jornalista Humberto de Campos que, além de 

admirador da obra de Bomfim, trazia em sua presença a chancela da Academia 

Brasileira de Letras. Segundo o Jornal do Brasil, 

[...] Estiveram presentes na primeira reunião, entre outros, os Srs. 

Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras, Jorge 

Machado, do Instituto de Educação, Flexa Ribeiro, do Conselho 

universitário, Isaías Alves, da Diretoria de Instrucção Pública, 

Antonio Nascentes, do Pedro II, Alvaro Palmeira, da Liga dos 

Professores, Dr. Ayrosa, da Assistencia a Psychopatas, Carlos Maul, 

Curivazio Lima, Asterio de Campos, do Instituto de Educação, e 

muitos outros, cujos nomes nos escaparam.
133

  

 

Cabe destacar, aqui, a presença de vários professores que lecionavam no 

Instituto de Educação
134

 na sociedade Manoel Bomfim. A presença de vários 
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professores da antiga Escola Normal do Distrito Federal testemunha as redes 

intelectuais articuladas por Bomfim a partir de sua atuação como professor, psicólogo e 

diretor desta renomada instituição educacional carioca. 

Ainda com relação à lista de presentes à fundação da Sociedade Manoel 

Bomfim se faz necessário citar alguns nomes que a reportagem do Jornal do Brasil não 

informou. Participaram ainda desta assembleia inaugural da referida sociedade em 

reverência à obra e à vida de Bomfim: Ataulpho de Paiva, Medeiros e Albuquerque, 

Gregório da Fonseca, Maurício de Medeiros, Gustavo Barroso, Raphael Pinheiro, Frota 

Pessoa. Analisando os nomes dos intelectuais que fundaram a Sociedade Manoel 

Bomfim fica evidenciado que “Á frente do movimento se encontram nomes de grande 

relevo em nossos meios intelectuaes [...]”.
135

 

Bomfim em vida esquivou-se da participação em muitas instituições culturais 

oficiais, contudo membros dessas entidades, Academia Brasileira de Letras – Humberto 

de Campos, Ataulpho de Paiva, Medeiros e Albuquerque e Gustavo Barroso – e do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – Ataulpho de Paiva – foram fundadores da 

Sociedade Manoel Bomfim. 

É importante ressaltar que à época da criação da Sociedade Manoel Bomfim 

que os principais jornais do Rio de Janeiro registraram este fato. Sendo que alguns 

jornais deram mais destaque, como o Jornal do Brasil, O Paiz, O Diário de Notícias e 

O Radical. Também se faz necessário enfatizar que A Noite foi o jornal que menos 

destaque deu ao evento que criou a sociedade em homenagem ao professor sergipano. 

Entretanto vale a pena ser mencionado que o aniversário desta sociedade não teve o 

destaque na imprensa como na época de sua fundação. As matérias jornalísticas 

minguaram visivelmente no anúncio do primeiro aniversário da sociedade Manoel 

Bomfim.  

Vale aqui sinalizar sua importância na divulgação e na realização de estudos 

sobre a obra do professor sergipano. Ao completar um ano de existência, a Sociedade 

Manoel Bomfim realizou uma atividade cívica para lembrar a passagem do segundo ano 

de morte de seu patrono e manter viva sua memória. O jornal O Paiz publicou uma 

reportagem acerca de Manoel Bomfim e da atividade proposta pela sociedade que leva 

seu nome. O título da reportagem é Recordando o nome de Manoel Bomfim. O Paiz 

publicou elogios a Bomfim e destacou sua importância como intelectual e educador: “é 
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um grande nome das letras e do magisterio no Brasil, sociologo e pensador eminente, 

cuja obra é uma lição palpitante e viva ás novas gerações pela que nella existe de ideal 

constructor e de profundo sentimento de brazilidade”.
136

 É emblemática essa matéria, 

porque ela se contrapõe a uma série de afirmações de analistas atuais que dão conta de 

que Manoel Bomfim teria morrido num total esquecimento e que suas obras passaram 

despercebidas entre a intelectualidade e o povo brasileiro. E o artigo de O Paiz segue 

caracterizando o perfil intelectual de Manoel Bomfim. Segundo a matéria desse jornal, 

Manoel Bomfim póde ser considerado o precursor dos modernos 

methodos de historia em nosso paiz, pois com o seu America Latina 

abriu caminho a uma melhor comprehensão dos phenomenos políticos 

e sociaes da America. Mais tarde, com Brasil na America, Brasil na 

História e Brasil Nação completou uma prodigiosa tarefa de revisão 

de erros e equivocos que á falta de documentação idonea  vinham de 

longe pertubando o conhecimento de numerosos e importantes 

episodios da nossa formação nacional.
137

 

 

O artigo não deixou de registrar a atuação de Manoel Bomfim como professor 

e diretor da Escola Normal, bem como salientou sua atuação no Pedagogium e a 

importância dessa instituição no desenvolvimento dos primeiros estudos de psicologia.  

Essa folha matutina ressaltou que “Como professor, Manoel Bomfim desenvolveu uma 

intensa actividade e deixou traços fundos da sua passagem na Escola Normal de que foi 

diretor, e no Pedagogium, instituição onde primeiro se fizeram entre nós estudos sérios 

de psychologia”.
138

 

Por fim, o jornal O Paiz destacou o trabalho desenvolvido pela Sociedade 

Manoel Bomfim, dando conta que essa entidade ao fazer um ano de existência vinha 

cumprindo o papel a que se propôs – divulgar, preservar e honrar o nome de seu 

patrono. Nesse sentido, 

A Sociedade Manoel Bomfim, fundada ha um anno, em memória do 

insigne professor e sociologo cuja obra todos recordam com 

admiração, procurando realizar os seus ensinamentos, reune-se, hoje, 

2º anniversario da morte de seu patrono, para uma homenagem cívica. 

Haverá uma sessão em que tomarão parte entre outros, alguns dos 

fundadores da sociedade, devendo tratar da personalidade de Manoel 

Bomfim sob diversos dos seus aspectos os Srs. Jorge Figueira 

Machado, Carlos Maúl, Walfredo Machado, Asterio de Campos, Fléxa 

Ribeiro e Raphael Pinheiro. Os amigos e admiradores do mestre 

illustre que tão profunda influencia exerceu e ainda exerce através dos 

seus livros na educação nacional, abrindo-lhe novos itinerarios, 

continuam assim trabalhando para que o nome de Manoel Bomfim 
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seja recordado sempre como o de um espirito actual, acompanhando 

os destinos da nacionalidade que elle tanto amou.
139

    

Reconheço que são insuficientes os dados por mim coletados sobre a 

Sociedade Manoel Bomfim, mas me permito fazer algumas ilações sobre os resultados 

obtidos por esta entidade acerca do seu patrono. A partir das atividades cívicas e 

culturais da Sociedade Manoel Bomfim, Carlos Maul publicou o livro O Brasil, em 

1935, que é uma coletânea de textos compilados das obras histórico-sociológicas de 

Manoel Bomfim, sobretudo de O Brasil na América e O Brasil Nação. Nessa obra, 

Maul destacou a produção intelectual de Manoel Bomfim sobre os indígenas brasileiros. 

O livro póstumo de Bomfim, com nota explicativa de Carlos Maul, teve uma segunda 

edição em 1940.
140

  

A Sociedade Manoel Bomfim deu mais visibilidade ao seu patrono, 

possibilitando a Antônio José de Azevedo Amaral fazer uma nova edição do clássico 

livro América Latina: males de origem, pela Editora A Noite, no ano de 1938, em pleno 

Estado Novo de Getúlio Vargas. A nova edição da obra histórico-sociológica inaugural 

de Bomfim por Azevedo Amaral atesta o não-esquecimento do professor sergipano e 

corrobora a minha afirmação de que a Sociedade Manoel Bomfim estava cumprindo o 

seu objetivo de preservar o nome de seu patrono e levar as novas gerações a sua obra 

intelectual.  

Analisei até aqui como os autores contemporâneos de Manoel Bomfim 

trataram sua obra histórico-sociológica e como foi a recepção de seus estudos sobre as 

teorias racialistas europeias, bem como se posicionaram diante de suas teses 

antiimperialistas.  

Procurei mostrar a ligação da atuação dos intelectuais da Sociedade Manoel Bomfim na 

preservação da memória deste, com a reedição de sua magnus opus, A América Latina- 

males de origem, em 1938, e a edição de O Brasil, em 1935, e a sua reedição, em 1940, 

por iniciativa, sobretudo, de Carlos Maul e Azevedo Amaral. 
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CAPÍTULO 2 – Manoel Bomfim, autor não esquecido  

 
 

2.1 – Os analistas de Manoel Bomfim dos anos 1940, 1950 e 1960. 

 

Após a reedição do polêmico livro O Brasil de Bomfim/Maul em 1940, apenas 

o livro paradidático Através do Brasil, de 1910, continuou sendo seguidamente 

reeditado. O historiador marxista fluminense Nelson Werneck Sodré (1911-1999) foi 

um dos primeiros pesquisadores da historiografia brasileira a retomar a obra de Manoel 

Bomfim. Mesmo que não tenha se aprofundado na concepção historiográfica de 

Bomfim e ter discorrido pouco acerca da importância do historiador sergipano para as 

ciências humanas brasileiras, é digna de registro a análise de Sodré. Ele discorreu sobre 

Manoel Bomfim no livro História da Literatura Brasileira (1964 [1938])
141

 e também 

colocou os três livros da trilogia sobre a formação da nacionalidade brasileira, como 

fontes subsidiárias para que se façam estudos históricos sobre o Brasil em sua obra O 

que se deve ler para conhecer o Brasil (1967 [1940])
142

. Assim se referiu Nelson 

Werneck Sodré a importância de Manoel Bomfim para a historiografia brasileira: 

Tem sido apoucada, ainda no terreno da história, a contribuição de 

Manuel Bonfim. Apesar de suas paixões, de seus desvios e de suas 

deficiências, a obra histórica do escritor sergipano oferece muitos 

pontos dignos de estima. E, de qualquer maneira, Bonfim, como 

Capistrano, menos este do que aquele, retiram a narração histórica do 

nível meramente cronológico, a que vinha sendo reduzida, e buscam 

analisar os acontecimentos. 

 [...] Manuel Bonfim (1868-1932) [...] Formado em Medicina, deixou 

a profissão pelo magistério e pelos estudos históricos, em que se 

destacou não só por um sentimento nacionalista de que a lusofobia foi 

apenas um aspecto acessório, como pela preocupação em analisar e 

interpretar o passado brasileiro à luz de novos instrumentos, entre os 

quais o marxismo. Na obra contraditória de Bonfim há muitos 

aspectos positivos a considerar e elementos de informação para o 

conhecimento do passado literário brasileiro que não devem e não 

podem ser esquecidos.
143

 

 

Sodré afirmou que a contribuição de Manoel Bomfim para o desenvolvimento 

dos estudos históricos do Brasil era apequenada por quem estudava esses temas desde 

os anos de 1930 e de 1940. Mas cabe ressaltar aqui que após o lançamento de dois 

livros clássicos de nossa historiografia Casa-grande & senzala (1933) de Gilberto 

Freyre e Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda muitos autores de 
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décadas anteriores foram ignorados pelos estudiosos das décadas de 30, 40 e 50. A 

respeito desta minha assertiva recorro a Lúcia Lippi Oliveira que afirma: “Diante dessas 

duas obras e figuras exponenciais, muitos autores foram deixados de lado”.
144

 Afirmo 

isso, baseando-me nas datas em que essas obras foram elaboradas. É importante dizer 

que as duas obras literário-históricas de 1938 e de 1940 escritas por Nelson Werneck 

Sodré, que tratam sobre a produção historiográfica de Manoel Bomfim, tiveram grande 

relevância pela proposta de discussão da produção intelectual deste autor. Sodré se 

juntou a outros autores que provocavam a reflexão da obra histórico-sociológica 

bomfimniana, como Carlos Maul, Azevedo Amaral, Gustavo Barroso Humberto de 

Campos.
145

 

 O militar-historiador trouxe questões provocativas acerca do referencial 

teórico de Bomfim ao afirmar que este introduziu novos instrumentos de análise da 

formação da nacionalidade brasileira. Uma dessas lupas utilizadas por Bomfim foi o 

marxismo, segundo Sodré. 

Com relação à afirmação de Nelson Werneck Sodré, de que Manoel Bomfim 

produziu uma obra contraditória; é fato que a produção histórico-sociológica do 

intelectual sergipano possui ambiguidades, como bem disse Francisco Iglesias
146

 e 

André Botelho
147

. Bomfim foi contrário ao pensamento dominante ao propor estudos 

sobre o modo como era escrita a história brasileira e lançou um olhar incrédulo ao 

estudar o racismo científico e sua aceitação quase unânime pela intelectualidade 

brasileira do final do Oitocentos e das primeiras décadas do século XX  como 

constataram seus comentadores - Ronaldo Conde Aguiar 
148

; Aluízio Alves Filho
149

, 

Rebeca Gontijo
150

 e Lúcia Lippi Oliveira
151

. Reitero a importância da recuperação da 

discussão sobre Manoel Bomfim e de sua obra empreendida por Nelson Werneck Sodré, 
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pois, com a sua posição no campo intelectual brasileiro; ele acabou despertando outros 

intelectuais para a apreciação crítica da obra bibliográfica do autor de América Latina. 

A partir da análise crítica da obra e da trajetória intelectual de Bomfim por Sodré ficou 

lançado no meio intelectual brasileiro o desafio para a retomada dos estudos sobre a 

produção científica deste pensador sergipano da Primeira República. Nesse sentido, 

Wamireh Chacon aprofunda as análises de Nelson Werneck Sodré sobre Manoel 

Bomfim, no mesmo viés teórico-metodológico com a sua obra História das ideias 

socialistas no Brasil, publicada em 1965. 

O cientista político Wamireh Chacon discorreu mais profundamente sobre 

Bomfim do que Sodré, entretanto, repetindo o que eu disse acima, ele não descartou as 

considerações do general-historiador sobre a produção historiográfica do autor de O 

Brasil na História. Chacon escreveu sobre as ideias socialistas no Brasil e os 

intelectuais que comungavam deste ideário e ligou Bomfim ao instrumental teórico-

metodológico marxista. É relevante o papel desempenhado por Wamireh Chacon nos 

estudos da obra historiográfica de Bomfim, registrando categoricamente que o 

diferencial do intelectual sergipano sustentava-se na utilização de alguns conceitos 

marxistas em sua obra e da crítica que ousou fazer às “asininas pretensões, fátuas 

cretinices de impostores da ciência, e que repetem de oitiva mirrados conceitos, havidos 

de conclusões vesgas, contrariadas ainda na época em que foram enunciadas”sobre o 

racismo e a mestiçagem.
152

 Chacon e Sodré seguiram a mesma linha de raciocínio ao 

asseverarem que Bomfim usou o marxismo como referencial teórico; mas não estão 

sozinhos nesta assertiva epistemológica, eles foram seguidos por Flora Süssekind e 

Roberto Ventura
153

, Aluízio Alves Filho
154

, Laércio Souto Maior
155

, Ronaldo Conde 

Aguiar 
156

, Francisco Iglesias 
157

, dentre outros intelectuais. Ainda com relação à 

Chacon e sua assertiva sobre o marxismo em Manoel Bomfim é relevante ressaltar a 

isenção científico-ideológica do cientista político pernambucano que é conhecido como 

um acadêmico ligado aos postulados sociológicos e historiográficos weberianos.
158

 

Wamireh Chacon, escrevendo sobre Bomfim, fez inúmeras citações afirmativas nas 
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quais o professor do Pedagogium deslindou a necessidade do uso do referencial teórico 

materialista-dialético em Marx, Engels e Kautsky.
159

 Chacon assim se posiciona no que 

tange à importância de Manoel Bomfim e de sua obra científica para se pensar a 

construção da identidade brasileira: 

Manuel Bonfim não fazia, do Marxismo, um novo calvinismo, 

puritano e absorvente. Sua própria admiração pela experiência 

soviética (“Quem pode esconder, à face do mundo sofredor, a 

esplêndida experiência desta Rússia redimida?”) nunca se deformou 

no lirismo róseo ou no jacobinismo rubro. 

Por que não se fala neste Manuel Bonfim??? 

O filisteísmo reacionário, e seu irmão, o filisteísmo pseudo-

revolucionário, fazem questão em escondê-lo; até o negam em 

público, por medo que ele seja assim descoberto. Muito mais eficiente 

é o silêncio, que caiu sobre sua pessoa e sua mensagem, desde quando 

notaram ser ela perigosa para os bem-pensantes. 

A máxima concessão é a de referirem-se à sua “lusofobia”: Bonfim, o 

tipo do nacionalista xenófobo... [...] A “lusofobia” de Bonfim é apenas 

um grito de dor, e não de rancor. Ele sofre, vendo erros do 

Colonialismo se perpetuando no Brasil. Repele todo e qualquer 

Imperialismo, não só o português: “Conquista, depredação... estão na 

origem de todos os impérios”.  

Foi este imperialismo que corrompeu Portugal; Bonfim nunca afirmou 

ser Portugal “intrinsecamente” corrupto, por mestiçagem ou 

mediterraneidade, como Gobineau, Houston S. Chamberlain e 

Lapouge pretendiam.  [...] Era o médico Manuel Bonfim que agora 

falava; médico que desembocava no Marxismo, superando o 

Antropologismo, embora sem aderir a militâncias partidárias. Como 

Silvério Fontes. [...] Bonfim aplaudiu a Cabanagem, a Balaiada, a 

Setembrizada pernambucana. Era seu protesto: Para os brios 

nacionais, antes a derrota definitiva da revolução do que o seu 

desvirtuamento e desprestígio, em mãos dos “moderados”.
160

 

 

Já Dante Moreira Leite publicou o texto “Caráter nacional brasileiro: descrição 

das características psicológicas do brasileiro” no Boletim nº 230 da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras e Política da Universidade de São Paulo em 1954.
161

 Quinze 

anos depois ao publicar o livro O Caráter nacional brasileiro, pesquisa acadêmica que 

foi aprofundada, Dante Moreira Leite, em 1969, continuou analisando Manoel Bomfim, 

dedicando algumas páginas de sua obra de psicologia social a este autor. Seu livro é um 

clássico no que se refere ao pensamento social brasileiro, contudo sua análise sobre 

Manoel Bomfim é muito superficial. Ele baseou-se apenas em dois livros de Bomfim, a 

saber, A América Latina- males de origem (1905) e O Brasil (1935), textos compilados 
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por Carlos Maul, que deve ser lido com algumas ressalvas como afirmam seus analistas 

Ronaldo Conde Aguiar
162

, Alessandra Soares Santos
163

 e Lúcia Lippi Oliveira
164

, 

devido sua análise rasa sobre o antilusitanismo bomfimniano e a afirmação discutível de 

que este autor estaria muito à frente do seu tempo. Por esta razão, Leite não se 

aprofundou muito nas leituras das obras de Bomfim, sobretudo nos livros da trilogia 

sobre a formação da nacionalidade brasileira. Leite admitiu a originalidade e a 

radicalidade do pensamento de Manoel Bomfim, entretanto fez críticas ao modo 

passional como esse entendeu e produziu ciência. Ele não poupou críticas à forma 

laudatória de Bomfim escrever e foi taxativo ao condenar o antilusitanismo do autor. A 

esse respeito escreveu Dante Moreira Leite sobre Manoel Bomfim e sua obra: 

O pensamento de Bomfim parece ter sofrido uma lenta maturação, 

mas somente em algumas páginas atinge o nível de generalidade e 

consistência lógica, necessárias para uma visão sistemática de sua 

posição. Muitas vezes, em seus vários livros, perde-se em minúcias ou 

na demonstração de episódios pessoais; outras vezes, perde-se num 

antilusimo estéril, procurando demonstrar até que ponto os 

portugueses prejudicaram o Brasil. Espírito apaixonado – e por isso 

frequentemente parcial e incapaz de colocar-se na perspectiva 

histórica para julgar homens e acontecimentos do passado – Manoel 

Bomfim frequentemente deixa de dar ênfase à tese fundamental, ao 

apresentá-la de maneira sentimental e não objetiva. [...] socialista, 

num período em que os nossos intelectuais, diretamente ou 

indiretamente, estavam seduzidos pelas realizações de Mussolini na 

Itália, Manoel Bomfim não poderia ser compreendido. [...] No 

entanto, em alguns momentos, suas discussões são 

extraordinariamente lúcidas, ligando certos aspectos do pensamento 

marxista ao nacionalismo.
165 

 

A iniciativa de Dante Moreira Leite em incluir algumas considerações sobre 

Manoel Bomfim e algumas de suas obras foi muito importante para a retomada deste 

autor na Academia Brasileira, porquanto todos os analistas de Bomfim dos anos setenta 

em diante recorrem ao livro O caráter nacional brasileiro. 

A historiadora sergipana Maria Thétis Nunes
166

 também teve relevante papel 

no prosseguimento das discussões sobre a obra de Manoel Bomfim desde os anos 1950. 
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Thétis Nunes foi professora da educação básica sergipana e também atuou como 

docente na Faculdade Católica de Filosofia e na Universidade Federal de Sergipe. Na 

docência destas instituições superiores de ensino, Thétis acabou influenciando os 

estudos sobre Bomfim em Sergipe e por extensão no Nordeste brasileiro.
167

 No prefácio 

do livro O Brasil na América, 1997, a autora enfatizou o nacionalismo de Manoel 

Bomfim, destacando-o como o pioneiro de uma ideologia nacional. Maria Nely Santos, 

ex-aluna de Thétis Nunes, assim se refere à velha mestra “Por fim, no hoje, mais 

especificamente na atualidade, a tese da professora Thétis. De lá para cá, Manoel 

Bomfim despertou a atenção e o interesse de estudiosos brasileiros”.
168

  

A assertiva de Maria Nely dos Santos sobre Thétis reafirma a importância da 

lente sergipana na retomada dos estudos referentes a Manoel Bomfim. Aqui exponho 

algumas considerações de Maria Thétis Nunes sobre este autor: 

[...] destacou-se, principalmente, como o estudioso apaixonado dos 

problemas nacionais, investigando suas causas, denunciando seus 

males, apontando soluções, como atestam seus livros... Influenciado 

pela sociologia e pelas teorias biológicas em voga na época, conheceu 

os teóricos Marx, Engels, Jaúres e Lênin, dos quais não só 

encontramos citações como também interpretações da realidade 

brasileira dentro dos seus conceitos.  

Uma das teses fundamentais de Manoel Bomfim é o traço brasileiro, 

que desde os primeiros tempos da nossa formação se definiu, 

diferenciando-nos logo de Portugal. Vendo na colonização lusa uma 

constante espoliação, chegaria a um antilusitanismo, às vezes 

exagerado. 

O nacionalismo faz o traço básico da sua obra. Nacionalismo visto 

como a identificação do indivíduo com o destino da terra natal, que o 

conduziria à solidariedade, à confiança e à luta para a preservação da 

liberdade e da independência.
169

 

 

Destarte, vejo que a lente Maria Thétis Nunes por ter escrito uma tese sobre 

Manoel Bomfim no ISEB, sob a orientação de Nelson Werneck Sodré, retomou sim as 

discussões sobre o autor de A América Latina: males de origem, e acabou tendo 

importância na difusão de suas ideias e no aparecimento de estudos posteriores sobre os 
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trabalhos histórico-sociológicos, psicológicos e pedagógicos deste professor da 

educação básica, seu conterrâneo. 

 

2.2 – A retomada dos estudos sobre Manoel Bomfim (a partir dos anos 1970) 

 

O historiador estadunidense Thomas Skidmore, no livro Preto no branco: raça 

e nacionalidade no pensamento brasileiro, (1976 [1974]), em sua análise sobre a entrada 

e a difusão das teorias do racismo científico no Brasil, discorreu sobre vários 

intelectuais brasileiros que utilizaram essas doutrinas. Ele enquadrou os intelectuais 

brasileiros na sua grande maioria como acessíveis e dispostos a comungar das visões 

cientificistas dos autores europeus em voga, como Arthur de Gobineau, Gustave Le 

Bon, Herbert Spencer, Georges Vacher Lapouge. Segundo Skidmore, a corrente 

intelectual hegemônica do Brasil ao se apropriar dos postulados racialistas acabou por 

aceitar a inaptidão e a impossibilidade do nosso país se desenvolver com a composição 

racial do seu povo, onde havia milhões de negros, índios e, sobretudo, mestiços que 

invalidavam qualquer possibilidade do Brasil vir a civilizar-se. Parte desta 

intelectualidade, vendo que negar a mestiçagem do povo brasileiro era impossível, 

acabou sinalizando com a imigração seletiva que poderia em médio prazo embranquecer 

o Brasil com o aporte de uma grande quantidade de sangue branco que iria apagar a 

presença negra em nossa gente. Pensaram assim Sylvio Romero, João Baptista de 

Lacerda, José Veríssimo, Manuel de Oliveira Lima e tantos outros intelectuais da 

Primeira República. 
170

 

Thomas Skidmore atribuiu aos intelectuais Manoel Bomfim e Alberto Torres 

um papel de vanguarda e contraponto ao pensamento racialista brasileiro hegemônico 

da época, porquanto os dois intelectuais não viram na composição racial do nosso povo 

o obstáculo para o progresso e propuseram uma análise de nossa constituição enquanto 

nação desde os idos tempos coloniais e o Império para chegarmos à compreensão do 

nosso atraso. Skidmore analisou os dois autores assim:  

Dois desses dissidentes serão discutidos aqui, Manuel Bonfim e 

Alberto Torres. Ambos estavam à frente do seu tempo ao rejeitar as 

doutrinas das diferenças inatas entre as raças. Concordavam ambos em 

que o Brasil só poderia escapar ao seu relativo atraso por uma análise 

cuidadosa das causas históricas dessa condição.
171
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Skidmore dissertou com eloquência sobre a originalidade da análise de Manoel 

Bomfim acerca do que significava e representava o racismo científico europeu aqui 

entre os brasileiros. O autor apontou para a sagacidade de Manoel Bomfim ao conseguir 

perceber as intenções ignominiosas dos europeus com relação aos povos latino-

americanos e o que na prática, representavam aquelas doutrinas racialistas em termos de 

condenação “ad infinitum” das nações deste continente. Ele reconheceu a singularidade 

com que Bomfim procurou negar/refutar as teorias racialistas europeias ao apontá-las 

como obras do imperialismo e do desejo de continuar a espoliação dos povos latino-

americanos: 

A contribuição especial de Manuel Bonfim foi fazer do seu anti-

racismo parte de uma posição nacionalista e antiimperialista. Os 

latino-americanos tinham rejeitado o racismo não só porque fosse 

cientificamente falso mas principalmente porque servia de 

instrumento aos estrangeiros para desmoralizá-los e desarmá-los. [...] 

Os latino-americanos haviam aceitado por demais frequentemente as 

teorias racistas da sua própria inadequação, desprezando, em 

conseqüência, suas populações nativas como intrinsecamente 

inferiores, por causa do sangue índio ou negro, e buscando às cegas, 

na Europa, imigrantes presumidamente superiores. (Aqui, Manuel 

Bonfim atacava a política populacional do Brasil, que se distinguia 

dos outros países latino-americanos por haver abandonado os ex-

escravos, depois da Abolição). Além disso, acusava ele, os latino-

americanos tinham copiado indiscriminadamente instituições 

alienígenas, especialmente em política.
172

 

 

 Para Skidmore, o diagnóstico de Bomfim sobre as consequências da 

inculcação das doutrinas racialistas pelos latino-americanos foi mais acertado do que a 

prescrição de uma fórmula para a superação desta situação socio-cultural: “A prescrição 

de Manuel Bonfim era menos original que seu diagnóstico. Reclamava aumento maciço 

do ensino, que fora vergonhosamente descurado pelos governos coloniais e seus 

sucessores depois da Independência”.
173

 

Já João Mendonça de Souza escreveu o livro Sílvio Romero o crítico e o 

polemista (1976), destacando no terceiro capítulo a polêmica entre Sylvio Romero e 

Manoel Bomfim. Souza analisou os dois autores e suas duas obras em questão, A 

América Latina- males de origem, de Manoel Bomfim e A América Latina (Analyse do 

livro de igual titulo do Dr. M. Bomfim) de Sylvio Romero. Souza deixa bem claro sua 

admiração por Sylvio Romero e sua desafeição por Manoel Bomfim. Destarte, para 

Mendonça de Souza, 
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Exatamente, por isso, diante de tamanho despropósito, foi que o bravo 

e admirável Sílvio ofereceu ao A AMÉRICA LATINA, de MANOEL 

BOMFIM, surgido em 1905 a respeito de O Parasitismo social e 

Evolução, a contestação de nobreza cívica e patriótica que se fazia 

necessária, como grande lição a um opugnante de nossas valentes 

tradições. De fato, grande lição de autenticidade às grandezas de nosso 

heróico passado, ao digno orgulho do sangue de que descendemos e 

ao incontestável exemplo de auto-independência política que nos 

envaidece no decurso destes séculos de nossa História.
174

 

 

Da leitura do terceiro capítulo do livro de João Mendonça de Souza, percebo 

que as citações são as mesmas contidas no livro de Romero, referentes às refutações das 

teses de Bomfim. É plausível supor que esse capítulo tenha sido desenvolvido por João 

Mendonça de Souza com o fito de ratificar as críticas virulentas de Romero a Bomfim, 

dando vitória ulterior ao crítico literário e folclorista de Lagarto. Souza afirmou que 

Manoel Bomfim era racista com relação aos ibéricos.
175

 e que Romero passou uma 

reprimenda nele para combater o racismo contido em América Latina males de origem 

contra os portugueses. Além de entender que Romero ratificou as críticas ao livro 

histórico-sociológico inaugural de Manoel Bomfim pelos excessos deste contra as 

interpretações de alguns intelectuais europeus acerca do Brasil e dos países latino- 

americanos, em especial Herbert Spencer e Gustave Le Bon. Para o autor, 

Dentro dos excessos, apregoa já na primeira parte, capítulo sobre a 

Europa e a América Latina, ideias e doutrinas absurdamente 

intolerantes, com o fito preconcebido de contrariar os argumentos dos 

cientistas europeus que se haviam reportado antropologicamente a 

nosso respeito. 

Sob este aspecto, Bomfim caiu no mais triste desregramento, só 

respira acusação e vindita. Não olha os escritores alienígenas que nos 

elogiaram o clima, terras urbetosas, riquezas mineralógicas, a valentia 

de nossa gente e a grandeza de nossos sentimentos. 

O azorrague do pensamento nos salta aos olhos em motivos 

formigantes, como de luta aberta, em face das provocativas 

conseqüências da malevolência européia.
176

 

 

Manoel Bomfim fez uma leitura crítica dessas teorias científicas européias, 

aproximando-se de Franz Boas ao condenar os racismos científicos europeu e 

brasileiro.
177

 Origina-se daí o violento ataque de Romero a Manoel Bomfim e sua 

América Latina males de origem.
178

 Souza referendou as afirmações e as críticas de 
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Romero ao América Latina males de origem de Manoel Bomfim. João Mendonça de 

Souza posicionou-se favoravelmente a Sylvio Romero em todo o capítulo, 

corroborando, deste modo tendencioso, todas as assertivas depreciativas do jurista e 

crítico literário de Lagarto ao livro historiográfico inicial de Bomfim. Souza diz que 

Sobra em Sílvio, para tão elevado cometimento, como poderemos 

julgar ou confrontar daqui por diante, a espiritualidade, a imaginação, 

o dom interpretativo, o vigor penetrante de sensato pesquisador e de 

genial sabedor dos nossos destinos. 

É certo que a crítica ao livro de Bomfim foi notavelmente violenta. 

Mas, tudo em Sílvio, àquele tempo, era sentir o Brasil em 

pensamentos e ideias sem falha da verdade. Artifício de palavras 

mumificadas, deslize de impressionismo transgressor. [...] Limitado 

ficou Bomfim, na destreza e competência de clínico. Na qualidade de 

médico deveria saber que estava a sofrer de doença dos olhos. Sílvio o 

compreendeu e o procurou ajudar na especialidade das lições em que, 

como catedrático, se desencontrou e perdeu à luz do dia, em face 

destes reparos previdentes e indiscutíveis que lhe oferecera.
179

 

 

João Mendonça de Souza exarou sua sentença acerca de todo o trabalho 

intelectual de Manoel Bomfim em A América Latina: males de origem – “Igual a 

BOMFIM nunca vimos ninguém assim capaz de atividade fabulista e confusa. Neste 

princípio de contestar a verdade, talvez reviva, de quando em quando, como 

triunfador.”
180

 E quase ao final de sua análise do livro de Bomfim, ele condenou a 

receita bomfimniana para a solução dos males do Brasil: a universalização da instrução 

popular em nosso país. Segundo João Mendonça de Souza, 

Um nada, um pequeno motivo, bastou a BOMFIM para 

encontrar, no Resumo e Conclusão de seu trabalho, a fórmula 

mais elegante e compreensiva, mais eloqüente e sugestiva, de 

nossa miséria, de nossa ignorância, de nossa inferioridade 

efetiva: a nossa falta de instrução. 

Em cinquenta páginas, ele nos indica o remédio salvador, sem 

atentar que o brilhante e largo futuro de nossa Pátria não pode 

ser revista apenas numa tese exclusivista e mesquinha. [...] A 

consequência inelutável de tudo isto é que inteligência e 

instrução não bastam para selecionar povos e propulsionar 

nações.
181

 

 

Fica evidente na conclusão de João Mendonça de Souza que a seu juízo a 

instrução popular não é tão importante assim para o desenvolvimento do Brasil. Vale 

sublinhar que Manoel Bomfim adentrou as carreiras do Estado no que tange à instrução 

popular, ocupando os mais importantes cargos na área educacional do Distrito Federal 
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que lhe permitiu a construção de inúmeras escolas em diferentes níveis de ensino para 

viabilizar sua profilaxia para o desenvolvimento autônomo do Brasil: a universalização 

da instrução popular.
182

 

Outro estudioso que perpassou superficialmente por Manoel Bomfim foi 

Wilson Martins. Ele também analisou Bomfim em História da Inteligência Brasileira 

(1978 [1976]), no qual ele escreve sobre grande parte dos literatos e cientistas que se 

destacaram na literatura, no pensamento social e nas ciências brasileiras. Martins não 

deu grande realce a produção histórico-sociológica de Bomfim em seu denso livro sobre 

a inteligência brasileira, entretanto salientou mais a produção do intelectual sergipano 

no campo da psicologia e da lingüística, tangenciando sua produção historiográfica. 

Wilson Martins apontou alguns conceitos de psicologia e de linguística desenvolvidos 

pioneiramente por Manoel Bomfim, contudo para este autor os créditos dessas 

inovações teóricas foram atribuídos a alguns autores, como Piaget, Vigotsky, Claude 

Levi-Strauss e R. Jakobson. Segundo Martins,  

Não será, entretanto, muito lisonjeira a ideia que nós possamos fazer 

da nossa inteligência se pensarmos ter caído no mais completo 

esquecimento um livro do mais alto interesse e originalidade que, em 

1923, não apenas situava em plano até então inantigido o esforço 

intelectual brasileiro, mas, ainda, antecipava-se a concepções que hoje 

parecem extremamente modernas e revolucionárias sobre a natureza e 

a estrutura da linguagem:Pensar e dizer, “estudo do símbolo no 

pensamento e na linguagem”, de Manuel Bonfim. [...] Aí está boa 

parte do Estruturalismo e das análises que, muitos anos depois, 

haviam de celebrizar Claude Levi-Strauss. É certo que, no comentário 

aos exemplos literários, Manuel Bonfim nem sempre parece distinguir 

com clareza entre o que é símbolo e o que é imagem, metáfora e 

outras figuras; acrescente-se, porém, imediatamente, que o substrato 

simbólico destas últimas é evidente, sendo, aliás, movediças as 

respectivas fronteiras. 

Ao distinguir entre expressão e linguagem (grifos do autor), ele se 

antecipa igualmente a estudos e ideias que muitos eruditos recentes 

pensam datar de R. Jokobson. [...] Houvessem os intelectuais 

brasileiros da época percebido a importância e a significação do livro 

de Manuel Bonfim, e o desenvolvimento do nosso pensamento crítico 

teria sido completamente diverso, pois ele se consagrava a um tipo de 

preocupações e abria perspectivas que, como ficou dito, só 

modernamente se converteram em moda intelectual [por influência de 

especialistas estrangeiros que, por sua vez, não as perceberam senão 

recentemente].
183
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Vê-se aqui que Martins suscitou o início de um profícuo debate na academia 

acerca da importância dos escritos de psicologia de Bomfim e sobre a originalidade dos 

postulados deste autor nessa área nova do conhecimento humano. 

Ademais, Wilson Martins comentou a obra historiográfica de Manoel Bomfim, 

todavia, sem se deter tanto quanto à da ciência psicológica produzida pelo professor da 

Escola Normal do Distrito Federal. Ele analisou a obra A América Latina- males de 

origem e todos os livros da formação da nacionalidade brasileira de Bomfim – O Brasil 

na América- caracterização da formação brasileira, O Brasil na história: deturpação das 

tradições degradação política e O Brasil Nação – ligando a elaboração das obras 

historiográficas da trilogia à Revolução de 1924, segunda insurreição do movimento 

tenentista. Para além de tal influência, Martins ainda afirmou que a publicação de parte 

da trilogia sobre a formação da sociedade brasileira de Bomfim foi efetivada sob a 

atmosfera propícia da Revolução de 1930, ou melhor, que Bomfim aproveitou aquela 

conjuntura política favorável para dar publicidade aos seus dois últimos livros de 

história do Brasil. Segundo o autor, 

Tanto esse livro quanto O Brasil na História e O Brasil Nação, de 

Manuel Bonfim, tinham sido escritos, em 1926, sob o claro impacto 

da revolução de 1924, e somente agora se imprimiam; num caso e 

noutro, e ainda pela publicação tardia, dir-se-ia que desejavam 

beneficiar-se com o movimento de 1930 e influir na sua orientação, 

revelando que este último respondia, de fato, a aspirações profundas e 

irreprimíveis da vida política brasileira.
184

 

 

Não concordo com Wilson Martins sobre o oportunismo da publicação destas 

obras historiográficas, porquanto não se pode olvidar que Bomfim estava gravemente 

doente e sabia que sua morte estava próxima devido ao agravamento do câncer em seu 

organismo. Daí restava a Bomfim editá-las naquele momento, ou deixar para os 

simpatizantes de sua obra a publicação após o seu desenlace carnal. 

Wilson Martins enumera algumas teses de Bomfim nas obras da trilogia no 

volume VI (1915 – 1933) do seu livro História da inteligência brasileira (1978). A  

longa experiência de crítico literário e de docente de literatura em importantes 

universidades brasileiras e norte-americanas possibilitou a Martins fazer uma 

abordagem com bastante objetividade  de parte das teses defendidas por Manoel 

Bomfim, como, por exemplo, que a América Latina é um conceito mental e que ela não 

é existente na prática. Portanto, a existência de várias nações sul americanas,  não 
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configurou o sentimento de uma América Latina unida por laços fraternais para o 

enfrentamento dos imperialismos europeu e norte-americano.  

Listo alguns trechos das análises de Wilson Martins sobre as obras da trilogia 

de Bomfim que tratam da formação da nacionalidade brasileira: 

[...] e O Brasil na América, em que Manuel Bomfim, desenvolvendo e 

especializando conceitos de A América Latina, procurou circunscrever 

a especificidade brasileira “entre os outros neo-ibéricos”. O estudo 

começa nas origens mais remotas de Portugal, passa a distinguir entre 

si o espanhol e o português e examina analiticamente o processo da 

formação da sociedade brasileira. No contexto continental, sua tese é a 

de que, sendo conceito puramente mental, a América Latina não 

existe: o que tem existência são as diversas nações sul-americanas, no 

conjunto das quais o nosso país tem personalidade à parte. Mais 

discutível é a sua opinião de que o Brasil já se sentia brasileiro, e não 

português, muito antes da Independência, tese patriótica, largamente 

aceita nos manuais, mas que não resiste à análise desapaixonada dos 

fatos. 

[...] Em O Brasil Nação, que continua a série famosa de O Brasil na 

América e O Brasil na História, ele previa como inevitável a 

“revolução brasileira”, acreditando que, através dela, chegaríamos 

fatalmente ao “fato comunista”, pela “justiça imanente, ou o 

equivalente dela”. Mas o Brasil não podia contar “com a imediata 

solução comunista”, e isso pelas mesmas razões que levariam Otávio 

de Faria a sustentar que ainda não estávamos preparados para a 

imediata solução fascista. Manuel Bonfim opinava pelas reformas 

gradualistas, irreparável erro tático [...].
185

 

 

A opinião de Wilson Martins sobre o equívoco de Bomfim em achar que já 

havia um sentimento de ser brasileiro antes da independência é compartilhada pelo 

historiador mineiro José Carlos Reis que o acusa de escrever uma história do Brasil 

nordestina, dando exagerado destaque a Pernambuco e as suas revoluções desde o Brasil 

Colônia.
186

 

Não há como negar que um dos protagonistas da recuperação do interesse pela 

obra de Manoel Bomfim é o cientista político Aluízio Alves Filho ao lançar um 

pequeno livro em 1979, com inúmeros trechos da obra A América Latina: males de 

origem. Alves Filho com o livro Pensamento político no Brasil – Manoel Bomfim: um 

ensaísta esquecido (1979) tornou-se um dos pioneiros nos estudos da obra de Manoel 

Bomfim na universidade brasileira aqui no sudeste, sendo responsável por estimular 

novos trabalhos sobre o autor de A América Latina.
187

 Ele fez em seu livro uma síntese 
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do pensamento de Manoel Bomfim, mostrando como se efetivou a negação do racismo 

científico, a crítica cáustica aos imperialismos europeu e norte-americano, a defesa da 

instrução popular e a percepção da expropriação de nossas riquezas por uma metrópole 

parasitária na visão deste autor.  

 Equivocadamente muitos estudiosos deste intelectual sergipano desde os anos 

1990 atribuem ao antropólogo Darcy Ribeiro a introdução do nome de Manoel Bomfim 

e de sua obra no meio acadêmico brasileiro a partir dos anos 1980, como Roberto 

Ventura: “Só foi redescoberto em 1984 com um ensaio de Darcy Ribeiro, que o elevou à 

categoria de pensador mais original da América Latina, e com a antologia que organizei 

com Flora Süssekind, História e dependência: cultura e sociedade em Manoel 

Bomfim”.
188

 

Roberto Ventura ao afirmar que teria sido ele, Flora Süssekind e Darcy Ribeiro 

que redescobriram Manoel Bomfim em 1984, desconsidera outros trabalhos anteriores.  

Tal afirmação foi repetida inúmeras vezes pelo campo intelectual brasileiro hegemônico  

e tornou-se uma ilusória verdade. Antes, Aluízio Alves Filho já havia centrado seu foco 

sobre o intelectual sergipano, divulgando seu nome e sua obra na academia brasileira no 

final dos anos 1970. Antecedendo a Aluízio Alves Filho, conforme foi mencionado 

anteriormente, nas instituições de ensino sergipanas encontrava-se a historiadora Maria 

Thétis Nunes também estudando Manoel Bomfim. Todavia, não se pode negar que o 

primeiro livro dedicado exclusivamente a Manoel Bomfim e sua obra, foi escrito por 

Aluízio Alves Filho, e que este lente carioca desde os anos 1970 esforçava-se em 

provocar discussões e estudos sobre o autor de A América Latina males de origem.  

Destaco aqui as palavras de Aluízio Alves Filho sobre a importância de Manoel 

Bomfim para o pensamento social brasileiro: 

O que pretendemos é chamar a atenção e manter viva a outra parte 

dessa herança, a que costuma ser bastante “esquecida”: aquela que 

coloca o povo e não a elite como centro da reflexão. Assim, nos 

voltamos para o exame da contribuição de um desses pensadores que, 

por defender o povo, a educação popular e a democracia radical, 

permaneceu “esquecido”, praticamente não sendo comentado e não 

tendo seus livros republicados por cerca de mais de meio século. 

Referimo-nos ao sergipano Manoel José Bomfim (1868 – 1932), cuja 

combativa obra voltada para problemas candentes do Brasil e dos 
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demais países latino-americanos, silenciada na década de 1930, só nos 

anos de 1990 voltou a ser republicada, causando novas polêmicas.
189

 

Não se pode ignorar a importância de Darcy Ribeiro na divulgação e retomada 

dos estudos de Manoel Bomfim. Ribeiro teve um nome consagrado no campo 

intelectual brasileiro e seus escritos e opiniões pesam demasiadamente no meio 

acadêmico de nosso país. Darcy Ribeiro escreveu Manoel Bomfim, antropólogo, um 

artigo publicado na Revista do Brasil, em 1984, e incorporado à terceira edição do 

América Latina males de origem de 1993. Ele afirmou categoricamente que Bomfim foi 

o primeiro antropólogo brasileiro por ter se preocupado em analisar a origem e o 

desenvolvimento de nosso povo. Ribeiro enfatizou que a obra A América Latina de 

Manoel Bomfim indicou a origem das injustiças sociais no Brasil e a denunciou os 

interesses de dominação dos imperialismos europeus e norte-americano e à 

“pseudociência” que justificava a apropriação das riquezas dos países pobres do globo, 

em especial, os países latino- americanos pelos europeus e norte-americanos. Não 

escapou da lupa de Darcy Ribeiro a observação de Manoel Bomfim sobre a exploração 

das camadas populares brasileiras pelas classes dominantes daqui. Ele considerou 

original esse pensamento, distinguindo-o como o maior intelectual da América 

Latina.
190

 A crítica de Ribeiro à obra A América Latina desperta ainda mais a atenção da 

academia brasileira para este professor do ensino secundário. Destaco aqui trechos de 

Darcy Ribeiro em seu artigo sobre Manoel Bomfim: 

No meio desse cipoal bibliográfico, às vezes surgia uma luz. Até sóis 

brilhavam ali, em cintilações fugazes de lucidez. Mas minha maior 

surpresa, meu encantamento, foi encontrar um dia, ao acaso, atraído 

pelo título, esse livro extraordinário que é América Latina – males de 

origem, de Manoel Bomfim. Lendo-o, me vi diante de todo um 

pensador original, o maior que geramos, nós, latino-americanos. [...] O 

fato é que Manoel Bomfim surgia com um livro sábio e profundo, 

pensado, trabalhado, em que demonstra cabalmente, dizendo-o com 

todas as letras - exemplificando com propriedade, contracitando com 

sábios europeus que se opunham aos teóricos do racismo tão 

admirados no Brasil – que nossos males não vêm do povo. São, isto 

sim, produto da mediocridade do projeto das classes dominantes que 

aqui organizaram nossas sociedades em proveito próprio, com o maior 

descaso pelo povo trabalhador, visto como uma mera fonte de energia 

produtiva, que ele podia desgastar como bem quisesse.
191

 

 

Já Lúcia Lippi Oliveira distinguiu os estudos feitos por Roberto Ventura e 

Flora Süssekind sobre Manoel Bomfim de outras pesquisas realizadas acerca deste 
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mesmo autor, porquanto seriam mais analíticas do que políticas e ideológicas. Segundo 

Oliveira, as pesquisas de Süssekind e Ventura  são estudos no campo da literatura e da 

crítica literária, sendo mais analíticas do ponto de vista científico do que os demais 

estudos de outras ciências humanas.
192

 Esse posicionamento de Oliveira, de certa 

maneira, desqualifica os estudos anteriores sobre Manoel Bomfim. Ressalto, contudo, 

que os estudos de Süssekind e Ventura têm bastante fôlego e destacaram pontos 

relevantes da produção historiográfica de Bomfim. 

Flora Süssekind e Roberto Ventura começaram a análise de Manoel Bomfim 

destacando o uso de metáforas biológicas por este autor: “No caso de Bomfim, esse 

contradiscurso se constrói com o privilégio metafórico do “parasitismo” e a partir da 

crítica ao encobrimento dos interesses por uma ciência que se pretende neutra”.
193

  

Süssekind e Ventura afirmaram que ele desenvolveu o conceito de parasitismo para 

interpretar as relações entre as metrópoles ibéricas e as suas colônias americanas e para 

mostrar os males de origem surgidos com a exploração predatória dos povos da 

América e dos negros trazidos como escravos. Para esses autores, se em Marx tem-se a 

luta de classes como motor da história, em Bomfim é a luta entre parasita e parasitado 

que explica o nosso processo de colonização e as consequências desta relação 

parasitária. 

Outra importante constatação dos autores é a de que Manoel Bomfim não se 

diferenciou dos intelectuais do seu tempo por apresentar uma obra científica com maior 

rigor teórico e sim por desenvolver uma teoria crítica sobre o desenvolvimento da 

nacionalidade brasileira e de suas relações com o passado colonial. Para Süssekind e 

Ventura é esta perspectiva crítica da obra historiográfica de Bomfim que o colocou na 

contramão das teses defendidas pela intelectualidade brasileira da virada do século XIX 

para o XX. Segundo eles, Bomfim se insurgiu contra aquela visão de neutralidade da 

ciência; ele não procurou justificar o atraso e a indigência do nosso povo nos 

determinismos raciais, geográficos e climáticos como preconizava a ciência europeia e 

nem acreditou na isenção daquela ciência que foi saudada pela maioria dos “homens de 

ciência” do Brasil com tamanha euforia. Flora Süssekind e Roberto Ventura destacaram 

o mérito de Bomfim àquela época em negar a neutralidade científica e em duvidar dos 

prognósticos de uma ciência alienígena no que se referia ao destino do nosso país e de 

sua gente miscigenada. Os autores ratificaram o que já disseram outros analistas da obra 
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de Bomfim sobre o incômodo da recepção de A América Latina- males de origem, e das 

teses que ela consagrava por parte das correntes intelectuais dominantes. Segundo Flora 

Süssekind e Roberto Ventura, 

No texto de Manoel Bomfim, que se imiscui no panorama brasileiro 

de princípio do século, transparece a mancha de sangue nos lençóis da 

intelectualidade. Essa mancha, onde se confundem a seiva do algoz e 

a da vítima, atesta a “união” entre ambos, que a vítima-ciência se 

esforça em negar. Desvelando o desejo da ciência, seu interesse de 

exploração econômica, desmente Bomfim tal neutralidade. Em A 

América Latina: males de origem, escrito em 1903 mas só publicado 

em 1905, investiga geneticamente “a causa efetiva” dos males que 

atingem as antigas colônias ibéricas da América Latina, atribuindo-os 

ao “peso” do “ parasitismo das metrópoles”, ou seja, à dominação 

colonial [...] é nesta obra de 1905, com a construção de uma 

interpretação geral da América Latina, que se funda o sistema 

metafórico e conceitual desenvolvido em sua produção subseqüente.
194

 

 

Roberto Ventura também salientou a importância de Manoel Bomfim ao 

desvelar o que estava intrínseco na Doutrina Monroe e que alguns intelectuais 

renomados das últimas décadas do século XIX e do início do século XX não 

perceberam, ou, ingenuamente acreditaram que teve como objetivo selar a solidariedade 

americana.
195

 Ventura ressaltou que Bomfim foi um dos pioneiros intelectuais latino-

americanos a pensar numa consciência solidária da América Latina para que estes países 

unidos resistissem ao imperialismo norte-americano. Aqui com a sua crítica à Doutrina 

Monroe, Manoel Bomfim se aproximou de Eduardo Prado (1860-1901) que escreveu o 

livro A ilusão americana (1893), condenando o imperialismo americano. A semelhança 

entre ambos reside apenas no combate ao imperialismo norte americano, pois Prado não 

viu perigo nas relações do Brasil com as monarquias europeias. Bomfim condenou os 

dois imperialismos, o europeu e o norte-americano, e não teve nenhuma ilusão com 

relação às monarquias europeias. Nesse sentido, Ventura asseverou que  

Bonfim atacou o imperialismo dos Estados Unidos, no momento em 

que este estendia sua influência sobre os países do continente a partir 

da doutrina do presidente norte-americano James Monroe (1817-

1825), que pregava a não intervenção das nações europeias na 

América. Remava assim contra a corrente pan-americanista, que 

contava com a simpatia de políticos e intelectuais como o barão do 

Rio Branco, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e até de inconformados 

como Sílvio Romero. Bonfim percebeu, ao contrário, que o pan-

americanismo era um instrumento usado pelos EUA para descartar a 

presença econômica europeia e estabelecer a sua própria hegemonia 

no continente. A América Latina: males de origem revela a 

consciência continental do ensaísta, que não falava só como brasileiro, 
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mas enquanto latino-americano, ao procurar exprimir a posição de 

uma região espoliada e atrasada.
196

 

 

Antônio Candido foi outro intelectual que também investigou a obra de Manoel 

Bomfim.  Ao analisar A América Latina- males de origem, Antonio Candido 

reconheceu o viés crítico da obra e do seu autor, mas não deixou de enfatizar o modo 

como Bomfim elaborou e fundamentou seu livro histórico-sociológico inaugural. 

Entretanto, Cândido analisou essa obra de Bomfim sob a influência da leitura do livro 

homônimo de Sylvio Romero. O fato é que Antonio Candido reconhece o 

desenvolvimento de conceitos e teses originais por Manoel Bomfim na América latina: 

males de origem, mas o comparou com o livro do crítico literário sergipano A América 

Latina (Analyse do livro de igual titulo do Dr. M. Bomfim) de 1906: “No entanto, é 

curioso que hoje o livro mais erudito de Sílvio Romero nada signifique, enquanto o mal 

composto, pouco fundamentado, mas genialmente inspirado de Manoel Bomfim esteja 

cada vez mais vivo”.
197

 

Antônio Candido também percebeu em Bomfim um autor que refutou as teses 

do pan-americanismo e que se colocou contrariamente a muitos intelectuais e políticos 

da Primeira República, como Joaquim Nabuco, José Maria da Silva Paranhos Junior 

(Barão do Rio Branco) e Rui Barbosa que defenderam um alinhamento quase 

automático à política externa norte-americana para a América Latina. Candido referiu-

se assim ao antiamericanismo de Manoel Bomfim: 

Pensemos agora naqueles que enfrentaram o problema do 

americanismo sem paixão nacionalista, de um ângulo que procura 

superar a visão unilateral das elites e das versões convencionais. Foi o 

caso raro de Manoel Bonfim, que publicou em 1905 A América 

Latina, livro duro para com os preconceitos do tempo, que ficou 

esquecido e nunca teve o merecido apreço.
198

 

 Candido discorreu em 1988 sobre o tema “radicalismos”
199

, no qual ele pinçou 

três autores como expoentes do radicalismo brasileiro – Joaquim Nabuco (O 

Abolicionismo, 1883), Manoel Bomfim (A América Latina – males de origem,1905) e 
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Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil, 1936). Candido afirmou que “Manoel 

Bomfim foi um radical permanente, que analisou com dureza, além do regime de 

trabalho, as bases da sociedade brasileira e latino-americana”,
200

 contudo ele não teria 

influenciado tanto em sua época por não ter uma escrita refinada e não ser tão 

carismático quanto Joaquim Nabuco. 

Candido apontou, nesse texto, a retomada de Manoel Bomfim e sua obra a 

partir dos trabalhos de Dante Moreira Leite (1965), Aluízio Alves Filho (1979) e da 

dupla de cientistas da literatura, Flora Süssekind e Roberto Ventura (1984); e, 

sobretudo, com Darcy Ribeiro que publicou o artigo Manoel Bomfim, o antropólogo, e 

alguns textos de Bomfim na Revista do Brasil, em 1984. Segundo Antonio Candido, a 

publicação de Darcy Ribeiro deu visibilidade à obra de Bomfim e possibilitou sua 

retomada no meio acadêmico. Antonio Candido mostrou, então, a relevância da 

retomada de Bomfim e de suas análises sobre as questões fundamentais da sociedade 

brasileira. Para Candido, 

Parece portanto que ele está entrando em circulação, o que é 

merecido, porque foi dos pensadores mais originais e clarividentes que 

o Brasil teve em relação a problemas que no seu tempo eram 

propostos e estudados de maneira insatisfatória – como a nossa 

formação histórica, o teor do nosso passado, a questão racial, a 

tendência conservadora das nossas elites, o imperialismo norte-

americano, etc. [...] Nenhum outro pensador brasileiro daquela época 

foi tão lúcido e avançado em face de temas cruciais, como a natureza 

da sociedade na América Latina, e no Brasil em particular, mostrando 

a persistência do colonialismo através do predomínio das oligarquias, 

a marginalização do povo, o perigo imperialista, a mentalidade 

espoliadora em relação ao trabalho, visto como prolongamento da 

escravidão.
201

 

 

Finalizando minha exposição sobre Antônio Candido refiro-me a sua visão 

sobre o tratamento que Manoel Bomfim deu aos índios brasileiros. Candido viu Bomfim 

exagerando o papel desempenhado pelos índios na formação de nossa nacionalidade.
202

 

Cândido fez a análise sobre como Bomfim teorizou acerca dos indígenas brasileiros 

num ângulo de observação semelhante ao de Maria Thétis Nunes
203

, Gilberto Freyre
204

 e 

José Carlos Reis
205

. Para esses autores, Manoel Bomfim fez apologia aos índios 

brasileiros em seus livros histórico-sociológicos. 
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Apesar de o cientista da literatura Alfredo Bosi não fazer uma análise 

minuciosa da obra de Bomfim, os escritos historiográficos e sociológicos deste não 

passaram despercebidos pelo autor da História concisa da literatura brasileira (1970) e 

da Dialética da colonização (1992). Bosi exaltou a lucidez de Manoel Bomfim ao 

condenar o imperialismo e se opor às teorias do racismo científico europeu e, ainda, o 

distinguiu dos seus contemporâneos por sua visão crítica dos males que acometiam o 

Brasil, desde o período colonial até a República. 

A referência de G. Freyre à xenofobia de Manuel Bomfim tem sido 

lugar comum dos que se ocuparam desse grande estudioso das nossas 

coisas. Mais recentemente, porém, um analista do estereótipo “caráter 

nacional brasileiro”, Dante Moreira Leite, mostrou que o nacionalismo 

apaixonado de Manoel Bomfim o levou a entender com mais lucidez 

que seus contemporâneos (e, certamente, com mais modernidade que 

Oliveira Viana e Paulo Prado) a origem colonialista dos preconceitos 

de raça e das caracterizações psicológicas do homem tropical que as 

nossas elites herdaram.
206

 

 

O cientista social Renato Ortiz, ao escrever o livro Cultura brasileira e 

identidade nacional (1994 [1985]), também não esqueceu de caracterizar Manoel 

Bomfim como uma  interpretação dissidente do processo de formação da identidade 

nacional que se distinguiu de outros intelectuais de sua época por uma leitura mais 

crítica do nosso passado colonial e de nosso processo de independência política. Para 

Ortiz, a interpretação dissidente de Bomfim do desenvolvimento de nossa identidade 

nacional deveu-se em primeiro lugar a sua visão internacionalista sobre os problemas 

brasileiros que se inseriam na problemática latino-americana. O Brasil era pensado a 

partir da lógica da relação que se estabelecia entre a Europa e os países pobres da 

América latina que eram espoliados pelas nações imperialistas; outrora a exploração 

desses países era feita exclusivamente por Portugal e Espanha, seguindo a exploração 

inglesa, e por fim, vem o imperialismo norte-americano que era permissivo às incursões 

de algumas nações europeias, como Inglaterra e a Alemanha. Segundo Renato Ortiz a 

percepção de Bomfim era que  

[...] a problemática brasileira somente existe enquanto parte de um 

sistema mais abrangente, o da América Latina. Manuel Bonfim possui 

uma visão internacionalista que não encontra correspondência nos 

outros autores brasileiros da época. Neste sentido a questão nacional 

se reveste de uma especificidade política mais geral, pois perguntar-se 

sobre o Brasil equivale a se indagar a respeito das relações entre 

América latina e Europa. A compreensão do atraso latino-americano 
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se liga assim ao esclarecimento das relações entre nações 

hegemônicas e nações dependentes.
207

 

Ortiz também reiterou a percepção de Bomfim sobre o equívoco que é a 

atribuição do nosso atraso e pobreza a questão racial e ao meio geográfico; porquanto 

ele distinguiu-se de grande parte da intelectualidade brasileira do final do Oitocentos e 

das primeiras décadas do século XX por ver positivamente a mestiçagem do povo 

brasileiro. Para Ortiz, 

Manuel Bonfim se insere no interior dos grandes marcos que 

delimitam as fronteiras do pensamento da época – Comte, Darwin, 

Spencer. No entanto, sua interpretação desses autores é sui generis e 

se opõe às combinações brasileiras que absorvem o evolucionismo aos 

parâmetros de raça e meio.
208

 

 

Quiçá a especificidade da formação acadêmica de Renato Ortiz lhe permitiu 

perceber alguns pontos que aproximaram Manoel Bomfim do clássico da sociologia 

mundial, Émile Durkheim (1858-1917). Em certo ponto, ratifico a constatação de 

Renato Ortiz que existem algumas semelhanças entre Manoel Bomfim e Émile 

Durkheim no que se refere à analogia entre as funções orgânicas e sociais, contudo, a 

meu ver, as similitudes entre os dois intelectuais em questão param por aí. Porque do 

ponto de vista científico e epistemológico há uma grande diferença entre ambos. 

Manoel Bomfim viu a ciência raciológica europeia como ideologia e como instrumento 

teórico a serviço dos imperialismos europeu e norte-americano; por outro lado, 

Durkheim, intelectual positivista, enxergou com naturalidade a suposta evolução das 

sociedades industriais europeias que controlavam grande parte das riquezas do mundo. 

Outra questão que levanto é que não se pode esquecer a leitura/diagnóstico dos médicos 

nas transformações higiênicas e sociais da Primeira República. Por sua formação de 

médico, Manoel Bomfim acabou utilizando uma linguagem biológica que dialogava de 

perto com a medicina e a sociedade da época.  Sobre as similitudes entre Bomfim e 

Durkheim, assim se expressou Ortiz: 

Manuel Bonfim se aproxima de alguns autores como Durkheim, para 

quem o biológico é modelo de compreensão dos fatos sociais. Da 

analogia entre biologia e sociedade chega-se a noção de doença, 

conceito-chave para o entendimento do atraso latino-americano. 

Retomando os argumentos biológicos, Manuel Bonfim define a 

doença como uma inadaptação do organismo a certas condições 

especiais.
209
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Já o historiador José Maria de Oliveira Silva foi um dos primeiros estudiosos 

de Manoel Bomfim que procurou interpretar a mudança de proposta no sentido de 

solucionar os “males de origem” do Brasil com a inclusão da grande massa de negros, 

índios e mestiços em uma sociedade cidadã, não apenas pela educação, mas também 

tendo como foco uma revolução popular semelhante à mexicana que possibilitaria o 

incremento da instrução pública. Silva reconheceu em Bomfim um intelectual 

nacionalista que se bateu em A América Latina contra o imperialismo e as suas teorias 

justificadoras, além da condenação da Doutrina Monroe que escamoteava os interesses 

imperialistas norte-americanos em todo o continente americano. Para José Maria de 

Oliveira Silva, o antiamericanismo de Bomfim advogava em favor da tomada de 

consciência dos povos latino-americanos para se livrarem de toda uma situação de 

espoliação das suas riquezas. A esse respeito, Silva escreveu: 

Bomfim, como outros intelectuais antiamericanistas não tinha ilusão 

sobre o que já era um ideia corrente na sociedade latino-americana, 

desde fins do século XIX. De um lado, a subordinação da política 

externa americana e, portanto, da Doutrina Monroe e do pan-

americanismo aos interesses das grandes corporações econômicas e 

financeiras; de outro, a identificação das intenções hegemônicas do 

capital americano.
210

 

 

José Maria de Oliveira Silva destoou de historiadores como José Carlos Reis
211

 

e Francisco Iglesias
212

 ao ver, com naturalidade, Bomfim pensando a formação da 

nacionalidade brasileira a partir da Revolução Pernambucana de 1817 e dos seus 

desdobramentos na vida política brasileira no final do período colonial e fase inicial do 

Império. Para este autor, 

Como intérprete nacionalista, Bonfim busca valorizar no passado 

brasileiro uma outra história nacional não dominada pelo bragantismo, 

cuja tradição não vem de 1822 (Independência), mas antes, da 

Revolução Pernambucana de 1817, que representava, a seu ver, o 

verdadeiro espírito de luta dos brasileiros.
213

  

 

 Silva viu também que o antirracismo de Bomfim era comprometido com a 

inclusão social através da instrução pública de uma massa de espoliados por causa das 

nuanças de sua epiderme. Para ele, Bomfim mais em O Brasil Nação (1931) trocou o 

foco de sua solução para sanar o Brasil – agora não seria mais a instrução popular a 
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cargo das classes dominantes que salvaria da indigência a grande maioria da população 

brasileira, enfim, para o autor de A América Latina, a revolução era que levaria a 

educação formal para todos os brasileiros, possibilitando a grande massa de brasileiros à 

conquista de sua cidadania. Segundo Silva, a guinada de Bomfim para a via 

revolucionária se deu por sua percepção da falta de vontade política das classes 

dirigentes brasileiras em promover um amplo programa de instrução popular que 

garantiria aos estratos baixos da nossa sociedade o exercício da cidadania, segundo os 

ditames da Constituição de 1891.  

Ao escrever sobre a visão de Bomfim sobre os três grupos étnico-raciais que 

formaram o Brasil, Silva recuperou a análise do mestre sergipano mostrando que 

mesmo suas ambiguidades não depuseram em favor de uma visão preconceituosa contra 

o negro e muito menos contra o índio. Assim Silva realçou o papel do negro em 

Bomfim: “Nessa avaliação do caráter nacional, lembra que o negro foi um cativo e 

martirizado durante a escravidão, demonstrando bravura, coragem nas revoltas dos 

Palmares e nos quilombos” 
214

. Com relação à visão de Manoel Bomfim sobre os nossos 

índios, Silva não censurou sua tese de ser o nativo daqui um dos protagonistas da 

nacionalidade brasileira: 

Os índios, que tiveram papel decisivo na formação do país no início 

do período colonial, são vistos pela sua coragem e amor à liberdade, 

indiferentes à dor física e à morte, como também por sua indolência e 

seu desinteresse, ambos aspectos negativos corrigidos pela 

educação.
215

 

 

Laércio Souto Maior escreveu um livro sobre Manoel Bomfim não direcionado 

apenas ao público acadêmico
216

, endereçando seus escritos marxistas sobre a obra deste 

autor também para a classe trabalhadora. Souto Maior percebe na obra de Bomfim o 

papel de estimular a luta contra as desigualdades sociais, além do combate aos 

imperialismos europeu e norte-americano.  

Na interpretação de Laércio Souto Maior, Bomfim foi o primeiro autor 

brasileiro que utilizou o referencial teórico-marxista com bastante propriedade. Segundo 

ele, Bomfim não fez da teoria de Marx um catecismo dogmático que ao invés de ser 

uma régua para a análise do desenvolvimento da nacionalidade brasileira poderia ser um 
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instrumento de limitação do entendimento de toda a formação histórica do Brasil. Assim 

o autor se referiu à utilização dos conceitos de Marx pelo mestre do Pedagogium: 

“Manoel Bonfim não fez do marxismo um catecismo idiotizante; pelo contrário, buscou 

em Karl Marx o método científico para as suas análises da realidade brasileira”.
217

 

Este intelectual marxista ressaltou a importância de Bomfim em desenvolver 

uma análise inovadora sobre o passado colonial brasileiro e de que seus estudos estavam 

centrados numa concepção historiográfica que tem as camadas populares como 

referência.
218

 Na leitura que Laércio Souto Maior faz de Manoel Bomfim são 

destacados a defesa da reforma agrária, a federalização da educação básica com o 

incremento das escolas técnicas, escolas normais e das escolas de tempo integral, o 

apoio às lutas de organização dos trabalhadores brasileiros. Registro aqui alguns pontos 

enumerados por Souto Maior sobre Bomfim: 

Finalmente, denunciou o latifúndio, o coronelismo, o analfabetismo e 

o bacharelismo como causas e fatores impeditivos ao desenvolvimento 

político, cultural e econômico do povo brasileiro, apontando como 

caminho para erradicar esses males, a revolução política que colocará 

no poder uma nova classe dirigente detonando, simultaneamente, as 

revoluções agrária, industrial, educacional, cultural, científica e 

tecnológica, de modo a levar o Brasil para o mundo do progresso, do 

desenvolvimento, da riqueza e abundância, solucionando 

definitivamente os graves problemas que afligem, há quase 500 anos, 

o Brasil em particular, e a América Latina no geral. Lusófobo, 

indianófilo, xenófobo, foram os epítetos lançados pelos adversários 

ideológicos de Manoel Bonfim que não perceberam que por trás da 

sua radical defesa dos interesses do Brasil existia uma proposta de 

modernidade ao pensar o país nos campos estratégicos fundamentais 

para o desenvolvimento que viabilizaria a construção da grande nação 

sonhada há muito por gerações de brasileiros. Defensor dos índios, da 

ecologia, dos negros, da modernização do país através de uma 

profunda Revolução Agrária e um investimento maciço na educação, 

Manoel Bonfim não abria mão do regime democrático e da mais 

ampla liberdade para as manifestações populares considerando esses 

preceitos como salvaguardas maiores da existência da nação.
219

 

Paulo Ribeiro da Cunha, sociólogo de orientação marxista, abordou Manoel 

Bomfim e sua influência no desenvolvimento de ideias e projetos nacionalistas nas 

décadas de 50 e 60 em Um olhar à esquerda a utopia tenentista na construção do 

pensamento marxista de Nelson Werneck Sodré (2002).
220

 Cunha ressaltou a posição de 
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vanguarda de Bomfim no pensamento social brasileiro quando este defendeu inflamadas 

teses antiimperialistas e não se imiscuiu de fazer duras críticas ao exército brasileiro e, 

ainda, propôs que se pensasse a história do Brasil tendo as camadas populares como 

referência. Além de dispensar atenção especial a educação popular. Paulo Ribeiro da 

Cunha relacionou a defesa da revolução por Manoel Bomfim com a conjuntura da III 

Internacional Comunista, a expansão do fascismo e o triunfo da Revolução Zapatista no 

México. Segundo este autor, 

O médico Manoel Bomfim, autor nacionalista – seguramente, próximo 

ao ideário socialista-, apresenta em seus trabalhos virulentas teses 

antiimperialistas, uma leitura polêmica do exército, a educação 

popular e a centralidade do povo em nossa história. Na análise de sua 

obra, podemos destacar aspectos pioneiros na sua reflexão política 

observáveis a partir do volume Brasil nação, de 1931, que 

acreditamos seja um reflexo da tensa dicotomia da IC e Integralismo. 

Na ocasião daquela publicação, Bomfim estava fortemente 

influenciado pela vitoriosa Revolução Mexicana e, a rigor, algumas 

passagens sugerem que esse seria o modelo a ser referenciado, na 

medida em que apontava para o reerguimento de uma auto-estima 

nacional, na ocasião um tanto perdida.
221

 

 

 Ademais, Cunha destacou que as posições progressistas e nacionalistas de 

Manoel Bomfim anteciparam questões que seriam discutidas trinta anos mais tarde pela 

intelectualidade brasileira. E, ainda, trouxe subsídios para derrocar a tese do 

esquecimento de Manoel Bomfim quando afirmou que o jornalista Noé Gertel se serviu 

de uma obra de Bomfim para justificar sua posição acerca dos militares numa acalorada 

discussão com Carlos Marighela.
222

 Paulo Ribeiro da Cunha entende  

[...] que as elaborações teóricas de Manoel Bomfim estavam décadas à 

frente de seu tempo e seguramente, não são exemplos isolados. Esses 

apontamentos são ilustrativos de um rico e pouco desenvolvido debate 

à época (e, contemporaneamente) que, [...] sugerem a possibilidade de 

um entendimento e de um enfoque pouco desenvolvido na perspectiva 

socialista, ou seja, a possibilidade efetiva de o nacionalismo se 

configurar em uma perspectiva ofensiva como superação de uma etapa 

histórica à esquerda.
223

 

 

 Já André Botelho em seu livro Aprendizado do Brasil: a nação em busca dos 

seus portadores sociais (2002) reconheceu Manoel Bomfim como um dos mais 
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importantes “intérpretes do Brasil”. Botelho, que elegeu Bomfim um dos seus objetos 

de estudo ao se inserir na área de pensamento social brasileiro, afirma que esse autor 

“formou uma das obras mais densas do chamado pensamento social brasileiro”.
224

 

Botelho descreveu e analisou a trajetória de Manoel Bomfim no campo da 

educação brasileira, os importantes cargos ocupados por ele na esfera governamental e 

os seus projetos para alavancar a instrução popular numa república oligárquica marcada 

pelas chagas do analfabetismo. Analisa também a atuação de Bomfim como professor e 

psicólogo da Escola Normal do Distrito Federal e do Pedagogium, bem como seu 

desempenho na atividade parlamentar com o relevante projeto de federalização da 

escola primária na primeira década do século XX, mais precisamente entre os anos de 

1907 e 1908. Botelho enfatizou mais as concepções historiográficas de Bomfim em 

outras publicações.
225

 Aqui André Botelho identificou o esforço de Manoel Bomfim em 

criticar/desqualificar as teorias científicas deterministas e racialistas que o colocou na 

contramão das correntes intelectuais hegemônicas do Brasil. Para Botelho, 

Embora marcado por certo uso retórico da linguagem naturalista então 

corrente, que não deixava de imprimir à narrativa um ímpeto de luta 

contra as tradicionais idealizações da sociedade brasileira, A América 

Latina: males de origem delineia um esforço notável de ruptura com 

os paradigmas sociodeterministas que informavam tal linguagem. 

Filtrando em pontos decisivos o influxo naturalista, Bomfim procurou 

educar sua perspectiva na figuração das relações sociais, divergindo 

assim, da orientação dominante entre os intelectuais da sua geração.
226

 

As análises de André Botelho destacam o quanto Manoel Bomfim influenciou 

autores clássicos da nossa historiografia, que buscaram entender os descompassos 

sociais do Brasil de então com o seu passado colonial. Utilizo aqui André Botelho para 

validar meus argumentos sobre a importância que Bomfim atribuiu ao nosso passado 

colonial como chave explicativa que ajudou a entender os antagonismos de classe e as 

mazelas sociais do Império e da República. Para Botelho, 

Desde A América Latina, o olhar de Manoel Bomfim esteve voltado 

para o passado da sociedade brasileira, compreendido, sobretudo, 

como o processo de colonização, sempre articulado, no entanto, a 

movimentos históricos mais amplos e, circunstancialmente, 

comparado também à colonização das Américas Hispânica e do Norte, 

sem deixar ainda de levar em conta aspectos da cultura e do que então 
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se chamava de psicologia coletiva dos povos ibéricos colonizadores. O 

recurso ao passado tem sentido claro na sua obra: era preciso pensar a 

dimensão de processo inscrita no presente das sociedades latino-

americanas, pois os dilemas então vividos resultariam das trajetórias 

históricas de sua formação colonial. [...] Em termos substantivos, 

Manoel Bomfim amadureceu sua tese dos males de origem, lançada 

originalmente em A América Latina, segundo a qual os problemas 

econômicos, políticos e culturais contemporâneos do Brasil, e de 

outros países da América latina, decorreriam do próprio processo 

histórico de colonização e da herança cultural e institucional ibérica 

dos colonizadores. [...] Nossos males de origem seriam, portanto, de 

natureza histórico-social, e não raciais, geográficos ou climáticos.
227

 

 

Já Simone Petraglia Kropf, que vem desenvolvendo estudos sobre a história 

social da medicina no Brasil e sobre o pensamento social brasileiro, também se 

debruçou sobre a obra histórico-sociológica de Manoel Bomfim. Kropf escreveu um 

artigo confrontando as ideias de Euclides da Cunha em Os sertões (1902) e Manoel 

Bomfim em A América Latina- males de origem (1905) sobre as concepções destes 

autores acerca da sociedade brasileira. Em seu texto, Kropf destacou Bomfim como um 

dos intelectuais engajados na modernização do Brasil através da ciência e da expansão 

da educação popular e da erradicação de muitas doenças que vitimavam centenas de 

milhares de brasileiros por falta de higiene e saneamento, e como herdeiro da geração 

ilustrada de 1870. Ao contrário de muitos comentadores de Bomfim, Simone Kropf não 

viu problema algum no modo passional como o historiador sergipano formulou suas 

concepções acerca da formação da sociedade brasileira. Ela encarou positivamente a 

leitura apaixonada que Manoel Bomfim fez da ciência de sua época, objetando as 

formulações dos teóricos do racismo científico europeu como ideologias ou crenças 

mistificadoras a serviço da dominação das nações colonialistas sobre os países latino-

americanos. Na leitura de Kropf, Bomfim foi um pensador consciente do que é o fazer 

científico que percebendo as armadilhas que camuflam as ideologias e as mistificações 

sob a falácia da neutralidade científica que os positivistas, os evolucionistas e os 

darwinistas sociais advogavam em nome da modernidade e da racionalidade. Para 

Simone Kropf, 

Bomfim, por sua vez, rompe com a exigência de neutralidade 

dominante no discurso cientificista da época ao assumir, já na 

advertência que antecede suas considerações, sua vontade e interesses 

pessoais como sendo o próprio motor da análise a ser desenvolvida. 

[...] Afirmando que não seria a imparcialidade que caracterizaria uma 

formulação como suspeita, mas sim a dissimulação dos interesses que 

a orientam, Bomfim se mostra extremamente inovador em sua época. 
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Em várias passagens, ele aponta em que medida pretensas teorias 

científicas – como, por exemplo, a teoria das raças inferiores 

legitimada pelo chamado darwinismo social – escondiam na verdade 

os interesses nada neutros da dominação e exploração social, tais 

como os que fundamentavam o racismo dos defensores da escravidão 

e do colonialismo.
228

 

 

Na avaliação de Kropf, a obra de Bomfim refutou as teorias racialistas 

européias e negou a concepção positivista que ainda estava em voga no Brasil no final 

do Oitocentos e nas primeiras décadas do século XX. Para esta autora, Manoel Bomfim 

“rompe com a concepção positivista de progresso tão reverenciada em sua época” e 

“também se afasta do pessimismo das visões deterministas que, proclamando a 

inexorabilidade de fatores como meio e raça, declaravam a impossibilidade de 

mudanças substantivas na ordem inscrita no processo histórico”.
229

 

Já Lúcia Lippi Oliveira retomou Manoel Bomfim ao publicar em dezembro de 

2015 na Revista Sociologia e Antropologia o artigo “Manuel Bonfim: autor esquecido 

ou fora do tempo?” Ela ressalta o nacionalismo de Bomfim e sua influência sobre o 

intelectual antirracista Álvaro Bomílcar, que desenvolveu a tese do nacionalismo cristão 

ligado às questões sociais. Segundo esta autora, 

Seu livro A América Latina – males de origem, publicado em 1905, 

inaugurou uma nova perspectiva para o saber científico do seu tempo, 

mais tarde recuperada pela corrente nacionalista de Álvaro Bomílcar. 

[...] A “receita” de nacionalismo de Bonfim sugere que a nação e sua 

base concreta, o povo, se levante contra os elementos estranhos, 

infiltrados no organismo da vida social brasileira. A cura dos males 

deverá envolver a quebra da cadeia hereditária, e será através da 

educação que o povo se libertará deste corpo estranho.
230

 

 

Oliveira levantou algumas questões que atualizam a discussão sobre se 

Bomfim teria sido esquecido ou não. Aqui ela afirmou que Bomfim exerceu influência 

sobre os três historiadores que despontaram com muita força nos anos trinta, a saber, 

Gilberto Freyre (1933), Sérgio Buarque de Holanda (1938) e Caio Prado Junior (1934). 

Lúcia Lippi Oliveira asseverou que 

Se ele foi esquecido durante muito tempo, é possível dizer que hoje 

isso não parece mais ser verdade. Bonfim vem sendo mencionado e 

estudado em obras recentes que objetivam construir um painel, um 

panteão de obras e autores que explicam o Brasil. [...] pode-se citar 

que por ocasião dos 500 anos de descobrimento do Brasil, o autor 

passa a fazer parte do panteão de autores nacionais organizado por 
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Silviano Santiago, ao incluir o seu livro A América Latina, com 

introdução de Flora Süssekind, no volume intérpretes do Brasil 

[2000].
231

 

 

Ronaldo Conde Aguiar é outro estudioso de Manoel Bomfim que destaco aqui. 

Em seu livro O rebelde esquecido tempo, vida e obra de Manoel (2000), Aguiar 

abordou minuciosamente o mestre do Pedagogium. Ele levantou questões relevantes 

acerca de grande parte da obra de Manoel Bomfim, indo dos seus livros historiográficos 

aos livros escolares escritos a duas mãos, ou em parceria com o poeta Olavo Bilac, a 

saber, o Livro de composição para o curso complementar das escolas primárias (1899) 

e o Através do Brasil (1910), que foi adotado nas escolas brasileiras por mais de meio 

século, além do também popular Livro de leitura para o curso complementar das 

escolas primárias (1901) que contou com mais de cinquenta edições.
232

 Com os 

professores Ofélia Fontes e Narbal Fontes, da Escola Normal do Distrito Federal, 

Bomfim escreveu a obra didática o método dos testes: com aplicações à linguagem do 

ensino primário (1928). Entretanto, Conde Aguiar afirmou categoricamente em O 

rebelde esquecido, como asseverou Wilson Martins
233

, que Bomfim desenvolveu 

pioneiramente conceitos psicológicos e pedagógicos sobre a influência do social na 

linguagem e no desenvolvimento interior do indivíduo que hoje são atribuídos aos 

intelectuais europeus, a saber, Jean Piaget e Lev Vygotsky.
234

  

Ronaldo Conde Aguiar viu positivamente a utilização de metáforas biológicas 

por Manoel Bomfim na defesa de suas teses sobre a origem da espoliação do povo 

brasileiro e de todas as nações latino-americanas. Ele entendeu que as metáforas 

biológicas de parasitismo, parasita e parasitado, eram sinônimos de explorador e 

explorado, o que, segundo Conde Aguiar, aproximava Bomfim da teoria de Karl Marx 

na explicação da pobreza do povo e do atraso econômico e político do Brasil. Assim 

Aguiar se expressou sobre essas questões conceituais de Bomfim: 

O conceito de parasitismo de Manoel Bomfim, portanto, mais que 

uma linguagem tomada do biologismo, era um instrumento de 

interpretação da vida social, cuja ascendência nas ideias de Marx era 

mais evidente. [...] Embora tenha empregado uma metáfora 

organicista para explicar as relações entre classes e nações e o 

processo colonial na América latina, Bomfim procurou distinguir as 

diferenças entre o biológico e o social, ao invés de estabelecer uma 
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possível identidade, ou um paralelo, entre os dois níveis de 

abordagem.
235

 

Ronaldo Conde Aguiar é, a meu ver, o pesquisador que mais destacou os 

estudos de Manoel Bomfim sobre os indígenas brasileiros. Ele foi à busca da gênese do 

interesse desse autor sobre a história dos índios brasileiros e de sua tese original acerca 

do papel de protagonista dos indígenas na formação da nacionalidade brasileira. Aguiar 

contribuiu para esclarecer o perfil indigenista de Manoel Bomfim, contrariando outros 

analistas deste historiador sergipano, porquanto ele não viu exageros nas proposições de 

Bomfim no tocante à importância dos índios na história do Brasil.
236

  

 Ronaldo Conde Aguiar identificou em Manoel Bomfim um dos grandes 

intérpretes do Brasil, que destoou de outros intelectuais que marcaram o pensamento 

social brasileiro por apresentar um contradiscurso radical, que viu nas classes populares 

brasileiras não um rebotalho de gentes condenadas antecipadamente pelas teorias 

racistas, mas sim um povo miscigenado capaz de superar seu atraso primeiramente pela 

via da instrução primária pública ou por uma revolução popular nacionalista que tiraria 

as classes políticas dirigentes petrificadas num conservadorismo impatriótico. Destarte, 

lanço mão de Ronaldo Conde Aguiar para que este autor sintetize o perfil intelectual e 

político de Bomfim. Para Aguiar, 

Em suma, o pensamento e a obra de Manoel Bomfim (com todas as 

virtudes e contradições) se inscrevera perfeitamente no interior do 

campo intelectual do seu tempo, diferenciando-se, no entanto, como 

um contradiscurso (ou como um discurso crítico), do discurso 

ideológico dominante, ao qual, com singularidades, matizes e 

características próprias, a obra e o pensamento da maioria dos seus 

pares estavam atados. [...] O projeto intelectual de Manoel Bomfim, 

materializado na obra que escreveu, assumiu verdadeiramente a feição 

de um contradiscurso – e, com ele, Bomfim concorreu 

conscientemente com os demais autores no espaço (campo) intelectual 

do seu tempo. 
[...] Apontavam, sem dúvida, uma sólida formação cultural e uma 

consciência política afinada com os ideais socialistas, a par uma 

notável capacidade de argumentação. O texto não era – e, de resto, 

nunca o será, mesmo com o passar dos anos – literariamente elegante 

e fluido. Ao contrário, era áspero e espesso, embora correto (do ponto 

de vista ortográfico e gramatical).
237

 

 

Francisco Iglesias no livro póstumo Historiadores do Brasil capítulos de 

historiografia brasileira (2000) consagrou algumas páginas na análise da obra 
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historiográfica de Manoel Bomfim. Ele fez um apanhado geral dos quatro livros 

historiográficos de Bomfim, admitindo o teor crítico e vanguardista dos escritos deste 

autor. Contudo criticou a pobreza das fontes bibliográficas de Manoel Bomfim, 

sobretudo quando este citou em demasia o historiador português João Pedro de Oliveira 

Martins, ou utilizou como referência os estudos de Max Nordau e Blasco Ibañes, e se 

amparou exageradamente em vários autores brasileiros que não tiveram tanta 

notoriedade. Iglesias também não concordou com o excesso de citações de Southey e 

Frei Vicente do Salvador, além da equiparação de Rocha Pombo a Pereira da Silva e 

Melo Morais. Ele não poupou críticas ao modo de Bomfim escrever “Não há citações de 

fontes: as citações costumam ser confusas, longas, por trechos do autor invocado ou 

pelo seu resumo”.
238

 No entanto, Francisco Iglesias reconheceu a contribuição de 

Manoel Bomfim no desenvolvimento da historiografia brasileira, bem como o 

pioneirismo de sua abordagem sobre a América Latina. Para Iglesias, 

O importante é que ele tem agudo senso crítico, fala da necessidade de 

repensar a história do Brasil, a seu ver, mal captada por quase todos os 

cultores. Denuncia a história oficial – terá sido o criador da expressão? 

– seu caráter conservador, retrógrado. Em síntese, como historiador dá 

contribuição apreciável, pela releitura do processo convencional e dos 

autores, mas não pesquisa. E nas interpretações, como é regra, pode 

ser discutido, contestado. Acresce lembrar a importância de um 

brasileiro escrever sobre a América latina na primeira década deste 

século, pois pouco se fazia no gênero, ao qual só hoje se voltam 

algumas atenções. De fato, as nações latino-americanas se 

desconheciam e ainda se desconhecem. Seu interesse pelo tema é mais 

um aspecto de pioneirismo.  [...] Como última nota, consigne-se 

Bomfim mais como pensador social do que historiador. Não era dado 

a pesquisas de arquivos. Não conhecia documentos impressos, já 

existentes em número apreciável em sua época. Mesmo na produção 

elaborada tinha conhecimento lacunoso. Dispunha, no entanto, de 

instrumental teórico que lhe possibilitava melhor visão do processo. 

Com esse domínio, leituras, sentido crítico, sensibilidade e intuição, 

pôde construir obra que lhe assegura lugar na ciência social e mesmo 

na historiografia do país.
239

 

Já a historiadora Rebeca Gontijo em sua dissertação de mestrado Manoel 

Bomfim (1868-1932) e o Brasil na História (2001) fez a análise do livro O Brasil na 

História (1930), pesquisando sobre suas concepções historiográficas. Segundo Gontijo, 

neste livro, Bomfim analisou como vinha sendo escrita a história do Brasil e como 

deveria ser escrita a história do nosso país. Ainda para a historiadora fluminense, 

Bomfim ao escrever a trilogia sobre a formação da nacionalidade brasileira empenhou-

                                                           
238

 IGLESIAS, Francisco. Op. cit. p.152. 
239

 Ibid., p.152, 153 e 158. 



82 
 

se em criticar os historiadores e os políticos do Brasil. Rebeca Gontijo após análise da 

obra O Brasil na história exarou a seguinte sentença:  

Manoel Bomfim não pode ser considerado como um historiador, no 

sentido que, já em sua época, era atribuído a autores como Capistrano 

de Abreu ou João Ribeiro. [...] No entanto, é possível situá-lo como 

um”pensador da história”, recuperando seu trabalho como crítico da 

historiografia, disposto a fazer reflexões sobre a matéria e provocar os 

historiadores, num momento em que estes podiam ser identificados 

não por formação ou titulação, mas devido a um conjunto de práticas 

autodidatas e tradições literárias.
240

 

 

 Gontijo, ao rotular Manoel Bomfim como “pensador da história”, aproximou-

se da visão de Francisco Iglesias que também fez o mesmo juízo do autor. Ela 

privilegiou o fato de Bomfim não fazer pesquisas em fontes primárias nos arquivos e 

também não exercer o ofício de historiador como o sergipano João Ribeiro.  

Essa autora analisou as ponderações de Bomfim acerca da neutralidade ou não 

da ciência. A autora enfatizou as ideias inovadoras de Manoel Bomfim sobre a questão 

da neutralidade da ciência e do conflito entre paixão e razão na produção científica:  

Diferentemente de outros intelectuais de seu tempo, Bomfim não 

afirmava que a objetividade de suas formulações fosse decorrente de 

uma posição de imparcialidade diante dos fatos sociais, tomada como 

condição indispensável para uma abordagem que se pretendesse 

científica.
241

  

Da leitura de Gontijo e da obra O Brasil na história, concluo que Manoel 

Bomfim fez escolha metodológica de não mascarar suas opções políticas e seu projeto 

de sociedade brasileira. Para além desta discussão, percebo que Bomfim, ao 

desqualificar e refutar as teorias do racismo científico e os seus cultores estrangeiros e 

brasileiros, ele indicou que a ciência podia ser usada para manipular e justificar 

interesses escusos, como o imperialismo e a dominação de uma classe sobre outra. E no 

recorte que fiz da análise de Gontijo sobre a visão historiográfica de Bomfim encerro 

com a autora dizendo: 

Para Bomfim, a história a ser ensinada baseava-se em antagonismos: o 

elemento nacional opunha-se ao estrangeiro (lusitano); o povo se 

opunha às classes dirigentes. A história deveria ser útil no sentido de 

formar tradições comuns, glorificando heróis e valorizando a 

consciência nacional.
242

 

 

As releituras de Bomfim, feitas por distintos acadêmicos, passaram a fazer 

parte de coletâneas sobre autores do pensamento social brasileiro, intelectuais que por 
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suas envergaduras são tidos como intérpretes do Brasil. O historiador José Carlos Reis 

alinhou Manoel Bomfim a três pensadores sociais conservadores, a saber, Pedro 

Calmon, Afonso Arinos de Melo Franco e Francisco José de Oliveira Vianna, 

adversário ideológico do mestre do Pedagogium por defender teorias racistas europeias 

em plena década de 1920 e condenar veementemente a mestiçagem do povo 

brasileiro.
243

 José Carlos Reis publicou em 2015 um longo artigo sobre o historiador 

sergipano intitulado Manoel Bomfim e o sonho da República soberana e democrática. 

Reis primeiramente reconstruiu a trajetória da vida privada de Manoel Bomfim 

e de sua família. O autor argumentou que ele circulou em dois mundos no Sergipe – o 

urbano, pois Paulino José, pai de Bomfim, de vaqueiro veio a constituir um império 

comercial e de serviços de transportes em Aracaju, – e o rural, porquanto os Bomfins 

compraram um engenho nos arredores de Aracaju e coube ao adolescente ficar no 

Engenho Quiçamã para ajudar na sua administração. A seguir Reis afirmou que Manoel 

Bomfim mudou radicalmente de mundo ao estudar medicina na Bahia e no Rio com 

uma polpuda mesada dos pais. E lá no Rio de Janeiro da virada de século construiu a 

sua carreira no magistério e no meio intelectual brasileiro. 

José Carlos Reis analisou dos livros historiográficos e sociológicos de Bomfim. 

Reis “tomarei como fonte principal para refletir sobre sua interpretação do Brasil será o 

admirável O Brasil Nação: realidade da soberania brasileira (1931), em sua edição da 

Topbooks, de 1996, com prefácio de Ronaldo Aguiar e Wilson Martins”
244

 e O Brasil 

(1935) sistematizado por Carlos Maul. Reis elogiou Maul, divergindo da grande maioria 

dos estudiosos de Bomfim que julgam este livro tendencioso e confuso, como por 

exemplo Flora Süssekind, Roberto Ventura e Ronaldo Conde Aguiar.  

Reis considerou O Brasil Nação: realidade da soberania brasileira um livro 

admirável, entretanto afirmou o contrário dizendo que “Bomfim é um intérprete 

excepcional do Brasil, mas prolixo, repetitivo, redundante; suas obras são enormes, 

desanimadoras para o grande público”.
245

 

Reis escreveu sobre a percepção que Bomfim tinha de alguns historiadores 

brasileiros que seguiam a linhagem intelectual de Varnhagen, como Oliveira Lima e 

Pedro Calmon. Para Manoel Bomfim, esses autores escreveram uma história oficial, a 

história do trono, cultivada no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e em outras 
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instituições históricas similares, daí surgiu a aversão dele a essa instituição 

historiográfica centenária. Reis caracterizou o intelectual Manoel Bomfim assim, em 

dada passagem deste texto: “A sua interpretação do Brasil revela um pensamento 

histórico-sociológico admiravelmente independente, autóctone, local, brasileiro”.
246

 

Para José Carlos Reis, 

A obra de Bomfim é uma densa revisão da história e da historiografia 

brasileiras. É uma teoria da história do Brasil e da América latina. Na 

história do Brasil, ele identifica duas forças, duas tradições nacionais: 

uma, que considera a expressão própria, essencial da alma brasileira 

republicana e democrática, viva e atuante desde o começo do século 

XVII; a outra, ligada à monarquia portuguesa, presente no espírito dos 

dirigentes do Estado luso-brasileiro, continuadores da ação da 

Metrópole portuguesa. Para ele, a história do Brasil é a luta entre os 

defensores dessas duas tradições, um conflito inconciliável. Uma está 

na alma do povo, representa a nação propriamente dita; a outra liga-se 

aos exploradores dela, que controlam e dirigem o Estado. A nação se 

opõe ao Estado; o Estado oprime a nação.
247

 

Cito a exposição de José Carlos Reis sobre a concepção historiográfica geral de 

Bomfim para daí chegar à sua concepção da história indígena deste autor que é 

extremamente provocativa e peculiar na historiografia brasileira da época. Reis viu 

ingenuidade no projeto historiográfico de Bomfim, entretanto, discordando do 

historiador mineiro, vi utopia nos postulados historiográficos bomfinianos, mas utopia 

no sentido atribuído por Karl Mannheim – “Chamaremos utópicas as orientações que 

transcendam a realidade e que, ao serem postas em prática, tendam a destruir, parcial ou 

completamente, a ordem de coisas existente em determinada época”.
248

 O próprio 

Manoel Bomfim se autodefiniu como um utopista: “Utopia, sim; sejamos utopistas, bem 

utopistas; contanto que não esterilizemos o nosso ideal, esperando a sua realização de 

qualquer força imanente à própria utopia; sejamos utopistas, contanto que 

trabalhemos”.
249

  

José Carlos Reis ora enalteceu a obra de Bomfim, ora desancou este autor, 

utilizando frases duras como: “A tese-sonho de Bomfim é que o Brasil modelou a 

América Latina...”
250

 e “Em linguagem mítica, para Bomfim, o mundo brasileiro foi 

perfeito em sua criação, quando valorosos semideuses brasileiros o criaram”.
251
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Já Ricardo Sequeira Bechelli, ao focar suas pesquisas sobre os nacionalismos e 

os antirracismos, comparou Manoel Bomfim ao intelectual peruano Manuel Gonzalez 

Prada, membro destoante da aristocracia peruana por suas convicções anarquistas e pela 

defesa dos índios do Peru. Bechelli traçou um quadro comparativo entre os dois 

intelectuais latino-americanos divergentes dos seus contemporâneos por convicções 

políticas libertárias e pela veemente defesa dos indígenas.
252

 

Bechelli analisou a gênese e o desenvolvimento do racismo na Europa a partir 

do século XVII e sua chegada à América Latina, em especial no Brasil e no Peru do 

Oitocentos. Ricardo Sequeira Bechelli se apoiou em Darcy Ribeiro para falar da 

apropriação das ideias de Bomfim por vários clássicos da história e da sociologia de 

nosso país. Entretanto, quando se refere ao diálogo entre Gilberto Freyre e Manoel 

Bomfim, afirmou que o historiador pernambucano apenas citou e desqualificou a 

abordagem indigenista do pensador social sergipano. 

Segundo Bechelli, uma das confluências entre Bomfim e Prada foi a defesa que 

fizeram dos indígenas, um autor escrevendo a favor dos nativos brasileiros e o outro 

autor apresentando um projeto de incorporação dos índios andinos como cidadãos do 

estado peruano. 

Destaco aqui as considerações de Bechelli sobre o perfil crítico da obra de 

Bomfim. O autor salientou as nuanças do pensamento de Bomfim, mostrando que da 

América Latina (1905) ao Brasil nação (1931) ocorreram modificações nas propostas 

de superação dos antagonismos e contradições da sociedade brasileira. No entanto, 

Bechelli sinalizou que Manoel Bomfim nunca desacreditou da instrução popular como 

importante instrumento para se vencer o atraso do país e fazer a inclusão de uma massa 

de negros, índios e mestiços através do acesso à cidadania. Reitero aqui com a 

constatação de Bechelli ao afirmar que Manoel Bomfim ao final de sua trilogia sobre a 

formação da nacionalidade brasileira procurou conciliar a crença no papel da educação 

com a necessidade de uma revolução que tirasse a classe dirigente do Brasil e colocasse 

em seu lugar outra classe que nunca tinha estado no poder. Assim Bechelli concluiu que 

Seja como for, o fato é que, ao assumir a educação como principal 

caminho que deveria ser usado para corrigir os problemas sociais da 

América Latina, Bomfim entrava em contradição com aquilo que 

afirmava sobre o parasitismo das elites. [...] É aqui que se torna 

evidente um ponto falho no pensamento de Bomfim: a falta de um 

projeto, de um plano concebido que possibilitaria aos povos da 

América Latina se libertarem de sua situação de opressão e de miséria. 
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Bomfim não conseguiu elaborar um projeto de uma nova sociedade; 

ele apenas indicou um caminho, que ao seu ver era viável, dentro de 

seu quadro político. Mas ele mudaria e conseguiria se libertar desse 

impasse teórico em sua última obra histórica, O Brasil Nação – 

realidade da soberania brasileira, que foi publicada em 1931, isto é, 

um ano antes de sua morte e 26 anos após a publicação de A América 

Latina – males de origem. [...] Na sua proposta de revolução, Bomfim 

acreditava que ela deveria ser feita por etapas, mais ou menos como 

via na revolução Mexicana. [...] Mas ao abordar a revolução como 

forma de superação, Manoel Bomfim não abandonava a ideia da 

necessidade de educação como um todo; a educação era fundamental 

para se construir uma nova nação.
253

 

 

Andreas Hofbauer ao estudar as teorias do branqueamento em nosso país, não 

deixou de lembrar o nome de Manoel Bomfim. Ele viu em Bomfim um intelectual 

otimista que reconheceu a capacidade de assimilação e adaptação das populações 

ibéricas na América, em especial os portugueses. O autor diferenciou Manoel Bomfim 

de Joaquim Nabuco e João Baptista de Lacerda, porquanto o autor de A América Latina 

condenou com veemência o regime escravista e o apontou “como responsável pelo 

estado de decadência moral em que o país se encontrava”.
254

  

Hofbauer ressaltou que Bomfim viu os negros e os índios como “raças 

rudimentares”, sendo povos muito atrasados, contudo com grande capacidade de 

assimilação, podendo, assim, fundir-se com os brancos, sem prejuízo para o progresso 

do Brasil. 

O autor também salientou que Manoel Bomfim, como outros intelectuais que o 

precederam, conjugou “[...] o discurso da evolução com concepções raciais. Ele rejeita, 

porém, a ideia de uma desigualdade de substancial e inalterável das capacidades morais 

e intelectuais das raças, que condenaria as “raças rudimentares” a uma eterna 

inferioridade”.
255

 

Hofbauer, ainda, ressaltou, que para Bomfim “[...] o qualificativo 

“inferioridade racial”, usado em muitos estudos científicos da época, serve 

exclusivamente a um projeto político de dominação.”
256

 Sendo assim, Andreas 

Hofbauer chegou as mesmas conclusões de outros analistas de Bomfim: que este autor 

viu as teorias racialistas como instrumentos usados  pelos países imperialistas para 

justificarem a dominação dos povos mais fracos.  
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Cabe ressaltar que Bomfim teve admiração pelo naturalista inglês Charles 

Darwin. Neste sentido, sublinho o estudo realizado pelo sociólogo Celso Noboru 

Uemori, que procurou mostrar a influência de Darwin e de suas interpretações por 

teóricos do anarquismo e do socialismo na obra de Manoel Bomfim.
257

 Ele procura 

realçar que Bomfim produziu intelectualmente sob a influência de Darwin. Uemori 

assegura que Bomfim conhecia outros cientistas sociais, filósofos e historiadores de sua 

época que não usaram a teoria darwiniana para referendar a luta pela sobrevivência dos 

mais aptos com a prevalência das raças superiores sobre as raças inferiores. 

 Segundo Uemori, Manoel Bomfim entendeu a luta pela sobrevivência dos 

mais aptos pela lente da ajuda mútua entre os seres e a solidariedade entre os povos, 

apropriando-se de certa forma da leitura do intelectual anarquista russo Piotr Kropotkin 

(1842-1921), que ressignificou sociologicamente a proposição de Darwin sobre a 

sobrevivência dos mais aptos como a ajuda mútua entre os seres humanos a partir de 

“um pretenso sentimento altruísta que existiria tanto no homem como no 

animal”.
258

Todavia, Piotr Kropotkin (1842-1921), geógrafo, naturalista e um dos 

expoentes mundiais do anarquismo, admitiu que tanto no homem como nos outros 

animais pode existir um sentimento oposto – o de domínio e de sujeição, contudo este 

autor anarquista russo acredita que o desejo de cooperação entre todos os seres vivos é 

predominante na natureza.
259

 Manoel Bomfim ressignificou Charles Darwin sob o 

influxo das teorias anarquista e socialista. Nas palavras de Celso Noboru Uemori  

Manoel Bomfim ocupou-se de Darwin para salvá-lo das garras dos 

“teoristas do egoísmo e da rapinagem”, os quais justificavam, com 

base na concepção de luta pela existência, a dominação de classe, a 

exploração do trabalho, a extinção dos povos considerados inferiores e 

a guerra. Esforçou-se o autor de A América Latina, em primeiro lugar, 

para revelar o enlace entre discurso e política, tornando possível 

“desnaturalizar” toda a forma de discriminação, de dominação e de 

guerra; em segundo, para explicitar a sua utopia, cuja existência 

humana, em todos os níveis, estivesse baseada na cooperação e no 

sentimento altruísta.
260

 

Também Michele Nascimento Kettner
261

 produziu o artigo intitulado Manoel 

Bomfim “ensaiando” a mestiçagem em América Latina (2010), no qual afirma que 
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Manoel Bomfim ao escrever sua obra ensaística acabou fazendo uma revisão 

historiográfica usando a metáfora do conceito de parasitismo social e refutando a ideia 

de inferioridade das raças. Para esta autora 

No século XIX, quando estavam em voga as teorias positivistas e 

darwinistas sobre raça e o determinismo geográfico, Bomfim falava de 

mestiçagem na América Latina de uma perspectiva positiva com o 

intuito de confrontar uma dominação “branca”, representada pela 

Europa e pelos Estados Unidos.
262

 

Kettner reiterou a importância de A América Latina: males de origem de 

Bomfim no sentido de ir contrariamente aos postulados teóricos da grande maioria dos 

racialistas europeus e refutá-los com alguns autores da própria ciência racialista 

europeia que ao final do Oitocentos já não se mostrava tão unânime com relação aos 

pressupostos científicos da teoria da inferioridade das raças e a condicionante do meio 

sobre o homem. Bomfim estando na França no período de 1902-1903 em atividade 

profissional com Alfred Binet e Georges Dumas teve acesso às teorias antropológicas 

de Waitz, Martin de Moussy e Quatrefages e as usou contra a corrente hegemônica do 

racismo científico europeu – Louis agassiz, Arthur de Gobineau, Gustave Le Bon, 

Herbert Spencer, Houston Chamberlain e Georges Vacher Lapouge – e por 

consequentemente as utilizou contra os seguidores das ideias desses racialistas europeus 

aqui no Brasil.
263

 

A autora rotulou Manoel Bomfim de o teórico da mestiçagem da América 

Latina e diz que ele escreveu sua obra histórico-sociológica em uma linguagem mestiça, 

sabendo tirar proveito das metáforas tiradas da biologia e utilizada em sua obra 

ensaística sobre a formação da sociedade brasileira e das nações latino-americanas. Na 

visão de Kettner, 

Ainda que a teoria de Bomfim analisasse a sociedade usando uma 

metáfora organicista também foi capaz de estabelecer pressupostos 

sociais. Por isso, sua teoria não está fadada a um determinismo 

pessimista, pois Bomfim acredita que a sociedade pode ser mudada 

através da educação.
264

 

Kettner tratou da importância de Manoel Bomfim contrapor educação e 

cidadania ao determinismo da teoria da inferioridade das raças, bem como a teoria da 

degenerescência racial que não percebeu que as torpezas praticadas por alguns mestiços 
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pobres vem da discriminação originada por um sistema de hierarquização de raças 

justificador das desigualdades sociais. Segundo esta autora, 

Bomfim não foi específico pois não estabeleceu uma conexão direta 

entre igualdade de direitos e educação, porém sinalizou que a “questão 

da inferioridade racial” era inválida e deveria ser analisada na 

conjuntura social do país sob uma perspectiva histórica. [...] É nesse 

enfrentamento direto contra as teorias em voga na época sobre a 

inferioridade das raças miscigenadas que baseia o caráter radical e 

pioneiro de Manoel Bomfim.
265

 

 

 Kettner também ressaltou a percepção crítica de Manoel Bomfim sobre a 

falácia do pan-americanismo defendido pelos Estados Unidos que era respaldado por 

muitos intelectuais brasileiros que viram os norte-americanos como grandes irmãos que 

estavam prontos a ajudar seus irmãos latinos do cone sul. Para Kettner, quando Bomfim 

se opôs ao americanismo de muitos liberais brasileiros, como Sylvio Romero, Joaquim 

Nabuco e Rui Barbosa, ele percebeu a ameaça do imperialismo norte-americano para os 

países latino-americanos, tendo sido sua América Latina: males de origem original e 

propositiva ao sugerir a solidariedade entre os ibero-americanos. Kettner acentuou que 

Bomfim com a sua visão crítica do pan-americanismo propôs 

[...] um diálogo com outros escritores da América Latina, como Rodó 

(que via os Estados como uma ameaça a América Latina com seu 

imperialismo), José Ingenieros e Ugarte. Esse é o panorama que 

permite uma consciência latino-americana e o diálogo entre Manoel 

Bomfim e os escritores latino-americanos.
266

 

 

Faço referência agora ao artigo A utopia de Manoel Bomfim, escrito por 

Ângelo Priori e por Vanessa Domingos de Moraes Candeloro. Os autores utilizaram 

neste artigo como referência da trajetória de Manoel Bomfim a pequena biografia 

escrita por Luís Paulino Bomfim, neto do intelectual sergipano. Priori e Candeloro 

acenturam aqui a crença de Bomfim na educação como a alavanca para se repensar o 

Brasil, com a possibilidade de torná-lo mais justo ao possibilitar que as camadas 

populares tenham acesso ao letramento básico. Os autores desenvolveram o texto 

esmiuçando o trabalho de Bomfim na área educacional e sua mudança gradual para uma 

perspectiva revolucionária que permitiria a grande parte do povo ter acesso à educação 

básica e, por conseguinte, a uma cidadania plena. O texto caracteriza-se por ser 

sintético, mas salienta os projetos políticos e sociais de Manoel Bomfim. Angelo Priori 

e Vanessa Candeloro reconhecem a autoridade intelectual de Manoel Bomfim, quando 
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este toma uma atitude intelectual de recusa e de confronto com os postulados teóricos 

do racismo científico europeu que eram dominantes no Brasil. 

O fato é que, na virada para o século XX, no Brasil, buscava-se não só 

a identidade nacional brasileira, mas também uma identidade 

específica para o campo intelectual. Nesse quadro, a produção de 

Bomfim ganha destaque ao refutar o discurso eurocêntrico dominante, 

com novos e autênticos argumentos.
267

 

Dentre as tantas leituras de Bomfim por seus analistas, destaco também a feita 

por Mirian Cristina da Silva Dolzani que procurou mostrar as similitudes entre os 

escritos histórico-sociológicos de Manoel Bomfim e as proposições teóricas sobre raça e 

história do antropólogo alemão Franz Boas. Dolzani realçou a negação das teorias da 

superioridade racial dos europeus sobre os outros povos do planeta por estes dois 

autores. Aqui residiam as semelhanças de Boas e Bomfim, a recusa peremptória na 

aceitação dos postulados “tidos como científicos” dos cultores das teorias racialistas 

europeias. Se por um lado, Bomfim sofreu retaliações e admoestações de figuras 

preeminentes da intelectualidade brasileira de sua época, como Sylvio Romero e 

Oliveira Lima devido as suas contestações das figuras de proa da ciência raciológica 

europeia como, Arthur de Gobineau, Louis Agassiz, Herbert Spencer, João Pedro de 

Oliveira Martins e Gustave Le Bon. Franz Boas também não ficou imune a esses 

procedimentos condenatórios nos Estados Unidos e a edição dos seus livros acabou 

sendo proibida em vários países devido à negação das teorias do racismo científico. 

Segundo Mirian Dolzani, 

Em uma escrita muitas vezes inflamada conclamou aos seus leitores 

sobre as injustiças cometidas sob a justificativa racial. No prefácio de 

The Mind of Primitive Man denuncia, sem citar nomes, países que não 

teriam permitido a edição de seus livros devido as suas críticas ao 

racismo.
268

 

 

É relevante constatar que até a escrita inflamada de Boas, como afirmou a 

autora, pode ser comparada à forma apaixonada de Bomfim escrever, fato criticado por 

muitos dos seus analistas, como Leite (1978)
269

, Iglesias (2000)
270

 e Reis (2015)
271

. 

Esses dois autores marcaram suas posições no edifício das ciências sociais ao 

apresentarem posições teóricas acerca do racismo científico e da inclusão do negro nas 
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sociedades norte-americana e brasileira, respectivamente. A esse respeito Mirian 

Dolzani afiançou: 

O desafio posto por Manoel Bomfim e Franz Boas inclui soluções 

argumentativas que proporcionassem uma situação de igualdade de 

capacidades entre os indivíduos de todas as raças. Em especial, o 

desafio era tentar inserir o imigrante negro recém-liberto, no contexto 

das repúblicas brasileira e norte americana, no grupo total dos 

cidadãos em busca do progresso individual e coletivo.
272

 

 

Giralda Seyferth analisou a obra de Manoel Bomfim e o seu papel no 

pensamento social brasileiro. Seyferth fez uma análise de Bomfim em porfia contra a 

corrente hegemônica da intelectualidade brasileira que teorizava a formação da nossa 

sociedade em um viés racista, atribuindo todas as mazelas sociais e os obstáculos para o 

Brasil progredir a grande presença de negros, índios e seus descendentes miscigenados. 

Para a autora, Manoel Bomfim “tem uma formação muito diferenciada desses outros e 

assumiu então um viés antirracista, atacando principalmente os autores comprometidos 

com o princípio da desigualdade das raças, no caso aí especificamente o Oliveira 

Vianna...”
273

 Segundo a leitura de Seyferth, Bomfim tinha uma formação diferenciada 

dos bacharéis de sua época, o que lhe possibilitou uma percepção mais lúcida do papel 

ideológico da ciência raciológica europeia que foi popularizada aqui pela corrente 

principal da intelectualidade brasileira, tornando-se uma espécie de verdade absoluta. E, 

desse modo, Seyferth avaliou o papel de Bomfim assim: 

Dentro dessas contradições, o que na verdade ele faz nesse livro de 

1905 é toda uma discussão condenando as teses raciais, as teses mais 

radicalmente defensoras das desigualdades das raças. E aí sim ele é 

original, e está contra a corrente principal do pensamento brasileiro da 

época. Porque ele vai dizer: “é uma ciência”, essa ciência das raças, 

“que mascara e justifica a exploração dos fracos pelos fortes”. O que 

ele está dizendo? Exatamente que essa ciência das raças, por sua 

forma de apresentar a questão, teria permitido ao imperialismo 

justificar os seus atos de dominação.
274

 

 

 A heterogeneidade dos cientistas da área de humanas que se imiscuíram no 

exame da obra histórico-sociológica de Bomfim na atualidade é notória.  A obra e 

pensamento de Manoel Bomfim também foram o alvo dos estudos do jurista Sergio 

Ricardo Ferreira Mota. Mota em seu livro Manoel Bomfim autêntico pensador latino-

americano (2015) procurou resumir as principais ideias e impressões de grande parte 

dos analistas de Manoel Bomfim. Este autor ressaltou as críticas favoráveis à obra de 
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Manoel Bomfim sem, contudo, se aprofundar nos escritos dos autores que 

problematizaram a produção científica deste intelectual.  Ao tratar dos propósitos de 

Bomfim no tocante à América Latina, Mota reiterou que Bomfim foi um dos 

intelectuais pioneiros na defesa da união dos países latino-americanos para o 

enfrentamento dos imperialismos europeu e norte-americano, argumentando que: 

Em suma, Manoel Bomfim diagnosticou o parasitismo social como 

um dos males da América latina e denunciou, com todas as letras, que 

o regime de exploração parasitário aqui implantado resultou em uma 

degradação econômica, política, social e moral. [...] Manoel Bomfim 

também desnudou, em seu livro A América Latina: males de origem, 

que o regime parasitário aqui implantado tinha como objetivo a 

espoliação e a opressão dos povos latino-americanos.
275

 

 

 Ao fechar a análise dos estudiosos que viram os desdobramentos das ideias e 

dos postulados histórico-sociológicos de Manoel Bomfim na intelectualidade atual, 

findo esta tarefa inconclusa com o sociólogo paulista Octávio Ianni que sublinhou a 

importância de Manoel Bomfim e da repercussão de suas ideias e de suas obras em 

autores contemporâneos. Ianni situou Bomfim entre os pioneiros na defesa das ideias 

socialistas no Brasil, bem como o elencou entre os intérpretes radicais da formação 

social do Brasil. Para Ianni, 

[...] É óbvio que são diversas e notáveis as interpretações radicais da 

formação social do Brasil, dentre as quais se destacam as de: Manuel 

Querino, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Manoel Bomfim, 

Astrojildo Pereira, Caio Prado Junior, Solano Trindade, Abdias 

Nascimento, Joel Rufino dos Santos, Florestan Fernandes e muitos 

outros. São radicais em diversas acepções, no que se refere às 

contradições trabalho e capital, raça e povo, gênero e etnia, subalterno 

e dominante, democracia e tirania.
276

 

 

Octávio Ianni em seu livro de publicação póstuma Pensamento Social no 

Brasil (2004), colocou Manoel Bomfim entre os autores brasileiros que influenciaram 

Florestan Fernandes no desenvolvimento de sua “Sociologia Crítica”. Segundo este 

autor, 

Terceiro, é importante a corrente mais crítica do pensamento 

brasileiro. Em diferentes momentos, manifesta-se um diálogo, 

explícito ou implícito, com Euclides da Cunha, Lima Barreto, Manoel 

Bomfim, Astrojildo Pereira, Graciliano Ramos, Caio Prado Júnior e 

outros cientistas sociais e escritores, inclusive do século 19. Em 

diferentes escritos, reencontram-se sugestões, desafios ou temas 

suscitados pela obra desses autores. Eles compõem uma espécie de 

família intelectual fundamental e muito característica no pensamento 
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brasileiro. Levam em conta as lutas dos mais diversos setores 

populares que entram no passado e no presente da sociedade 

brasileira. Ajudam a recuperar algumas dimensões básicas das 

condições de existência, de vida e trabalho, do índio, caboclo, escravo, 

colono, seringueiro, peão, camarada, sitiante, operário e outros, 

pretéritos e presentes.
277

 

 

Manoel Bomfim ao ser listado por Octávio Ianni entre os intelectuais 

brasileiros que contribuíram com ideias, obras e temas na formação teórica de Florestan 

Fernandes para o desenvolvimento da sociologia crítica no Brasil, desmentiu uma 

aparente verdade que não resiste a uma investigação mais profunda em arquivos e 

grandes jornais brasileiros por algumas décadas do século XX de que Manoel Bomfim 

foi um autor desconhecido em sua época e que só em meados dos anos 1980 começou a 

ser redescoberto pela intelectualidade brasileira.
278

  

Destarte, concluo este capítulo sobre os historiadores, sociólogos, 

antropólogos, linguistas e críticos literários que analisaram a obra histórico-sociológica 

de Manoel Bomfim e seus desdobramentos em uma forma específica de se pensar a 

formação da nacionalidade brasileira. Aqui ao alinhavar os diferentes tratamentos que 

Bomfim teve de distintos analistas, desde seus contemporâneos até aos dias atuais, 

procurei fazer uma análise minuciosa e abrangente de grande parte do que foi escrito e 

publicado em livros, artigos e transcrição de conferências sobre este autor. 

Ao analisar as diferentes interpretações sobre Bomfim e sua obra histórico-sociológica 

acabei, inevitavelmente, discutindo alguns pressupostos teóricos e metodológicos deste 

autor, adiantando assim questões que retomarei mais amiúde nos próximos capítulos 

desta dissertação. 
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CAPÍTULO 3 - O intelectual Manoel Bomfim face às teorias racialistas e sua 

historiografia sobre os índios brasileiros. 

 

3.1 - A refutação das teorias científicas racialistas por Manoel Bomfim. 

 

Manoel Bomfim foi um dos pioneiros intelectuais brasileiros a refutar as 

teorias científicas racialistas europeias chegadas ao Brasil em meados do século XIX. 

Ao escrever A América Latina- males de origem, Bomfim ficou em posição contrária 

àqueles intelectuais e autores que ocupavam as posições de destaque no cenário 

intelectual brasileiro da Primeira República, como Sylvio Romero, Raimundo Nina 

Rodrigues, Euclydes da Cunha, Manuel de Oliveira Lima e Rui Barbosa. Não foi 

fortuitamente que Sylvio Romero escreveu 25 artigos na Revista Os Anais, em 1905, os 

quais viraram o livro A América Latina (Analyse do livro de igual titulo do Dr. M. 

Bomfim) [1906], atacando Manoel Bomfim e refutando todas as teses do seu livro 

histórico-sociológico inaugural. Bomfim focou em Romero e suas teses racialistas ao 

publicar A América Latina males de origem e ao negar/refutar o jurista de Lagarto e 

toda a sua obra raciológica, atingia todos os defensores brasileiros do racialismo e seus 

mestres europeus, dentre eles, Gobineau, Spencer, Agassiz, Gustave Le Bon, Lapouge, 

Houston Chamberlain e Gumplowicz.  

 Brevemente tratarei das teorias científicas racialistas europeias e sua chegada e 

recepção no Brasil do final do século XIX. Contudo, inicialmente discorrerei sobre o 

surgimento do termo raça na acepção moderna e do desenvolvimento deste conceito na 

Europa. No entendimento de Tzvetan Todorov foi François Bernier (1625 – 1688) quem 

utilizou, em 1684, pela primeira vez a palavra raça com o significado moderno.
279

 Léon 

Poliakov referiu-se aos pioneiros estudos raciais do médico François Bernier contidos 

na obra Nouvelle Division de la terre, par lês différentes espèces  ou races d’hommes 

que l’habitent assim: 

Estas raças eram constituídas pelos europeus, aos quais Bernier 

juntava os egípcios e os hindus morenos (“esta cor é apenas acidental, 

causada pelo fato de se exporem ao sol”), os africanos (“a negrura é 

para eles essencial”), os chineses e os japoneses (“têm ombros largos, 

rosto chato, nariz achatado, e pequenos de porco”) e os lapões (“são 

animais infames”); quanto aos índios, Bernier, como vimos, 

aproximava-os dos europeus (“não vejo neles uma diferença bastante 

grande para que constituam uma espécie particular e diferente da 
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nossa”). [...] filho do pensamento já mecanicista da França de 

vanguarda, dividia o gênero humano, quer pela cor da pele e outros 

traços físicos, quer pelos dados geográficos e espaciais.
280

 

 

Destarte, os estudos sobre raça se desenvolveram a partir do século XVIII, 

atingiram seu clímax em meados do século XIX e arrefeceram em meados do século 

XX. Assim se desenvolveu o racialismo que para Todorov é “[...] um movimento de 

ideias nascido na Europa Ocidental, cujo grande período vai de meados do século XVIII 

a meados do século XX”.
281

  

Andreas Hofbauer mostra que o pragmatismo do homem ocidental do final do 

século XVIII o desconectou de uma ligação mais intima com a religião e, por 

conseguinte, com a  sua aproximação da racionalidade de uma nova lógica econômico-

social que ancorava-se nas ciências experimentais. Ocorreu, então, a biologização das 

diferenças entre os vários grupos humanos. Surgiu a necessidade de mensurações dos 

seres humanos espalhados pelo globo. Para Hofbauer,  

Já no final do século XVIII, havia se estabelecido um “modismo 

intelectual”: elaborar métodos para classificar e categorizar o mundo 

natural. Era como se as incertezas que surgiam em conseqüência do 

lento processo de perda de poder explicativo dos dogmas religiosos 

pudessem ser sublimadas por meio de tais instrumentos. Começava-se 

a se buscar a origem e as causas dos fatos na própria natureza, 

distanciada cada vez mais de um princípio divino.
282

 

 

As teorias racialistas se desenvolveram na Europa a partir do século XVIII e 

tiveram no naturalista francês Georges-louis Leclerc, o Conde de Buffon (1707-1788), 

seu primeiro grande expoente em sua fase inicial. Segundo Léon Poliakov, “Era 

necessário citar longamente Buffon, porque sua Histoire naturelle foi, quase durante um 

século, a principal fonte de informação da Europa culta sobre os homens e os animais 

exóticos, porque a popularidade de um autor reflete o clima cultural de um público”.
283

 

A partir da assertiva de Poliakov subentende-se que Buffon exerceu um grande influxo 

sobre os teóricos do racialismo europeu do século XIX e início do XX. O autor, nesse 

sentido, afirmou que “A doutrina racialista formulada por Buffon vai sofrer, sob o 
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impulso de pensadores mais ou menos originais, muitas modificações ao longo de 

duzentos anos seguintes”.
284

  

 As teorias racialistas estiveram em voga na Europa em todo o século XIX e 

ainda que refutadas no Velho Continente no início do século XX; elas foram de grande 

utilidade na justificação do neocolonialismo europeu sobre a África, Ásia e América no 

final do Oitocentos e nas primeiras décadas do XX.
285

 Destarte, para Carula,  

No século XIX, os discursos racialistas fizeram parte das abordagens 

de diversos pensadores das ciências naturais e sociais. Fosse pelo viés 

monogenista ou pelo poligenista, os trabalhos analisavam os meios 

natural e social, e hierarquizavam a humanidade segundo critérios 

marcados pelo olhar europeu (ou simplesmente ocidental), branco e 

masculino. A existência de raças superiores e inferiores era 

comprovada por meio do discurso científico/cientificista, que vinha 

como portador da verdade inconteste.
286

 

Segundo os estudiosos da questão racial, como Juan Comas, Claude Levi-

Strauss , Leon Poliakov, Tzvetan Todorov, Michael Banton, Stuart Hall, os teóricos do 

racialismo europeu se dividiram em dois grupos – os monogenistas e os poligenistas.
287

 

 Para os teóricos partidários do monogenismo, a humanidade tem uma origem 

única e a partir daí se desenvolveram em várias regiões do globo. Segundo Poliakov, os 

irmãos Wilhelm von Humboldt e Alexander  von Humboldt foram dois grandes 

defensores do monogenismo e combatentes da teoria da inferioridade das raças. Para 

eles, os homens foram feitos para a liberdade e a humanidade deveria ser encarada em 

seu conjunto, sem distinção alguma, sendo uma grande família de irmãos, como um 

corpo único, que marchava para um só e mesmo fim, desenvolvendo livremente, assim, 

suas forças morais. Poliakov afirmou que os irmãos Humboldt jamais abandonaram a 

concepção monogenista da humanidade e que por isso, acabaram isolados do 

movimento geral das ideias do século XIX.
288

 

Segundo Léon Poliakov, a doutrina da unidade do gênero humano – o 

monogenismo – foi contestada desde os tempos pré-cristãos por motivações mágicas, 

ganhando força sua contestação e refutação no século das Luzes a partir de novos 

paradigmas científicos. Para ele, “um dos primeiros adeptos do “poligenismo”, o 
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médico inglês John Aktins (1685-1757), [...] pensava também que a raça negra podia ser 

cruzada com a raça simiesca, para dar origem a híbridos infecundos, semelhantes neste 

ponto aos mulos”.
289

 

Sem dúvida, a partir das teses racialistas defendidas por Buffon no século 

XVIII foi que a teoria poligenista ganhou força e se tornou hegemônica no século XIX, 

com as obras dos ilustres ressignificadores do racialismo deste, como Gobineau, Renan, 

Gustave Le Bon.
290

  

As teorias racialistas europeias chegaram ao Brasil por volta de 1870 com 

muita força, logo despertando a atenção de grande parte da reduzida intelectualidade 

brasileira que estava nas faculdades de medicina e de direito, nos institutos históricos e 

geográficos e nos museus etnográficos. Lilia Moritz Schwarcz afirma que muitos lentes 

que atuaram nas faculdades brasileiras nos séculos XIX e no alvorecer do século XX 

apropriaram-se  e ressignificaram as teorias racialistas europeias, analisando, assim, em 

estudos rudimentares a gênese e o desenvolvimento do povo brasileiro. Esses 

intelectuais de posse de alguns pressupostos racialistas acabaram reproduzindo alguns 

preconceitos e estigmas acerca da mestiçagem e da formação étnica da nossa gente.  

Muitos “homens de ciência” brasileiros, do final do Oitocentos e das primeiras décadas 

do século XX, fizeram-se publicistas das teorias racialistas europeias que foram 

justificadoras dos imperialismos europeus e norte- americano e ajudaram a difundir uma 

visão pessimista sobre o presente e o porvir do Brasil e dos demais países latino-

americanos .
291

  O fato é que os “homens de ciência” do Brasil daquela época viram nas  

teorias racialistas uma forma de justificarem pela raça e, por conseguinte, na 

mestiçagem, as hierarquias sociais existentes em nosso país.
292

 

Os teóricos europeus do racialismo defendiam a existência de povos superiores 

e inferiores, cujos primeiros podiam dominar/explorar o nosso planeta, porquanto a sua 

ação transformadora do mundo acabava propagando os valores da civilização.
293

 Na 

época acreditava-se que os outros povos que não estavam no estágio evolutivo dos 
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europeus tinham alguma inaptidão inata e que por mais progresso que fizessem, jamais 

chegariam à superioridade dos povos europeus mais evoluídos, os germânicos – esta era 

a leitura de muitos teóricos do racialismo europeu, como por exemplo: Conde de 

Buffon, Arthur de Gobineau, Louis Agassiz, Herbert Spencer, Gustave Le Bon, 

Houston Chamberlain, Georges Vacher Lapouge e João Pedro de Oliveira Martins 
294

 

 As teorias racialistas europeias não só condenavam a priori os povos dos 

outros continentes, sobretudo os povos africanos, asiáticos e os ameríndios, como 

indicavam um final trágico para os povos miscigenados. E o Brasil, segundo o 

naturalista suíço Louis Agassiz, era um laboratório racial “que qualquer um que duvide 

dos males da mistura das raças, e inclua por mal-entendida filantropia, a botar abaixo 

todas as barreiras que a separam, venha ao Brasil”.
295

 

Tzvetan Todorov faz uma distinção entre racismo e racialismo, dizendo que o 

primeiro está ligado a um comportamento de ódio e que não faz uso de argumentos 

científicos para justificar seus atos e o segundo liga-se a uma ideologia que não afirma a 

existência de raças más, guiando-se por determinados pressupostos teóricos. Todorov 

distingue a acepção de racismo do conceito de racialismo: “O racismo é um 

comportamento antigo e de extensão provavelmente universal [...]” já o racialismo é 

“um conjunto coerente de proposições, que se encontram no tipo ideal ou versão 

clássica da doutrina, podendo algumas estar ausentes em certas versões marginais ou 

revisionistas”.
296

 

O racialismo dava um verniz de ciência a uma doutrina ideológica que 

justificava a dominação de inúmeros povos ditos inferiores espalhados por vastas áreas 

do nosso planeta repletas de riquezas naturais. Nesse sentido, Manoel Bomfim 

ressaltou: 

[...] Le Bon, Lapouge, e quantos têm maculado a ciência em benefício 

do colonialismo; e, com uma tecnologia cujo valor lhes escapa, 

arrevesam soberanamente um pensamento pobre e sediço, na empáfia 

de quem dita o evangelho mesmo da ciência.
297
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 É muito sugestiva a referência que o sociólogo André Pereira Botelho faz 

sobre o papel ideológico desempenhado pelas teorias racialistas e a forma como elas 

preconizaram as relações entre os europeus e os outros povos espargidos pelos vários 

continentes. Ele mostra o papel ideológico desempenhado pelas teorias racialistas 

europeias e seu impacto sobre as intelectualidades brasileiras e latino-americanas que as 

ressignificaram de acordo com as suas conveniências em seus países. Segundo Botelho,  

Sob o influxo do determinismo e do darwinismo social, em particular, 

o biológico foi adotado no período como modelo epistemológico 

cientificamente legítimo de explicação da realidade social, 

configurando, assim, ideias como a de uma luta universal dos 

organismos pela sobrevivência e, derivação necessária, de uma 

hierarquia natural que dividiria a humanidade em raças superiores e 

inferiores. [...] Tomando esses dogmas como leis científicas, não 

apenas a intelectualidade brasileira, mas a latino americana em geral, 

formulou uma série de diagnósticos sobre o trágico destino reservado 

às nações egressas do sistema colonial em função das suas 

constituições étnicas – teses aprendidas no Ensaio sobre a 

desigualdade das raças (1853) do publicista do colonialismo europeu 

Arthur de Gobineau (1816-82).
298

 

As teorias racialistas europeias e seus cultores, como os condes Buffon e 

Gobineau, Gustave Le Bon, Césare Lombroso, Herbert Spencer, Houston Chamberlain, 

Louis Agassiz, Hippollyte Taine, João Pedro de Oliveira Martins e Georges Vacher 

Lapouge, tiveram grande influência no Brasil do final do Oitocentos e das três primeiras 

do século XX.
299

 Ao listar aqui alguns teóricos do racialismo europeu não quero com 

essa escolha arbitrária insinuar que eles compartilharam das mesmas teses acerca do 

entendimento da questão racial e que tampouco pensaram possibilidades de intervenção 

semelhantes nas interações interraciais. O que os ligava era o fato de que a Europa e seu 

tipo de civilização foram as réguas que permitiram medir o grau de desenvolvimento ou 

de atraso dos outros povos do globo que sob o olhar racialista/cientificista europeu 

acabaram classificados e hierarquizados na escala racial desses homens de ciência.  

Sobre Gobineau, o pesquisador Andreas Hofbauer salientou a viagem 

diplomática desse ao Brasil e suas observações acerca do seu julgamento de ter havido 

aqui uma escravidão branda e elogiou as ações de nossos governantes no tocante à 

civilização dos indígenas, achando-as positivas, mas de resultados duvidosos com a 

pouca eficácia das missões, aldeamentos e da educação. A síntese das conclusões que 

tirei acerca do Brasil e do futuro de nosso povo por Gobineau, a qual extrai da leitura de 
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Hofbauer é deveras pessimista e está próxima de uma catástrofe social em curso de 

poucos séculos, para ser mais preciso, em 270 anos.
300

 Gobineau, como o mais célebre 

teórico da degenerescência racial, exarou uma dura sentença sobre a miscigenação do 

Brasil. Para Andreas Hofbauer, “[...] Gobineau apresenta alguns comentários 

interessantes sobre os efeitos da miscigenação. Afirma que o Brasil teria perdido um 

milhão de pessoas dentro de um período de 30 anos, o que, para ele, era 

indubitavelmente uma conseqüência direta da mistura racial”.
301

 

Apesar de suas sentenças condenatórias sobre a mestiçagem do povo brasileiro, 

Arthur de Gobineau fez-se amigo do imperador Pedro II e exerceu grande influência 

sobre os intelectuais brasileiros renomados, como Raimundo Nina Rodrigues e Sylvio 

Romero, em final de carreira.
302

  

Aluízio Alves Filho também analisou a expansão das teorias racialistas no final 

do século XIX e sua rápida propagação no Brasil, sem deixar de ressaltar que essas 

teorias raciais deram continuidade ao ideário raciológico de Arthur de Gobineau: 

“Chamberlain, Lapouge, Woltman, Gustave Le Bon (autor muito lido no Brasil do 

início do século) deram seguimento às absurdas ideias do Conde francês”.
303

 

Todorov asseverou sobre o influxo de Gobineau em vários intelectuais 

racialistas europeus, destacando, em sua análise, dois autores: Renan e Gustave Le Bon. 

Ele sublinhou em Renan o seguinte:  

A civilização é inata em certas raças, inassimilável em outras: não se 

poderia renunciar mais claramente à unidade da espécie e se submeter 

ao veredicto da providência. A prova, para Renan, é histórica: só os 

diversos representantes da raça branca contribuíram para a edificação 

da civilização mundial.
304

 

 

Tzvetan Todorov discorreu sobre a classificação de raças de Gustave Le Bon. 

Segundo ele a escala racial deste baseou-se em Buffon, como também a de Renan. 

Assim sendo, Todorov, em sua análise dos postulados teóricos lebonianos quanto à 

classificação das raças, assinalou que “Le Bon distingue quatro (não mais três) graus. 

Na parte inferior da escala encontram-se “as raças primitivas”, exemplificadas pelos 

indígenas da Austrália [...]”.
305
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Segundo Todorov, Renan e Gustave Le Bon afirmaram a inexorabilidade do 

desaparecimento das raças inferiores a partir dos contatos mantidos com a raça superior. 

Assim, nessa lógica racialista, os fracos sucumbem diante das ações civilizacionais da 

raça branca europeia. 

 Outro racialista europeu bastante popular no Brasil foi Hyppolite Taine que 

exerceu profunda influência sobre Oliveira Vianna. Para Maria Stella Martins Bresciani, 

teria sido “Hyppolite Taine, a primeira e duradoura orientação teórica de Oliveira 

Vianna [...]”.
306

 Neste sentido, cabe sublinhar que não há como ignorar o papel 

desempenhado por Oliveira Vianna na defesa de uma imigração seletiva de europeus 

para o Brasil em plena década de 1920.
307

 

Herbert Spencer foi outro autor racialista que teve influência marcante na 

intelectualidade brasileira do final do Império e de toda a Primeira República, seu 

influxo é percebido em obras de Sylvio Romero, Euclides da Cunha, Lima Barreto e 

tantos outros intelectuais daquela época.
308

 

Parte da intelectualidade brasileira, que produzia ciência nas faculdades 

brasileiras (medicina e direito), nos institutos históricos e geográficos e nos museus 

etnográficos, aderiu a essas teorias para explicar a formação do povo brasileiro e 

justificar o nosso atraso e os males de nosso país, como consequência da miscigenação 

da maioria da população do Brasil. Muitos desses intelectuais foram pragmáticos ao 

justificarem a imigração europeia seletiva como a fórmula para o branqueamento do 

Brasil e colocá-lo na direção do progresso e da civilidade dos povos europeus.
309

 Afinal, 

segundo eles, ao serem inseridos alguns milhões de brancos europeus em nosso país, 

iria apagando aos poucos as marcas fenotípicas dos negros e índios aqui. Para Hofbauer, 

[...] a ideia do “branqueamento” serviu como uma saída ideológica 

para este momento crítico de transformações na política e na 

economia. Serviu também à elite política e econômica do país como 

argumento para promover uma grande campanha de “importação” de 

mão-de-obra branca europeia – o que teria como “efeito colateral” a 

“marginalização” (“não-integração”) dos negros na nova sociedade de 

classes que estava surgindo nos centros urbanos do país.
310
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Muitos intelectuais brasileiros, ao incorporarem e ressignificarem as teorias 

racialistas europeias, acabaram emprestando nomes consagrados para a legitimação de 

construções científicas duvidosas.
311

 Esses cientistas tinham posições de destaque no 

cenário intelectual brasileiro da época, daí adveio uma quase unanimidade ao valor 

inquestionável do racialismo europeu e de sua adaptação e aplicação aos estudos da 

formação da sociedade brasileira. Tais homens de ciência, como Tobias Barreto, Sylvio 

Romero, Raimundo Nina Rodrigues, João Batista de Lacerda, Francisco José de 

Oliveira Vianna, Emílio Ribas, Emílio Goeldi, resignificaram as teorias racialistas 

europeias, dando veredictos implacáveis sobre os negros, índios e mestiços que eram 

responsabilizados pelo atraso, pobreza e falta de perspectiva de futuro para o Brasil.
312

 

Nesse contexto científico-cultural, Manoel Bomfim distinguiu-se de muitos 

intelectuais de sua época porque sua teoria social estava focada no povo
313

 e tinha a 

ousada proposta de refutar com bases fundamentalmente científicas as teorias 

evolucionistas e deterministas e o racialismo europeu, que tinham como objetivo 

inferiorizar o Brasil e seu povo miscigenado, com forte peso étnico dos negros e dos 

índios. 

Para Manoel Bomfim, “A noção de raça, todos o sabem, baseia-se não só nos 

traços anatomicos como nos caracteres psychologicos. Entre os animaes, nós vemos que 

a hereditariedade transmite os caracteres morphologicos como as qualidades 

intellectuaes e moraes”.
314

  

Segundo Andreas Hofbauer, “A raça concebida de forma bastante biologizada 

e com margem de definição muito ampla (concepção pré-boasiana), continua a ser, 

portanto, categoria-chave nas análises desse autor”.
315

 Há de se ressaltar, aqui, que 

Hofbauer não percebeu as ambivalências das análises bomfinianas de raça, pois em O 

Brasil na América que não consta em suas referências bibliográficas , Bomfim assim se 

pronunciou sobre o tema –  “A verdadeira ciência, a que se faz na observação criteriosa 

e desapaixonada dos fatos, tem proclamado já que o valor atual das raças é, apenas, 
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valor de cultura”.
316

 Portanto, aqui, Bomfim se aproximou de Boas no entendimento do 

significado de raça. 

É importante ressaltar que Bomfim se contrapôs à teoria da inferioridade das 

raças, também refutou as raças históricas que colocavam os arianos no topo da escala 

racial, negando assim sua cientificidade – “Achava a versão ariana extremamente 

ridícula, uma vez que a maior parte da ciência e da cultura do Ocidente provinha dos 

povos morenos do Mediterrâneo, a que ninguém chamaria dolicocéfalos louros”.
317

 

Bomfim fez uma análise generalista dos teóricos dos racialismos europeu e 

norte-americano, isto é, o que lhe preocupava apenas, eram os processos de dominação 

legitimados por tais teorias e não o funcionamento interno das várias teorias racialistas. 

Em seus livros histórico-sociológicos, escolheu aleatoriamente intelectuais racialistas 

para a efetivação de suas críticas antirracistas. Contudo, alguns teóricos aparecem com 

mais frequência em suas obras histórico-sociológicas – Gobineau, Agassiz , Lapouge, 

Le Bon e Oliveira Martins. Para Bomfim, 

Os conceitos desse valor podem multiplicar-se em nome, mas vêm 

todos das mesmas origens, no mesmo critério – Agassiz, Pearson, 

Lapouge... Não há razão para resenhar outros, que são, todos, mais 

para lastimar do que para corrigir. Lastimemos, sobretudo, que o 

talento dos bem-intencionados se perca nesses desvios, donde saíram 

os negreiros e as suas misérias, e se gastem em procurar o remédio 

para os povos cruzados, fora do próprio caso: pretendem que das 
nossas origens possa sair outra coisa que não uma população de 

mestiços.
318

 

 

 Ele se contrapôs aos teóricos do darwinismo social, opondo-se com veemência 

aos seguidores desses intelectuais racialistas europeus, a quem ironicamente chamou de 

“os lebons”, “os lapouges”,
319

 que, a seu ver, chegaram as “conclusões de uma 

sociologia para brancos,” e “nos dão como essencialmente indolentes de ação restrita e 

morna, incapazes das superioridades dolicocéfalas e norte-euras”.
320

 Contudo, com 

todas as suas críticas aos racialistas europeus e brasileiros mais propalados, Bomfim, 

ainda assim, não superou o paradigma racial. O que o colocou na vanguarda da ciência 

racialista da época foi o fato de não concordar com a hierarquização das raças no 
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sentido de justificar a dominação dos europeus e norte-americanos brancos sobre os 

povos negros e mongólicos e seus descendentes miscigenados.
321

 

Nem Auguste Comte (1798 – 1857) escapou da crítica de Bomfim sobre as 

teorias deterministas e seus postulados histórico-sociológicos evolucionistas baseados 

nas ciências exatas. A respeito deste pensador, assim Bomfim se pronunciou: 

Não cabe aqui fazer a crítica do positivismo; atenhamo-nos ao que é 

verificação de resultados, em face à esquematização dos princípios: o 

seu emudecimento pelo resto do mundo, a redução das suas pretensões 

no Brasil, aonde chegara a realizações políticas, dizem-nos bem que 

tal sistematização social não corresponde às necessidades de justiça 

como a humanidade o reclama. [...] envaidecido pela ciência e o 

método de que se dizia possuído, Comte caiu nos mesmos erros dos 

sistematizadores teológicos, e, como eles, pretendeu ser o definitivo e 

último organizador do mundo social, marcando o termo a todas as 

aspirações da alma humana; fechou-a, sepultou-a no seu sistema, 

consagração de irreformável ditadura. Nas linhas do regime 

positivista, plenamente realizado, o sacerdócio, aquele inefável 

sacerdócio é o verdadeiro e último poder.
322

 

 

Manoel Bomfim demonstrou profundo conhecimento histórico-antropológico 

ao elaborar sua teoria contrária aos racialismos europeu e brasileiro. A esse respeito, 

Skidmore ressaltou que “Curiosamente, Manuel Bomfim utilizava as mais recentes 

tendências da antropologia na refutação do racismo científico, coisa que poucos líderes 

do pensamento europeu e norte-americano se tinham abalançado a fazer”.
323

 

  Suas teses raciais demonstraram que a mestiçagem era positiva, contrariando 

a convicção de muitos teóricos dos racialismos europeu e brasileiro da época: “Motivos 

históricos – a necessidade de aproveitar o indígena e o negro, facilidades de contato do 

português, desenvolvida mestiçagem [...] fizeram que não houvesse, aqui, prevenções da 

raça, motivos de graves turbações noutras colônias”.
324

 

 Manoel Bomfim foi preciso ao ter como alvos principais os autores racialistas 

Arthur de Gobineau, Louis Agassiz, Herbert Spencer, Gustave Le Bon, Georges Vacher 

de Lapouge,
325

 pois estes autores eram muito lidos no Brasil e fizeram escolas por 

aqui.
326

 Segundo Angela Alonso, ao abordar as possíveis leituras acerca dos intelectuais 
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da Geração de 1870, “O movimento intelectual aparece como feixe de réplicas 

nacionais de linhas de pensamento europeu, compondo “escolas de pensamento”.
327

   

A seguir cito Bomfim dissertando sobre o racialismo e sobre um dos ícones 

desta teoria europeia com pretensões de ciência, o Conde Arthur de Gobineau: 

A resposta leva-nos diretamente à questão de raça – para reduzir à 

inanidade do próprio merecimento, as baboseiras, pretensiosas e 

erradas, dos que, brasileiros, e das classes dirigentes, têm feito para 

esta pátria um estigma de irremissível inferioridade - o ter, na massa 

da população característica, a combinação dos três fatores, onde entra 

o caboclo e o negro, condenados, inumanamente, antipatrioticamente, 

e asnaticamente, por inferiores.
328

 

 

Aqui Bomfim relacionou a função ideológica do uso do racialismo de 

Gobineau à justificativa da exclusão de grande parte do povo brasileiro pelas classes 

dirigentes da época que viram na epiderme e no biotipo as marcas da mestiçagem nas 

classes pobres do Brasil. Ele usou de uma linguagem cáustica e debochada que fugia 

aos padrões acadêmicos. Em sua análise e escrita não se podem ignorar os ingredientes 

de sua visão de ciência – paixão, recusa da neutralidade científica, combatividade e 

engajamento político – “Bomfim, por certo, permitia-se o uso de comentários irônicos, 

próximos, às vezes, do cáustico, mas o que dominava mesmo os seus textos era a 

combinação da lógica e da sisudez com a paixão”.
329

 

O autor seguiu na refutação dos postulados teóricos de Arthur de Gobineau 

assim: 

 É essa, a mais caracterizada pulhice do bacharelismo em arremedo de 

ciência. [...] há um século, no encanto das filiações lingüísticas, 

destacou-se, no pensamento científico, o tipo – Ária... Era natural: 

confundiu-se parentesco idiomático e aproximação ou filiação de 

sangue: o Ária, que conquistara o idiomatismo, tomou o vulto de uma 

humanidade superior, a avassalar povos, dominar a universidade do 

pensamento, tanto como avassalara o regime de expressão.
330
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Percebe-se que o discurso de Bomfim acerca do renomado racialista francês e 

de sua teoria da inferioridade das raças não mudou o tom da eloquência, acidez e 

achincalhe contra este autor e seus postulados científicos. Ele colocou-se, aqui, a 

discutir as premissas do arianismo de Gobineau, refutando suas ilações a respeito da 

superioridade racial dos arianos. 

Por fim, Manoel Bomfim relacionou o perfil de diplomata de Gobineau, seu 

aparente arrivismo e suas conclusões raciológicas que apontaram, repito, para a 

supremacia dos arianos sobre as raças inferiores: 

[...] Nesse critério, o francês Gobineau, mesquinha mentalidade de 

diplomata, que se promoveu a conde, considerou-se promovido 

também em sangue, e proclamou, sobre as raças desiguais, a absoluta 

superioridade dos germanos... pois que um aristocrata francês é de 

sangue germano: Les plus purs, Le plus intelligents da La race 

blanche... decretada essa raça branca – a mais elevada, única 

civilizável... E, num momento decisivo, esses brancos destroem-se 

estupidamente, como se neles não houvesse, nem humanidade, nem 

visão política.
331

 

 

Esses trechos retirados de O Brasil nação são contundentes na denúncia dos 

ignóbeis propósitos que estavam camuflados no racialismo, bem como na refutação 

dessas teorias racialistas por Manoel Bomfim. Aqui ele mostrou-se contundente em sua 

análise da ciência raciológica europeia que fizera muitos seguidores no Brasil.
332

 A 

descrição de Manoel Bomfim sobre o mito ariano é de fácil entendimento, ficando 

patente aqui sua forma bem didática de analisar as questões relativas àquele pensamento 

europeu a partir de seu cotidiano de professor da educação básica. 

Ao refutar as teses racialistas estrangeiras, Bomfim, como que lançando setas 

em alvos predeterminados, ligou os mais populares teóricos do racialismo europeu aos 

seus seguidores no Brasil. Ele não titubeou desde A América Latina, de 1905, até O 

Brasil Nação, de 1931, em ensejar uma disputa encarniçada contra os defensores 

brasileiros de Gustave Le Bon e Georges Vacher Lapouge que estavam nos centros 

produtores de ciência – faculdades, museus e entidades científico-culturais oficiais. Para 

Bomfim, 

Aliás, tudo se explica, porque o Sr. Oliveira Viana se enfarta na 

antropologia dos Lapouge e Le Bon, e esse Lapouge é o que, 

reproduzindo Pearson, garante que, sem dúvida, dentro de um século o 

Brasil constituirá um imenso estado negro; a menos que não volte a 

barbaria. Le Bon, com o reforçar Lapouge, é o que todas aquelas 
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injúrias para as nações latino-americanas. Pearson, ao menos, previa 

somente o domínio dos negros, e, não a negralização completa. Foi, 

sem dúvida, essa erudição que levou o etnólogo oficial a desbancar 

índios e negros. Ele está na fase de crença em dolicocefabancar índios 

e negros.
333

 

 

Não há como negar o teor provocativo da crítica de Bomfim aos ilustres 

racialistas europeus e ao nada menos famoso defensor do racialismo no Brasil, 

Francisco José de Oliveira Vianna. A longevidade das disputas intelectuais de Bomfim 

com os racialistas europeus e brasileiros pode ser percebida facilmente – nos idos da 

década de 1910, Nina Rodrigues e Sylvio Romero, foram seus diletos opositores, já em 

1920 e 1930, seu alvo escolhido foi Oliveira Vianna.  

João Pedro de Oliveira Martins e seu racialismo assentado na ressignificação 

da seleção natural, que enaltecia a vitória dos europeus sobre os outros povos do 

planeta, também não passaram incólumes às críticas destrutivas de Manoel Bomfim.  

Ao tratar do processo de formação da sociedade brasileira, Bomfim elegeu a 

historiografia e o racialismo de Martins como alvo de suas críticas cáusticas.  

Transcrevo sinteticamente sua visão sobre os negros africanos em confronto com as 

ideias do historiador português Oliveira Martins (1845-1894): 

E o negro?... A este – pois que tem a pele preta e o cabelo 

encarapinhado – a ciência sociológica dos descendentes dos negreiros 

condena mais furiosamente ainda: raças completamente inferiores e 

gravemente diversas – considera-as Oliveira Martins. [...] Para o 

escritor-estadista, só tem o negro um préstimo – trabalhar como besta 

para sustentar a malandrice do branco.
334 

Bomfim contrapondo-se ao historiador e antropólogo Oliveira Martins foi bem 

sutil ao mostrar a essência do racialismo europeu como teoria depreciativa dos povos 

africanos e dos povos ameríndios “Alega o sociólogo lusitano, e com eles todos os da 

escola da inferioridade das raças negras e índias: É legítimo que o branco escravize e 

extermine o negro, por que é assim que as coisas se passam na natureza... Não; não há 

tal”.
335

  

Aqui Manoel Bomfim criticou a posição de Oliveira Martins de defensor das 

teorias racialistas que tiveram por fim último justificar as atrocidades cometidas pelos 

europeus na África, Ásia e América a partir do postulado de que as raças tidas como 
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superiores podiam subjugar as raças inferiores.
336

 Assim o teórico racialista Oliveira 

Martins entendeu as disputas interraciais na história da humanidade: 

Atropellam-se os rivaes, passa-se por cima dos fracos; o que tropeçou 

cáe, o que parou jaz esquecido na poeira da arena, e afinal fica só em 

campo aquelle cuja força e cuja destreza tornaram victorioso. A arena 

pertence-lhe. Na historia, a nossa arena é o mundo; e no concurso das 

raças dos seus habitadores humanos, o dominio coube á dos indo-

europeus que adiante de todos chegaram a conquistar os elementos de 

uma acção que reage sobre todos os outros povos, para os avassalar, 

ou para os exterminar.
337

 

 

 Bomfim negou veementemente as assertivas raciológicas de Oliveira Martins e 

de todos os seguidores da teoria da inferioridade das raças que julgavam os povos não-

brancos como inaptos para a civilização e para o progresso social. Para ele, atribuir à 

raça as mazelas sociais e os descompassos políticos e econômicos dos povos vítimas da 

exploração imperialista era escamotear as reais razões dos atrasos dos países que outrora 

foram presas fáceis do parasitismo das metrópoles europeias.
338

 

 

3.2- Manoel Bomfim: a defesa da mestiçagem à época da voga das teorias 

racialistas no Brasil 

 

Segundo alguns historiadores e antropólogos que analisaram o surgimento, o 

desenvolvimento e o declínio das teorias racialistas a mestiçagem é um fenômeno social 

muito antigo na história da humanidade. Destarte, Todorov referindo-se a Joseph Ernest 

Renan (1823 – 1892) afirmou que “[...] Renan se coloca em novo caminho. Parte da 

observação de que não existem mais raças puras, após inumeráveis misturas que 

marcaram sua existência passada.”
339

 Da assertiva de Todorov sobre a visão de mistura 

raçial na obra de Renan, conclui-se que a mestiçagem entre os povos europeus é 

bastante remota. Juan Comas também afirmou algo parecido – “A migração é tão antiga 

como a raça humana e implica necessariamente o cruzamento de grupos, a mestiçagem. 

É bem possível que o tipo “Cro-Magnon” do Paleolítico Superior se tenha cruzado com 

o homem de Neanderthal [...]”.
340

 

Ainda referindo-se à mestiçagem, Juan Comas ressaltou: 
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A miscigenação humana tem sido assunto de intermináveis debates. 

As opiniões sobre o assunto variam em função das ideias dos 

disputantes quanto à noção de raça e diferenças raciais. Os adversários 

da miscigenação partem do princípio da desigualdade das raças, 

enquanto que os seus defensores adotam o ponto de vista de que as 

diferenças entre grupos humanos não são tais que possam constituir 

um obstáculo à sua união.
341

 

 

 As leituras que fiz de Todorov, Poliakov, Levi-Strauss e Juan Comas me 

certificaram do ponto pacífico no reconhecimento da antiguidade e inexorabilidade da 

mestiçagem na trajetória da humanidade. Contudo a discussão que se travou entre os 

racialistas foi a sua positividade ou negatividade para as sociedades humanas. De 

acordo com Tzvetan Todorov, muitos racialistas eram contrários aos cruzamentos entre 

as raças. Já os seus adversários objetaram que a miscigenação por vir de tempos 

imemoriais não seria algo negativo, mas sim um diferencial para o desenvolvimento da 

humanidade.
342

 

O fato é que os racialistas mais pessimistas – Buffon, Arthur de Gobineau, 

Louis Agassiz, Gustave Le Bon e Houston Chamberlain – fizeram previsões sombrias 

quanto às consequências da miscigenação, não negavam sua existência, apenas 

lamentavam sua inexorabilidade e teorizaram em busca de fórmulas cientificistas que 

pudessem salvar da decadência as sociedades ocidentais. Para Todorov, “[...] Gobineau 

tem uma filosofia da história profundamente pessimista. Os belos dias da humanidade 

ficaram para trás; hoje em dia, as raças são irremediavelmente misturadas e a extinção 

definitiva da espécie acontecerá em alguns poucos milhares de anos”.
343

 

Ao ressignificarem as teorias racialistas vindas da Europa, Sylvio Romero e 

João Baptista de Lacerda se colocaram contra uma das premissas de grande parte dos 

teóricos do racialismo europeu – a condenação da miscigenação, por causar a 

degenerescência racial. Destarte, João Baptista de Lacerda se notabilizou por lançar 

uma tese eufemística sobre a mestiçagem do povo brasileiro. Ele propôs a tese do 

branqueamento do povo brasileiro, algo semelhante já pensado por Sylvio Romero em 

seus estudos sobre a gênese e o desenvolvimento da literatura brasileira.
344
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Sylvio Romero, em sua fase otimista, reconheceu a mestiçagem do povo 

brasileiro e a viu como “o ideal da identidade nacional brasileira”,
345

 contudo ele 

defendeu a imigração europeia seletiva como o fator de desenvolvimento racial do 

brasileiro, isto é, do branqueamento do povo brasileiro. Já, em sua fase pessimista, 

Romero se aproximou dos prognósticos negativos acerca da mestiçagem do povo 

brasileiro de Gobineau e concordou com os teóricos do racialismo – como Gustave Le 

Bon – sobre os desvios morais e psicológicos de nossos mestiços. Para Benjamin 

Abdala Junior, “Sílvio Romero fica igualmente contraditório quando pretende pesar o 

que existiria de favorável ou de desfavorável na mestiçagem. Curiosamente, sob esse 

aspecto, o crítico que dizia não aceitar mistificações, ficou preso a superstições 

cientificistas”.
346

 

Para o antropólogo Luiz de Castro Faria, o centro de excelência dos estudos 

sobre a mestiçagem foi o Museu Nacional, que desde as últimas décadas do século 

dezenove desenvolveu estudos sobre o perfil miscigenado do povo brasileiro.  Segundo 

o autor, os intelectuais brasileiros daquele período se interessaram sobre a questão da 

mestiçagem de nosso povo, porquanto a ciência racialista europeia também estava 

preocupada com o assunto. Sobre os estudos acerca da mestiçagem, Faria escreveu: 

Depois, teríamos a mestiçagem, que é um problema que ocupa todos 

os autores brasileiros durante um largo período, porque também na 

Europa se discutia muito o problema da superioridade ou inferioridade 

do mestiço. Nessa época, o problema da mestiçagem era um problema 

colocado pela biologia. Não é um problema que vem depois, numa 

outra antropologia, em termos de preconceitos ou representações 

preconcebidas. [...] Temos aqui, no Brasil, todo um período de 

prevalência desta antropologia. O Museu Nacional foi a instituição 

mais destacada em termos de todo esse trabalho sobre mestiçagem e 

populações indígenas.
347

   

 

Sendo o Museu Nacional, no entendimento de Luiz de Castro Faria, um centro 

de referência dos estudos da mestiçagem, não foi por acaso que lá se destacaram João 

Baptista de Lacerda e Edgar Roquette-Pinto. Lacerda optou pela via do branqueamento 

como possibilidade da elevação racial do brasileiro e Roquette-Pinto buscou a 

valorização do mestiço sem cair nas armadilhas do racialismo, tornando-se um dos 

grandes estudiosos da mestiçagem no Brasil. Para Faria, “Já, em termos de mestiçagem, 
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temos o período do homem brasileiro que se colocará com Roquette-Pinto e outros 

autores que se filiam a ele, em termos de sugestões para pesquisa e de temas 

relevantes”.
348

 

João Baptista de Lacerda foi um intelectual que inovou ao tratar da mestiçagem 

no Brasil, lançando mão da tese do branqueamento, ele sinalizou com a imigração 

europeia para apagar as marcas indígenas e negras de nossa população. Lacerda viu os 

negros e os indígenas como representantes das raças inferiores aqui no Brasil. Com sua 

tese do branqueamento do povo brasileiro, ele fez previsões sobre o desaparecimento 

dos negros brasileiros em um século, e, a seguir, também desapareceriam os traços 

indígenas de nossa população.
349

  

Lacerda apresentou sua tese do branqueamento minuciosamente em 

comunicação no I Congresso Universal de Raças, em Londres, no ano de 1911. Ele 

afirmou do bom recebimento de sua tese de depuração racial até por W.E.B Dubois
350

 e 

por um membro do governo haitiano presentes no Congresso das Raças de Londres.
351

 

Segundo Skidmore, 

A tese do branqueamento baseava-se na presunção da superioridade 

branca, às vezes, pelo uso dos eufemismos raças “mais adiantadas” e 

“menos adiantadas” e pelo fato de ficar em aberto a questão de ser a 

inferioridade inata. À suposição inicial, juntavam-se mais duas. 

Primeiro – a população negra diminuía progressivamente em relação à 

branca por motivos que incluíam a suposta taxa de natalidade mais 

baixa, a maior incidência de doenças, e a desorganização social. 

Segundo – a miscigenação produzia “naturalmente” uma população 

mais clara, em parte porque o gene branco era mais forte e em parte 

porque as pessoas procurassem parceiros mais claros do que elas. (a 

imigração branca reforçaria a resultante predominância branca).
352

 

 

A exposição de Thomas Skidmore aponta para o caráter preconceituoso desta 

tese e demonstra como os negros eram percebidos pelos intelectuais racialistas 

brasileiros. Ainda que Skidmore achasse que os cientistas brasileiros fossem caudatários 

das ideias sobre raças dos teóricos europeus, ele admitiu que Lacerda não acreditou na 

inferioridade inata das raças negras e mongólicas e reconheceu positividade da 

miscigenação, que na leitura deste não produziria seres humanos degenerados. 
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João Baptista de Lacerda foi reconhecido cientificamente em sua época,
353

 e, 

ainda, teve suas teses racialistas do branqueamento aceitas pelas elites dirigentes 

brasileiras e por alguns intelectuais de renome, como, por exemplo, José Veríssimo. 

Entretanto, se faz necessário ressaltar que sua tese do branqueamento do povo brasileiro 

e suas previsões acerca do desaparecimento das raças inferiores daqui foram rechaçadas 

com vigor por Sylvio Romero e Menezes e Albuquerque, entre outros.
354

 

 Manuel de Oliveira Lima, em um de seus primeiros livros,
355

 escreveu sobre a 

situação do negro norte-americano e ressaltou que no Brasil, com a tolerância aos 

casamentos híbridos de negros com brancos estava-se em vias de resolução a 

problemática do negro na constituição racial da população brasileira. Lima também 

reverenciou o branqueamento como possibilidade de apagar a herança biológica do 

negro no Brasil. Lima em “O problema negro” analisou a Guerra de Secessão, e, 

concluiu, segundo Skidmore, que o tratamento desumano dispensado aos negros pelos 

fazendeiros dos sul dos Estados Unidos e as dificuldades de assimilação dos brancos de 

lá, discriminando e isolando os negros, facilitava a sua reprodução e aumentava a 

população de origem africana na América anglo-saxônica. Destarte, o historiador-

diplomata não via possibilidade dos norte-americanos apagarem as marcas das raças 

inferiores da América, em especial a presença negra nos Estados Unidos.
356

 

Oliveira Lima afirmou que ao contrário dos plantadores sulistas norte-

americanos que viviam apavorados com a eminência de uma insurreição negra, os 

senhores de engenho e fazendeiros do Brasil jamais se preocuparam com a revolta dos 

africanos em suas propriedades. Para Skidmore, a análise de Lima era totalmente 

descabida, não havendo dificuldades dos negros se unirem em sangue aos brancos. 

Segundo este autor, havia no sul dos Estados Unidos forte preconceito racial e 

discriminação dos negros escravizados, mas a situação do negro no nordeste açucareiro 

não era paradisíaca. Skidmore detalhou a receita de Oliveira Lima para a resolução da 

instabilidade racial no Sul dos Estados Unidos – “[...] só a imigração branca, combinada 
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a um êxodo maciço de pretos do Sul para outros lugares do país, poderia restaurar a 

antiga prosperidade”.
357

 A seguir, segundo Skidmore, veio a receita para a suposta 

problemática negra do Brasil, por Oliveira Lima – “Acrescentou que, também o Brasil 

precisava de mais imigrantes, principalmente em vista do relativo atraso mental e do 

enervamento da raça colonizadora”.
358

 Na visão do historiador norte-americano, “A 

consequência da aplicação deste receituário, para Oliveira Lima, era que “a imigração 

corrigirá a extrema mestiçagem estabelecida pelo português e firmará a real supremacia 

dos brancos” que a ainda “ameaçam... afundar-se num alastramento de raças 

inferiores”.
359

 

Skidmore concluiu que a análise de Lima sobre “o problema negro” norte-

americano era infundada e que seu racialismo trazia de novo apenas que era redimível a 

inferioridade do negro “sobre a tutela branca e mediante a miscigenação”. Este autor 

também apontou a simpatia de Lima pela imigração seletiva, com a preferência dos 

germânicos, pois “fazia de passagem uma concessão ao arianismo, admitindo o atraso 

dos colonizadores latinos”.
360

 

O fato inegável é que Oliveira Lima pensou o equilíbrio racial para o Brasil 

com o branqueamento possibilitado pelo crescimento da imigração branca, de 

preferência dos germânicos para uma relativa arianização de nosso país. Segundo 

Skidmore esta era a saída para a questão racial no Brasil na visão de Oliveira Lima – 

O tom geral era otimista, dando a entender que o caráter nacional mais 

flexível do Brasil tornava possível uma solução do problema negro 

pelo “branqueamento”, aliás, caminho fechado, provavelmente, aos 

norte-americanos por causa dos seus rígidos preconceitos raciais. O 

Brasil jamais poderia proibir os casamentos mistos.
361

 

 

 É possível afirmar que vários intelectuais brasileiros da virada do século XIX 

para o século XX tiveram uma visão positiva da mestiçagem, uma vez que ela estivesse 

ancorada na tese do branqueamento. João Baptista de Lacerda  justificou a 

miscigenação do povo brasileiro como positiva, desde que o elemento humano branco 

fosse preponderante – daí ter pensado em uma engenhosa teoria do “branqueamento” 

que indicava a imigração de europeus como a salvação do Brasil em médio prazo.
362
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Alberto Torres (1865-1917) e Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922) tiveram 

uma visão do racialismo e da mestiçagem semelhante à de Manoel Bomfim.
363

 Como 

exemplo de um intelectual que se alinhou a Manoel Bomfim na defesa da mestiçagem 

do povo brasileiro, cito Afonso Henriques de Lima Barreto, produtor de obra literária 

em que o negro foi protagonista e a mestiçagem vista com bons olhos: “Ora, uma 

mulatinha, filha de um carteiro! [...] Nada a fazia inferior às outras, senão o conceito 

geral e a covardia com que elas o admitiam...”
364

 Manoel Bomfim em diatribe contra o 

racialismo europeu, especialmente contra Louis Agassiz, em torno da mestiçagem 

asseverou: 

[...] Não se vê, nos mestiços, nenhum traço fisionômico especial, 

novo, nenhuma modificação orgânica particular, que possa ser 

considerada como uma regressão ancestral. Como, então, admitir que 

deva haver forçosamente uma regressão moral e intelectual – quando, 

no entanto, o cruzamento se faz, não entre espécies diferentes, mas 

entre raças diversas, e quando, mesmo no caso dos animais (onde há 

regressão física) não existe a regressão intelectual?... 
365

 

Apoiando-se em seus conhecimentos de medicina, biologia e psicologia 

oriundos de sua formação acadêmica, Manoel Bomfim questionou as justificativas 

hierarquizantes das raças que condenavam os mestiços e, por conseguinte, os povos que 

se caracterizavam por uma mestiçagem recente. Bomfim mostrou que algumas 

características negativas dos mestiços eram culturais e não tinham origem biológica. Ele 

fez a seguinte leitura dessa questão: “Os defeitos e virtudes que possuem vêm da 

herança que sobre elles pesa, da educação recebida, e da adaptação ás condições de vida 

que lhes são offerecidas”.
366

 Ele, ainda, negou que a instabilidade social dos países 

americanos seja causada pela larga mestiçagem. Para Bomfim, todos os descompassos 

na busca de uma via para o desenvolvimento são encontrados no legado que ficou 

nessas nações da exploração colonial de séculos, não tendo conexão alguma com a 

composição racial dos países latino-americanos. Segundo ele, 

Ao mesmo tempo, condemnavam-se as colonias a ser o campo de 

exploração de um mundo de intermediarios, que vinham e iam numa 

corrente continua, drenando para a metropole toda a riqueza aqui 

produzida. Eis a razão porque, exanime, embrutecida, a America do 

Sul se achou, na hora da independencia, como um mundo onde tudo 

estava por fazer: eram uns vinte milhões de homens desunidos, 

assanhados, pobres, espalhados por estas vastidões, tendo noticia de 

que existe civilisação, padecendo todos os desejos de possuil-a, mas 
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carecendo refazer toda a vida social, politica e intelllectual, a começar 

pela educação do trabalho e pela instrucção do abc.
367

 

  

 Bomfim assegurou que todas essas vicissitudes das nações americanas eram de 

ordem política e deveriam ser compreendidas pelo processo de colonização que esses 

países foram submetidos. Ao contrário do diagnóstico de muitos racialistas,
368

 Bomfim 

não atribuiu o atraso e a pobreza de nosso povo à “teoria da inferioridade das raças”, e, 

muito menos à mestiçagem. 

Giralda Seyferth chama atenção para o fato de que Manoel Bomfim em sua 

apaixonada defesa dos benefícios da mestiçagem do povo brasileiro jamais tendeu para 

a apologia da teoria do branqueamento defendida enfaticamente por João Baptista de 

Lacerda no Congresso Universal das Raças, em 1911, e, em sua atuação como 

antropologista e diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro até a sua morte em 1915, 

e por Oliveira Vianna que participou da Comissão de Nacionalização
369

 defendendo seu 

projeto de branqueamento.  

Manoel Bomfim não deixou de fustigar em sua última obra histórico-

sociológica aquele a quem chamou de sociólogo oficial, Francisco José de Oliveira 

Vianna. Independentemente do prestígio que Vianna granjeava nos meios acadêmicos e 

nas esferas governamentais, defendendo as teses racialistas que as elites brancas do país 

tinham apreço; Bomfim elegeu o combate teórico contra este, como uma de suas 

derradeiras lutas na refutação dos preconceitos contra a mestiçagem. Para o autor, 

“Todos esses preconceitos de inferioridades raciais se encontram no sr. Oliveira Viana, 
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sob a responsabilidade do governo do Brasil. É um julgamento oficial, sobre a Evolução 

das raças, através de muita etnologia, eugenia e antropologia...”
370

 

 Ele, ainda, referiu-se ironicamente à obra encomendada pelo governo 

brasileiro à Oliveira Vianna para a análise do censo de 1920. Na visão de Bomfim, 

Não são menos deploráveis os conceitos, análogos, por conta de 

dirigentes brasileiros, fáceis, quase enlevados, em repetir as 

baboseiras que, da borra da ciência, têm derivado em detrimento do 

Brasil. Um caso, entre muitos: a propósito desse mesmo Centenário, 

que fez publicar-se a Evolução da raça: a título de propaganda da 

festança no estrangeiro, o governo brasileiro organizou a distribuição, 

na europa e Norte-América, de um longo reclame, em que éramos 

oficialmente apresentados como – preguiçosos; então, como 

justificativa, desculpava-nos, o fraseado do reclame com o clima...
371

 

 

Aqui, Bomfim, ainda que hospitalizado com câncer em estado terminal, 

demonstrou que estava atento às coisas que os intelectuais oficiais escreviam sobre o 

nosso país, ligando-o, em plena década de 1920, à questão racial ao cerne dos supostos 

problemas sociais brasileiros. Em final de vida, sua pena militante ainda saía em defesa 

da grande maioria do povo brasileiro – pobre, negro, indígena e mestiço. 

Neste sentido, Seyferth analisou a posição de Manoel Bomfim no que concerne 

ao processo de mestiçagem que tinha no branco a possibilidade do produto final dos 

cruzamentos interraciais, dizendo que “[...] de modo algum, ele está aí contemplando a 

tese do branqueamento, de jeito nenhum. Mas o que ele diz, por outro lado, é bem 

preciso: é o índio que forma, ou ajuda a formar, alma brasileira”.
372

 

Bomfim negou as teses políticas de muitos racialistas europeus, em especial as 

de Gobineau, Louis Agassiz e de Gustave Le Bon, que atribuíam às instabilidades 

políticas e sociais das nações latino-americanas ao fato destas serem compostas por 

populações miscigenadas. A negação contundente deste postulado racialista se deu em 

sua magnus opus: 

Mas, dizem uns: na America do Sul, o cruzamento, foi funesto porque 

se fez entre raças essencialmente diversas, e “... a instabilidade 

perpetua das republicas hispano-americanas lhes parece uma 

consequencia social dos cruzamentos...” Ora, quem conhece a historia 

de taes republicas sabe que a causa é  toda de ordem politica; Ella 

deriva exclusivamente das condições historicas da colonisação. Cita-

se, no emtanto, a opinião dos poucos sabios que poderam apreciar de 

visu estas populações, e as julgam desfavoravelmente. Um dos taes, e 

dos mais categoricos, é Agassiz, que passou pelo Brasil em começo da 

segunda metade do seculo ultimo, e assim se manifesta: “aquelles que 
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põem em duvida os perniciosos effeitos da mistura de raças, e são 

tentados por uma falsa philantropia a quebrar todas as barreiras 

collocadas entre ellas, deveriam ir ao Brasil. Ser-lhes-ia impossivel 

negar a decadencia resultante dos cruzamentos, que tem lugar nesse 

paiz mais largamente que em qualquer outro. Veriam que essa mistura 

nullifica as melhores qualidades, quer do branco, quer do negro, quer 

do indio, e produz um typo mestiço, indescriptivel, cuja energia 

phisica e mental se enfraquece...”
373

  

 

Percebe-se aqui a crítica mordaz que Bomfim fez aos intelectuais europeus 

contrários à mestiçagem. À explicação biológica da negatividade da mestiçagem por 

racialistas, o professor sergipano contrapôs justificativas histórico-sociológicas que 

refutaram os malefícios da miscigenação do povo latino-americano. 

Insistindo em não aceitar outros arrazoamentos dos teóricos do racialismo 

acerca dos malefícios da mestiçagem, Bomfim passou a largo de acreditar em 

formulações que atribuíam defeitos congênitos aos mestiços latino-americanos. O autor 

desviou-se das causas aparentes e enganosas da degeneração moral e psicológica dos 

povos miscigenados. Manoel Bomfim viu nas condições sociais à razão de algumas 

imputações de defeitos e de atos atribuídos à grande maioria dos mestiços do Brasil e 

dos países latino-americanos: 

Não há na historia da America latina um so facto, provando que os 

mestiços houvessem degenerado de caracter, relativamente ás 

qualidades essenciaes das raças progenitoras. Os defeitos e virtudes 

que possuem vêm da herança que sobre elles pesa, da educação 

recebida, e da adaptação ás condições de vida que lhes são 
offerecidas. Consultem-se as estatisticas de qualquer cidade sul-

americana, e ver-se-á que o numero de delinqüentes mestiços é, 

talvez, relativamente inferior aos dos criminosos de raças puras.
374

 

 

Manoel Bomfim também objetou os arrazoados dos racialistas acerca da 

capacidade cognitiva dos mestiços se comparados aos indivíduos brancos puros. O autor 

fundamentou-se teoricamente no que havia de mais atual na antropologia e na 

historiografia da Europa: Ribot, Zabrowski e Topinard. Além desses antropólogos, 

Bomfim “Citava também outros cientistas (Waitz, Martin de Moussy e Quatrefages) em 

apoio da sua tese de que os mestiços não são menos inteligentes que os membros das 

raças individuais que os produziram.”
375

 

 Assim fundamentado, Bomfim dissertou sobre a capacidade intelectual dos 

mestiços e de suas realizações artístico-culturais nas sociedades latino-americanas: 
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Quanto á intelligencia, ninguem contestará que os ha – mestiços – 

admiravelmente bem dotados. São excepções, dizem. Sim, sem duvida 

que são excepções; não é só entre os mestiços, mas por toda parte – os 

grandes talentos, os genios, constituem excepção, formam uma 

minoria insignificante sobre a massa geral, banal, mediocre. [...] Uma 

vez que numa raça – pura ou cruzada – tenha apparecido um desses 

talentos excepcionaes, essencial inferioridade tem ella dado a prova 

bastante de que é susceptível de todo o progresso intelectual. É 

verdade que a America do Sul concorre numa proporção insignificante 

para esse progresso; mas isto é devido, não a um defeito ou a uma 

inferioridade mental das populações, mas tão somente ás condições de 

atraso e á estreiteza do meio.
376

 

 

Manoel Bomfim também enxergou que as injustiças sociais e a marginalização 

de grandes contingentes de negros, índios e mestiços brasileiros poderiam ser superadas 

com um ousado programa de instrução popular. E foi mais além em sua crítica aos 

racialistas europeus e brasileiros ao ver a educação como o meio para levar o Brasil ao 

desenvolvimento econômico e social e preconizar de dentro do aparelho do Estado 

brasileiro a universalização/federação da educação básica. Para este autor, 

O povo é ignaro, mas o instinto de progresso bem lhe mostra – que o 

infalível processo de soerguimento está na educação, e ele aceita 

melhorá-la, tanto quanto lhe permitem os meios que lhe são dados. 

Apesar disso, o Brasil continua a ser o país dos analfabetos e 

impreparados, com uma média humana mais baixa do que a de 

qualquer dos povos chegados à civilização. Assim nos formamos, 

assim estamos e assim seguiremos, porque, na inferioridade dos 

governantes, os sucessivos regimes precisam viver sobre uma 

população politicamente nula, socialmente bem atrasada e 

mentalmente desvalorizada. E a massa da nação brasileira foi 

cuidadosamente amesquinhada na ignorância.
377

 

 

Na insistência em atribuir à pobreza e à ignorância de grande parte do nosso 

povo às classes dirigentes brasileiras, Bomfim acabou apostando em outra via para que 

este país pudesse chegar ao grau de civilidade de algumas nações europeias e 

americanas. O autor desacreditou na vontade política dos governantes nacionais no que 

tangia a proporcionar o avanço da educação popular, e, por isso, sinalizou para uma 

revolução social para se chegar ao projeto de instrução do povo brasileiro. Segundo 

Manoel Bomfim, 

Qual o remédio?... Aí mesmo está indicado; mas, se não é difícil achá-

lo, é quase impossível realizá-lo, ou é de todo inaplicável, nas 

condições em que prosseguimos. Pode-se contar – que os atuais 

dirigentes saibam fazer a conveniente formação do povo brasileiro? E, 
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ainda que o soubessem, eles antes resistiriam a essa obra, como 

verdadeira revolução de que se sentiriam ameaçados. [...] No entanto, 

essa obra educativa, em que se elevará a nação brasileira, para ser 

efetivamente – livre, prósperas e humana; tal obra não se pode realizar 

senão com a própria capacidade ativa do estado; isto é, há nela um tal 

desenvolvimento, uma tal harmonia de formas, para uma tal 

coordenação de efeitos, que vão além da iniciativa e das 

possibilidades individuais. E, assim, nos encontramos num círculo, 

que os processos comuns não permitem romper: a atual classe 

dirigente nunca fará a educação popular, se o fizer, será, por isso 

mesmo, desmontada; mas o Brasil não pode persistir na inferioridade 

a que o condenam, pois que isto equivale a uma condenação ao 

aniquilamento. [...] Ora, os longos desenvolvimentos, que se estendem 

pelos três espessos volumes dessa obra, trazem como intuito explícito 

e lógico chegar ordenadamente a esta conclusão: O remédio para o 

caso brasileiro está na revolução...
378

  

 

 Manoel Bomfim percebeu que as teorias racialistas europeias como 

“ideologias do colonialismo”, que serviram, sim, após serem absorvidas e 

ressignificadas por intelectuais subservientes aos estrangeirismos, para a justificativa da 

dominação e espoliação dos povos africanos, asiáticos, americanos e de seus 

descendentes que tinham na epiderme a marca da miscigenação recente. Sobre as teorias 

racialistas europeias, Bomfim outra crítica emitiu: 

De acordo com esses princípios, os indígenas americanos, os pretos 

africanos, os negroides e malaios da Oceania, foram declarados 

“inferiores”, em massa. Para estes o julgamento é definitivo; a 

sociologia official da Europa e dos Estados Unidos decretou que elles 

são “inferiores”, pois que se acham todos em estado social inferior ao 

dos outros povos: “as grandes nações devem ir colonisar-lhes as 

terras”. [...] A theoria não deixaria de ser falsa e immoral, mas não 

seria inconseqüente, si elles não competissem entre si, lá mesmo na 

Europa, não pretendessem dominar uns aos outros.  É aqui que 

apparecem principalmente as extravagancias e absurdos da theoria. 

Diz Ella que os superiores devem governar os inferiores – porque 

estes são incapazes, de attingir uma civilisação adiantada; ao mesmo 

tempo, proclama que os anglo-saxonios são os “superiores” porque 

dominam hoje dous terços da terra.
379

  

 

Por fim, Manoel Bomfim discordou da política de incentivo governamental à 

imigração europeia. Entendeu que antes de atrair imigrantes europeus para o nosso país, 

a tarefa primordial era preparar o povo brasileiro, instruindo-o e dando preparo 

profissional para que o país avançasse rumo ao progresso econômico e social. Assim 

sendo, fazia-se premente para o autor a elevação intelectual do Brasil em todos os 

sentidos, e não a importação de braços para uma agricultura arcaica: 
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Ora, quando um povo se mostra incapaz, e começa por dizer-se 

inferior, não deve procurar imigrantes: prepara-se primeiro, procura 

remir-se da inferioridade efetiva, de cultura. Nação cujos governantes 

vêm diretamente dos negreiros e escravocratas de ontem, numa 

mentalidade que via a Abolição como a definitiva desgraça, o Brasil 

tem uma política oficial que, ainda hoje, vê no imigrante – braços, 

para uma lavoura indefinidamente arcaica, braços, que permitam 

continue o fazendeiro ansioso de fartar-se no labor alheio, como nos 

tempos nunca esquecidos da escravidão.
380

 

  
O autor, em crítica ácida a política imigratória oficial brasileira, mostrou em 

cores sombrias a mentalidade conservadora da classe dirigente daqui; a qual, ainda, 

estava apegada ao passado escravista do país. Bomfim ligou a política de imigração do 

Brasil à falta de vontade política dos nossos governantes na elevação dos nacionais a 

um patamar de dignidade humana. Aqui, também, o autor fez crítica sutil à violenta 

exploração do trabalho do camponês que sucumbe numa cultura agrícola arcaica. 

Teoria da inferioridade das raças, tese do branqueamento de um povo marcado 

pela presença negra e indígena, postulados teóricos da degenerescência racial são 

construções ideológicas que se apresentaram como axiomas a serem assimilados e 

ressignificados pela nata da intelectualidade brasileira, que, a partir dos seus centros de 

reprodução – faculdades de direito e de medicina, institutos históricos e geográficos e os 

museus etnográficos – tornaram-se verdades cristalizadas de uma ciência positivista e 

determinista que Manoel Bomfim e alguns intelectuais de sua época refutaram. 

 Manoel Bomfim, que nunca esteve em posição privilegiada entre a 

intelectualidade brasileira, negou/refutou as principais teses do racialismo europeu e 

suas assertivas com relação à condenação do mestiço povo brasileiro.  Ele mostrou que 

os males do Brasil e da América Latina estavam no seu tipo de colonização e na falta de 

acesso do povo à educação e na coerção imposta à grande massa de negros, índios e 

mestiços pelas classes dirigentes de nosso país. Manoel Bomfim, por acreditar na 

educação popular como possibilidade de redenção das classes trabalhadoras, foi para 

dentro do Estado implementar  seu projeto educacional, ocupando os mais importantes 

cargos educacionais do Brasil na Primeira República. O próprio Bomfim tratou, em seu 

derradeiro livro, de seu esforço como legislador para aprovar um projeto pioneiro no 

sentido da federalização da instrução popular – “No projecto apparece pela primeira vez 

a idéa da intervenção directa e immediata da União na questão da instrucção primaria. 

E’ agora que se procura trazer a acção efficaz do governo central para a instrucção 
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popular,...”
381

 E, por fim, Bomfim mostrou a sua decepção com relação aos meandros 

da política em uma das principais casas legislativas do país – “Não encontrei 

difficuldade em fazer acceitar as medidas propostas. Nenhuma foi regeitada in-limine. 

Apenas pude verificar que é longo e penoso o movimento de idéas no mecanismo da 

política que se fazia e que se faz no Brasil”.
382

   Ao perceber a falta de vontade política 

das classes ricas e dirigentes do Brasil e a impossibilidade de só pela via educacional 

repensar o país, Bomfim indicou outra solução para os males do Brasil – uma revolução 

popular de caráter nacionalista.
383

  

 

3.3 – A abordagem da história indígena por Manoel Bomfim 

 

Em minha análise da abordagem de Manoel Bomfim sobre a história dos 

indígenas brasileiros interessa-me três livros da verve historiográfica e sociológica de 

Manoel Bomfim, a saber – O América Latina: males de origem, O Brasil na América: 

caracterização da formação brasileira e O Brasil Nação. Foi em O Brasil na América 

que Manoel Bomfim desenvolveu uma tese singular sobre o papel desempenhado pelos 

índios brasileiros na formação de nossa nacionalidade, sobretudo nos três primeiros 

séculos da colonização do Brasil pelos portugueses. 

 Bomfim formulou sua tese sobre o protagonismo do índio na formação da 

nacionalidade brasileira baseando-se em Frei Vicente do Salvador, Padre Antônio 

Vieira, Couto de Magalhães, Gonçalves Dias, Jean de Léry, Ferdinand Denis, Robert 

Southey e Henry Koster. 

Começo a desenvolver a temática indígena em Manoel Bomfim com a seguinte 

indagação – Quando teve início o interesse de Bomfim pela história dos indígenas 

brasileiros?  Ronaldo Conde Aguiar identifica a gênese do interesse de Manoel Bomfim 

pela temática indígena nos seus tempos de oficial médico da Polícia do Rio de Janeiro. 

Ele discorre sobre a expedição do baixo rio Doce e as marcas deixadas em Bomfim por 

este encontro com os índios botocudos nos grotões de Minas Gerais à época de sua 

atuação como médico-cirurgião da polícia carioca. Segundo Aguiar,  
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Manoel Bomfim permaneceu por dois anos nas fileiras da Brigada. 

Em março de 1891, integrou uma expedição militar que percorreu o 

baixo rio Doce, buscando verificar in loco a situação dos índios 

botocudos, os quais, a partir da desativação dos aldeamentos, vagavam 

a esmo pela mata. [...] o contato com os botocudos, índios indomáveis 

e orgulhosos, nada mais fez que aumentar a sua admiração e respeito 

pelos indígenas - sentimentos que Bomfim deixaria registrado nos 

seus livros, principalmente nos livros de maturidade, em belas e 

densas paginas. [...] O certo, porém, é que Bomfim, a partir da 

excursão ao rio Doce, passou a estudar minuciosamente a história dos 

índios brasileiros, formulando ideias inovativas acerca da sua 

participação na formação histórica do Brasil.
384

 

 

Seguindo a indicação de Ronaldo Conde Aguiar, que o início do interesse de 

Manoel Bomfim sobre a história dos índios brasileiros situa-se nos contatos que ele teve 

com os índios botocudos nos sertões de Minas à época de seu tempo de oficial da 

polícia fluminense, na última década do século XIX. Começo a caracterizar esses índios 

que Bomfim conheceu e se encantou com a sua bravura, apesar de toda a perseguição 

sofrida por estes nativos desde os tempos imemoriais.
385

 Sobre o massacre desses índios 

através da guerra justa decretada pelo príncipe Dom João, regente do trono português 

em razão da demência de sua mãe, a rainha Maria, cito a antropóloga Berta Gleizer 

Ribeiro (1924 – 1997): 

Os últimos bolsões de mata virgem do sul de Minas Gerais, Espírito 

santo e Sul da Bahia foram devassados no início do século XX. Na 

densa e pujante floresta Atlântica, refugiavam-se grupos “tapuia”: os 

kamakãn (Masacará), os Pataxó, os Maxacali, os Xacriaba, os 

Botocudo e Puri-Coroado. Os dois últimos tinham sido alvo de 

“guerra justa” e escravização, no começo do século XIX. Leis 

criminosas, abolidas desde o século anterior, eram reeditadas: as 

cartas régias de D. João VI de 1808 e 1809. Mais tarde, essa faixa de 

mata ubérrima foi destinada ao cultivo de algodão, fumo e café por 

colonos europeus, tidos como gente de “boa raça”, melhor que índios, 

mamelucos, negros e mulatos.
386

 

 

Os botocudos fazem parte do grande grupo de nações indígenas chamadas 

genericamente de Tapuias – “Ressalte-se ainda que as descrições mais sistemáticas 

sobre os grupos do interior, classificados de Tapuia, só aparecem a partir do momento 

em que foram contactados, quando o interesse já decrescera e a qualidade das 
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observações é menos consistente.”
387

 Essa designação dos índios brasileiros em dois 

grandes grupos – Tupi e Tapuia – foi feita pelos primeiros cronistas que se ocuparam do 

conhecimento da língua dos indígenas daqui e dos estudos acerca dessas populações 

nativas. Essa divisão dos índios brasileiros em Tapuia e Tupi vigorou por muito tempo e 

serviu para distinguir os grupos aborígenes do litoral e os grupos do interior.
388

 

Quem são estes índios que desde o período colonial são chamados de 

Botocudos? Por que esses nativos foram execrados pelas autoridades coloniais e tiveram 

sua perseguição justificada pela guerra justa? O fato é que esses índios que os cronistas 

e etnólogos afirmam descender dos antigos aimorés da Bahia e do Espírito Santo se 

embrenharam na Mata Atlântica, fugindo ao tempo colonial da escravização e do 

extermínio juntamente com outros povos rotulados também de Tapuias. Michele de 

Barcelos Agostinho assim os caracteriza:  

Botocudo é um termo genérico e pejorativo inventado pelos 

colonizadores. Referia-se aos indígenas de diversas filiações 

linguísticas não tupi localizados no sul da Bahia, Espírito Santo e 

Minas Gerais e que usavam como ornato os botoques (discos de 

madeira) labiais e auriculares.
389

 

 

Outra caracterização interessante dos índios botocudos foi dada por Antônio 

Gonçalves Dias (1823 – 1864), que realizou estudos sobre os indígenas brasileiros, 

como membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em especial por sugestão 

do próprio Imperador Pedro II que era o grande benemérito desta instituição científica e 

cultural. Segundo o poeta e etnólogo maranhense Gonçalves Dias, 

Os botocudos furam o lobinho da orelha e o lábio inferior, engastando 

ali placas cilíndricas de madeira leve, e depois maiores, e ainda 

maiores até alcançarem um espantoso desenvolvimento, chegando a 

ser conhecidos de algumas nações por essa singularidade. Os malalis, 

dissemos, chamam-nos – orelhas compridas – e os portugueses, 

gamelas ou botocudos.
390

 

Uma das fontes usadas por Manoel Bomfim foi a produção bibliográfica de 

Ferdinand Denis (1798 – 1890) acerca dos indígenas brasileiros, que realizou 

importantes estudos sobre os índios de nosso país. Este autor francês acabou se 
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interessando pela sorte dos índios da região do Rio Doce, descrevendo o modo de vida 

desses grupos indígenas mineiros, em especial os Maxacali e os Botocudo. Ferdinand 

Denis afirmou que 

Logo que se chega às praias, semidesertas, em que o Rio Doce e o 

Belmonte se perdem, o pensamento naturalmente se dirige para esses 

endgereeung a que os portugueses deram o nome de botocudos, e que 

se considera como a nação mais selvagem dessas regiões. [...] Como o 

Tapuia, do qual descende, o botocudo é um guerreiro fugitivo, e toda a 

sua indústria se reduz a fabricar um grande arco e suas flechas que 

jamais erram o alvo. Originário de um povo nômade, não teve vagar 

para imitar a indústria dos outros índios. Não repousa numa rede; uma 

cabana de palmeiras o abriga raramente; desdenha quase sempre 

resguardar-se das inclemências do tempo. Enfim, é completamente nu 

e não procura jamais cobrir sua nudez tomando os adornos dos outros 

selvagens; basta-lhe cobrir a pele com tinta preta de jenipapo e a cor 

alaranjada de rocu. Este ser miserável, que se persegue até em seus 

desertos, sabe defender-se com coragem.
391

 

 

O juízo que Manoel Bomfim fez dos índios botocudos acerca de sua coragem e 

bravura assemelha-se à impressão deixada por Ferdinand Denis sobre estes índios dos 

grotões de Minas Gerais. Também a constatação da miséria e da indigência dos índios 

botocudos por Bomfim em março de 1891, se bem que agravada, confirmava-se com as 

condições de vida desses indígenas percebidas pelo francês Denis, décadas antes. A essa 

época, os índios botocudos sofriam as consequências da expansão das fronteiras 

agrícolas para o centro do território mineiro. Berta Ribeiro fez alusão a essa expansão 

agrícola em solo mineiro que enriquecia os colonos e empobrecia os aguerridos povos 

indígenas da região, levando à depopulação dos nativos desta província.
392

 E ainda 

ligando Bomfim a Ferdinand Denis, destaco mais esta constatação do intelectual francês 

que tanto apreço mostrou pelas gentes genuínas do Brasil – 

O homem que eu via presente não era mais destituído de inteligência 

que todos de sua raça; convenci-me disto mais tarde. Ainda mais 

tarde, vi que aquela apatia estúpida não era senão uma aparência falsa 

e que sentimentos profundos de amor, ódio ou admiração estavam 

fechados neste envelope grosseiro. Vi que, quando a paixão vinha 

animar a fixidez horrível daquela fisionomia selvagem, o índio crescia 

de repente, retomava sua dignidade de homem, e que era bem ainda o 

dominador das florestas.
393

 

 

Os botocudos foram, durante muito tempo, tidos no Brasil, como um dos povos 

indígenas mais atrasados e violentos de que se têm notícia. Isto lhes valeu uma caçada 
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implacável e a reedição de antigas leis coloniais com o fito de escravização/destruição 

de sua gente. No imaginário da população brasileira de então ficou a imagem de que os 

botocudos eram índios ferozes e desumanos que atacavam os seus inimigos 

implacavelmente, sem ter piedade dos seus adversários. Esta visão preconceituosa 

acerca dos botocudos advogou em causa das futuras perseguições a esses índios bravos 

que, no dizer de Ferdinand Denis, amavam com tanta intensidade os seus domínios de 

Mata Atlântica. 

Os botocudos despertaram o interesse dos homens de ciência do Brasil. No 

Museu Nacional, estes indígenas foram objetos de estudos e de concorridas 

conferências.
394

 Sobre a atenção que os botocudos despertaram nos estudiosos do 

Museu Nacional, sendo objetos de pesquisas, conferências e exposições, pronunciou-se 

a historiadora Karoline Carula assim:  

Lacerda se sentia especialmente interessado nos botocudos. O museu 

possuía seis crânios desse grupo indígena em sua coleção. Com base 

no estudo de tal material, ele colaborou na construção da imagem do 

índio botocudo como o mais inferior de todos os existentes naquele 

momento, corroborando, assim, a representação de oposição entre 

os tupis e os tapuias, estes últimos como botocudos.
395

 

 

Sob a direção de Ladislau Netto foi organizada no ano de 1882 a Exposição 

Antropológica de 1882. Carula descreveu os pormenores dos preparativos para a 

efetivação desse evento científico – “Para efetivar o evento, comunicados foram 

enviados aos presidentes das províncias solicitando a colaboração por meio de envio de 

materiais; com isso, o museu recebeu doações de artefatos oriundos de diversas partes 

do país”.
396

 

Na Exposição de Antropologia do Museu Nacional, sete índios botocudos 

foram expostos como retratos de um Brasil primitivo. À semelhança das exposições de 

seres humanos feitas na Europa, os “antropologistas”
397

 brasileiros expuseram os índios 

botocudos que vieram do Aldeamento do Mutum, no Alto rio Doce, como figuras 

exóticas a serem vistas e tocadas pelas pessoas civilizadas da Corte no Rio de Janeiro, 

então centro intelectual e cultural do Brasil.
398

 João Baptista de Lacerda em Fastos do 

Museu Nacional do Rio de Janeiro (1906), detalhou a presença dos índios botocudos 

                                                           
394

 CARULA, Karoline, 2016. Op. cit. p.180-181. 
395

 Ibid., p.180. 
396

 Ibid., p.179. 
397

 Utilizo como sinônimo de antropólogo o termo antropologista que na Exposição da Antropológica de 

1882 foi usado para definir a especialidade do cientista João Batista de Lacerda que como Bomfim 

também era médico. 
398

 AGOSTINHO, Michele de Barcelos. Op. cit. s.p. 



126 
 

como peças vivas da Exposição Antropológica do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 

que teve início em 29 de julho de 1882 e prosseguiu por três meses com grande 

frequência de público, chegar a ser visitada por 100.000 pessoas, segundo as cifras 

oficiais. Lacerda também esmiuçou as experiências feitas com os índios botocudos, 

chegando mesmo um desses indígenas a tomar choques elétricos para que os homens de 

ciência do Museu Nacional observassem suas reações. A historiadora Michele de 

Barcelos Agostinho faz alusão a este fato: “Na Exposição Antropológica Brasileira de 

1882, no Museu Nacional, seguindo a orientação daqueles homens de ciência, um dos 

índios tocou o aparelho e teve como reação o pavor”. Esse aparelho que o índio 

botocudo tocou era uma bobina de Ruhmkorff, utilizado para testes de eletricidade no 

mundo todo.
399   

 É fato a ser registrado que os cientistas do Museu Nacional, organizando a 

Exposição Antropológica de 1882, com os seus experimentos de ciência dedutiva e 

empírica tentaram comprovar no Brasil as teses da teoria da inferioridade das raças, e, 

os botocudos representavam para os antropologistas, como João Baptista de Lacerda e 

Ladislau Netto, seres primitivos: “O grupo indígena em questão foi posto à prova em 

testes e exames que permitiram aos homens de ciência classificá-los, hierarquizá-los e 

distingui-los da evoluída raça branca”.
400

 

 Alguns cientistas do Museu Nacional do final do Oitocentos, como Ladislau 

Netto e João Baptista de Lacerda, chegaram a conclusões  extravagantes acerca dos 

índios brasileiros. Um exemplo a ser dado, foi o da análise no Museu Nacional de 

crânios de homens primitivos de sambaquis de Santa Catarina por Lacerda, que permitiu 

a este inferir que tais seres humanos eram ferozes e bestializados. A esse respeito 

Karoline Carula comentou: “Interessante imaginar como é possível verificar ferocidade 

e bestialidade apenas observando um crânio, visto que são qualidades vinculadas, 

sobretudo, a expressões faciais”.
401

  

A abordagem da história indígena por Manoel Bomfim, desde a chegada dos 

portugueses ao Brasil no final do século XV até as três primeiras décadas do século XX, 

diferiu radicalmente dos estudos históricos feitos por alguns historiadores conservadores 

e até intelectuais progressistas do século XIX e do início do século XX, porquanto este 

autor acabou “transformando o índio no ator principal, junto com o português, o 
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português e o índio nesse sentido”.
402

 Bomfim ao estudar os índios brasileiros, 

sobretudo em dois livros da trilogia sobre a formação da sociedade brasileira e A 

América latina: males de origem, fez duras críticas à concepção historiográfica de 

Francisco Adolfo Varnhagen e de Von Martius sobre os nativos de nosso país. Para ele, 

esses historiadores negaram o papel importante desempenhado pelos índios na formação 

de nossa brasilidade, e ainda atribuíram aos índios falta de coesão e as desavenças em 

nosso corpo social durante o período da colonização do Brasil pelos portugueses. 

Bomfim criticou Varnhagen por atribuir ao colonizador português todos os méritos da 

formação de nossa nacionalidade e de insistir na tese do papel quase nulo 

desempenhado pelos indígenas em nossa brasilidade. Manoel Bomfim afirmou que 

Podemos apurar, assim, os fatos, e verificar os resultados, sem ir ao 

excesso, que é o erro de Varnhagen, quando, para dar razão ao 

português, e consagrá-lo sempre como fator exclusivo de nossa 

formação, atribui ao pobre índio todas as causas de desavença, ao 

mesmo tempo que dá como proceder geral dos colonos esse empenho 

de proteção, confessado pelas autoridades. Se tanto fora verdade, não 

seria preciso a política vigilante da metrópole; não teriam havido as 

porfiadas lutas do Norte, nem haveria mérito na obra dos jesuítas, a 

quem esse historiador nega muito de sua benemerência consagrada.
403

 

 

Conclui-se, aqui, que Bomfim não concordou com a abordagem que 

Varnhagem fez do papel desempenhado pelos indígenas no processo de formação da 

nacionalidade brasileira. O autor foi um dos críticos mais ácidos da historiografia de 

Varnhagem e de seus seguidores do IHGB, referindo-se a este com palavras ríspidas – 

“Historiador mercenário, todo ele se revela no como trata os patriotas pernambucanos 

de 1817”.
404

 

Manoel Bomfim colocou o índio brasileiro como um dos protagonistas do 

processo de formação da nossa sociedade. Ele, inicialmente, lançou mão de cronistas e 

historiadores do período colonial, como Jean de Léry e Frei Vicente do Salvador
405

, 

considerado nosso primeiro historiador, a quem dedicou o livro O Brasil na América, 

escrito em 1926 e publicado em 1929. E Bomfim acentuou sobre o frade-historiador 
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“Nessa mesma história do Frei Vicente, o índio é citado no mesmo tom que o branco e, 

por ela, verificamos que a sua influência foi decisiva”.
406

 Este é o livro em que Bomfim 

consagrou densas páginas sobre a história dos indígenas brasileiros e suas culturas. Aqui 

analisou com profundidade a relevância do indígena na formação de nossa sociedade. 

Para Bomfim 

De tudo isto, resultou que o índio é, para a nação brasileira, um fator 

essencialmente importante, de certo modo decisivo, sem 

correspondência na formação dos outros povos americanos. [...] só o 

Brasil se tornou um povo, com capacidade de nação, é que houve, 

aqui, qualquer coisa, em vida, além do português, e que foi essencial 

para o êxito da empresa. Só pode ter sido o outro elemento humano, 

esse gentio, não desmoralizado como o mísero africano transplantado, 

esse gentio, que fornecendo o trabalho, dando a experiência da terra, 

nem por isso se desobrigava de ser autônomo e forte.
407 

Humberto de Campos foi um dos primeiros literatos a ponderar a respeito da 

visão de Bomfim sobre os indígenas brasileiros. Como crítico literário, que se 

preocupou mais em conhecer a essência das obras sem se deter em minúcias, assim se 

pronunciou com relação à abordagem indigenista de Manoel Bomfim: 

E faz, então, a apologia do índio, do aborígene, da sua eficiência na 

formação da nacionalidade que se vai formar, e conclui:  

- Uma raça decadente, inútil, não daria esses grandes capitães que se 

chamaram Martim Afonso (Araribóia) e Felipe Camarão (Poti), tão 

temidos e respeitados por franceses e holandeses, e que causavam 

espanto aos próprios portugueses, seus aliados.
408 

Após Gilberto Freyre ter rotulado Bomfim de “indianófilo até a raiz dos 

cabelos” em Casa-grande & senzala (1933)
409

 , e, seguindo na mesma linha de 

raciocínio do acadêmico Humberto de Campos que entendeu este autor como apologista 

do indígena brasileiro escrevia Antônio Candido no mesmo teor crítico sobre o 

indigenismo do professor sergipano.  Segundo Candido, O Brasil na América – 

caracterização da formação brasileira, é um livro que faz apologia ao índio brasileiro e 

pulveriza as teses antirracistas de Manoel Bomfim no que concerne ao papel 

desempenhado pelo negro na formação da nacionalidade brasileira. Na avaliação de 

Antônio Candido, Bomfim abriu mão da radicalidade de sua crítica ao racismo 

científico europeu, por justamente colocar o indígena acima do negro no que se refere 

ao papel desempenhado na formação da sociedade brasileira nos três primeiros séculos 

da colonização portuguesa: “[...] no livro O Brasil na América (1929), onde mantém a 
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análise radical da independência, mas atenua a avaliação da mestiçagem, ao minimizar a 

presença do africano na constituição racial do Brasil, exagerando a do índio”.
410

  

Manoel Bomfim debruçou-se sobre a história dos nossos índios e das suas 

culturas, reiterando a importância deles na constituição da sociedade brasileira.  

Apontou a influência indígena em vários setores da sociedade colonial, destacando seu 

papel fundamental na formação do povo brasileiro, que pelo número ínfimo de reinóis 

aqui nos tempos iniciais da colonização não pôde a coroa portuguesa prescindir dos 

laços de sangue entre os seus e as mulheres indígenas. Darcy Ribeiro elucida esta 

questão posta por Bomfim em 1929, no livro O Brasil na América – caracterização da 

formação brasileira, ao afirmar que 

A instituição social que possibilitou a formação do povo brasileiro foi 

o cunhadismo, velho uso indígena de incorporar estranhos à sua 

comunidade. Consistia em lhes dar uma moça índia como esposa. 

Assim que ele a assumisse, estabelecia, automaticamente, mil laços 

que o aparentavam com todos os membros do grupo.
411

 

 

 Para Manoel Bomfim “Desde o primeiro momento, o colono traz para as suas 

carícias a índia” e “Atenuam-se as prevenções, abrandam-se os corações, em face de 

uma prole que não distingue os cuidados da mãe cabocla, dos apelos do pai branco”.
412

 

Aqui este autor indicou esses laços de sangue entre o português e a índia que Darcy 

Ribeiro reiterou em sua antropologia da civilização brasileira.
413

 

Bomfim, em diálogo com historiadores lusitanos, contraria as assertivas de 

Alberto Oliveira e Oliveira Martins com relação ao papel dos portugueses como 

povoadores do Brasil. Para o autor de O Brasil na América faltava gente a Portugal para 

ter conseguido povoar o vasto território brasileiro. Está escrito nos livros de Manoel 

Bomfim que o índio foi o fator humano importantíssimo para a formação do Brasil. A 

respeito da querela com os autores portugueses sobre o povoamento do Brasil, Bomfim 

concluiu que 

Falta razão ao português, Sr. Alberto de Oliveira, quando alega, de 

português para o Brasil: “Nós o povoamos...” Não. Portugal colonizou 

o Brasil, mas não poderia ter sido o seu verdadeiro povoador, porque 

lhe faltava a matéria prima – gente , na proporção necessária. Em 

verdade, na população do Brasil que em 22 se destacou de Portugal, a 

dose de sangue português era inferior, certamente, a 30%.
414
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Manoel Bomfim ao historiar sobre o indígena na formação da nacionalidade 

evidenciou sua influência na formação de um léxico característico do Brasil. A língua 

foi indicada por ele como uma das principais influências em nossa formação nacional. 

Certamente a densidade da língua tupi impressionou os autores que estudaram os povos 

indígenas. A respeito da importância e da riqueza da língua tupi, vários cronistas e 

historiadores se pronunciaram desde a época colonial. Gonçalves Dias que a partir de 

seus trabalhos de etnografia chegou a elaborar um dicionário da língua geral em 1858, 

Diccionario Lingua Tupy, chamada Lingua Geral dos indigenas do Brazil, referiu-se ao 

valor da língua tupi, comparando-a com as línguas dos antigos gregos e dos romanos. 

Para Dias, 

A língua tupi, chamada vulgarmente língua geral, tinha uma gramática 

que pelo bem ordenado de cada uma de suas partes mereceu de ser 

comparada à grega e à latina: demonstra mais hábito de reflexão do 

que o encontramos no povo que a falava; abunda, como bem nota 

Martins, em expressões que indicam certa familiaridade com as 

considerações metafísicas, concepções abstratas, a ponto de bastar 

para exprimir e explicar as verdades e os mistérios da mais espiritual 

de todas as religiões, do cristianismo; e reina em toda tal ordem, tal 

método que alguém disse já que os tupis não estavam em estado de a 

ter formado. Se não o estavam, e já o tinham feito, a conseqüência é 

que depois disso haviam decaído.
415

 

 

E ainda sobre o valor da língua tupi-guarani me reporto a outra importante 

fonte de Manoel Bomfim que foi o intelectual José Vieira Couto de Magalhães. Este 

estudioso da história e das culturas indígenas do Brasil exaltou as qualidades da língua 

geral afirmando que “Pelo lado da perfeição, ela é admirável; suas formas gramaticais, 

embora em mais de um ponto embrionárias, são contudo tão engenhosas que, na opinião 

de quantos a estudaram, pode ser comparada às mais célebres”.
416

 As palavras do 

General Couto de Magalhães acerca da língua tupi estão respaldadas nos anos de 

estudos in loco feitos por ele em comunidades indígenas e em suas pesquisas 

linguísticas que culminaram com a elaboração de uma gramática da citada língua. 

Também não posso deixar de registrar aqui a importância que Couto de Magalhães 

atribuía à preservação das línguas que a humanidade desenvolveu e aos estudos 

referentes a elas. Couto de Magalhães asseverou que 

Cada nova língua que se estuda é mais importante para o progresso da 

humanidade do que a descoberta de um gênero novo de minerais ou de 

plantas. Cada língua que se extingue, sem deixar vestígios escritos, é 
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uma importante página da história da humanidade que se apaga e que 

depois não poderá mais ser restaurada. 

No estado atual dos nossos conhecimentos, impossível é dizer qual 

dessas línguas tupis é mais primitiva, e ainda mais difícil é dizer qual 

a língua de onde elas vieram.
417

 

Manoel Bomfim discorreu exaustivamente apontando a incorporação de 

milhares de vocábulos do tupi-guarani ao idioma falado no Brasil. Bomfim afirmou que 

no primeiro século da colonização portuguesa do Brasil que a língua falada por grande 

parte da população era a indígena. Para Bomfim, “Durante o primeiro século da vida 

colonial, a língua geral do gentio, espalhada pela massa do povo, era mais usada por ele 

que o próprio português”.
418

 Em suas assertivas sobre a influência do tupi-guarani até os 

dias de hoje, enumerou uma série de vocábulos que dão nomes a estados brasileiros, 

relevos e rios daqui. Bomfim percebeu que 

[...] até hoje, o nosso falar guarda efeitos do que eles nos ensinaram na 

sua língua, e os guardará eternamente. Sem contar, mesmo, com as 

freqüentes designações topográficas desde os nomes de Estados, 

serras, grandes cursos d’água... Ceará, Pará... Itabaiana... Araguaia... 

até os acidentes mínimos Ipanema, Imbuí, Carioca, Maracanã... 

mesmo não os incluindo, a esses termos, são milhares de palavras do 

idioma tupi guardadas no nosso uso.
419

 

 

Dentre as constatações que Manoel Bomfim fez sobre a relevância da língua 

tupi em nosso falar atual, chamou-me atenção os nomes dos seres naturais do Brasil 

dados pelos indígenas daqui que persistem até os dias atuais em nosso léxico. Até os 

animais conhecidos no Brasil e em Portugal, como o tatu, que era chamado de armadilo 

pelos portugueses, acabou prevalecendo o nome indígena tatu, aqui no Brasil. E 

Bomfim mostrou que o termo português armadilo popularizado em outras línguas 

europeias era tido em nosso país como se fosse vocábulo estrangeiro, pois ninguém o 

empregava por aqui. Para o autor, 

Na extensão e riqueza desta natureza viva, quase todos os seres 

naturais são conhecidos nos nomes dados por eles, os indígenas: juriti, 

cambucá, maracujá, capivara, siri, cutia, caju, jurubeba, pacova, 

manacá... Muitos desses termos impuseram-se aos dois povos, e são 

de tal modo imperiosos no vernáculo, que fazem esquecer, para os não 

prevenidos, a sua origem: tatu, peroba, jibóia, sabiá, embira, cupim, 

mandioca, cipó, tapioca, caju, mingau, canjica, capim, goiaba, 

toca...
420 
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E sintetizando os escritos de Manoel Bomfim sobre a influência do indígena 

brasileiro na formação da língua nacional, não poderia deixar de me referir ao modo 

enfático que ele se pronunciou com referência à abundância de vocábulos tupi-guarani 

presentes em nosso léxico. Para Bomfim, o falar do brasileiro era muito peculiar e 

distinguia-se bastante do vernáculo português por ter incorporado milhares de palavras 

da língua indígena. Segundo Bomfim, 

Não será exagero admitir que, tudo computado, o léxico brasileiro, 

contém de três a quatro mil palavras filiadas ao tupi-guarani. Uma tal 

injeção de termos diz muito bem o largo contato que tivemos com o 

indígena, mesmo nessa época em que ele ainda estava preso ao seu 

falar primitivo. A língua geral, meramente aglutinativa – 

polissintética, caracterizando-se nas acumuladas composições, e a 

ausência de flexões, não poderia ter influência na sintaxe do 

português. Apesar disto, há facilidades de expressão no falar popular, 

tão patentes no recurso à composição de palavras, que traem a 

influência das ingênuas incorreções do caboclo habituado a justapor 

imediatamente os termos na feição das idéias...
421

 

 

Sobre a língua indígena e o falar dos brasileiros, Arthur Neiva, em seus estudos 

de etnologia brasileira, também percebeu a influência dos nossos nativos no 

desenvolvimento da língua nacional e fez assertivas e ilações semelhantes a Manoel 

Bomfim com relação ao falar popular do Brasil. Neiva, em seus Estudos da língua 

nacional (1940), corroborou os escritos de Bomfim sobre a influência do tupi-guarani 

no léxico brasileiro. Utilizo a afirmativa de Arthur Neiva confirmando os postulados 

teóricos de Bomfim acerca da importância do índio no falar do brasileiro: “A lingua dos 

primitivos habitantes de nossa terra perpetuou-se num vocabulario imenso, dando 

origem, inclusive, a um grande número de verbos e deve ter influído até na construção 

da frase, como lembro em exemplos que me ocorreram e outros já denunciados por 

escritores.”
422

 

Manoel Bomfim ponderou também sobre os modos como os índios produziam 

sua sobrevivência que acabaram por condicionar o modus vivendi do colonizador 

português em terras brasileiras. Bomfim apoiado em Frei Vicente Salvador e Robert 

Southey indicou a apropriação das técnicas agrícolas indígenas pelos portugueses nos 

primeiros tempos da colonização do território brasileiro. Não há pretensão, aqui, em 

questionar se as técnicas agrícolas indígenas eram rudimentares ou não, posto que a 
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antropologia cultural já superou essa discussão estéril e etnocêntrica.
423

 Destarte, a 

agricultura tupi possibilitou ao colonizador português às rações alimentares necessárias 

a sua sobrevivência orgânica. Exemplo disso foi a farinha de mandioca que se tornou 

um alimento indispensável à dieta alimentar dos brasileiros e estrangeiros que viveram 

aqui desde os primórdios da colonização – “é o fato de ter sido adaptada, para alimento 

nacional brasileiro, a farinha de mandioca, a mesma farinha que o índio usava como 

base do seu sustento”.
424

 Bomfim mostrou em O Brasil na América... a importância da 

agricultura tupi para o êxito da empresa colonizadora lusa. Para Bomfim, 

Dos tupis, aproveitaram os portugueses, não só os mantimentos 

imediatos, como sementes e a mesma prática agrícola: a derruba, 

queimada e coivara, ainda em uso na nossa lavoura arcaica, eram do 

gentio selvagem, nas mesmas formas de agora. [...] Abundantemente 

agrícolas, os tupis, tão sedentários já eram, que as suas edificações 

nunca duravam menos de quatro anos. Junte-se, agora, à boa 

experiência da terra, a excelência da escolha das povoações
425

 

 

Manoel Bomfim mostrou amiúde em O Brasil na América... a influência 

indígena no modo de sobrevivência e de adaptação dos portugueses que aqui chegaram 

nos primeiros tempos da colonização. Ele chegou, inclusive, a ser insistente em sua 

tarefa intelectual de mostrar a importância econômica da agricultura tupi. Ele se apoiou  

insistentemente em Frei Vicente Salvador, Robert Southey e Gonçalves Dias, e em 

cronistas, como Jean de Léry, Hans Staden e Fernão Cardim, sobre o modo de lavrar a 

terra do gentio e a importância dos produtos agrícolas originados dessa labuta 

comunitária. Manoel Bomfim indicou em certa passagem de seu Brasil na América que 

antes mesmo da colonização do Brasil por Portugal já havia um comércio de produtos 

agrícolas com os franceses, assíduos frequentadores do litoral nordestino no Quinhentos 

– “Eram os produtos dessa lavoura que completavam as cargas das naus francesas”.
426

   

Manoel Bomfim, em sua tese indigenista da formação do Brasil, justifica-se em 

vários historiadores estrangeiros, dentre eles, cita Robert Southey e Henry Koster. E  

Bomfim recorreu a Southey para reforçar a sua tese de que Portugal não povoou o 

Brasil, apenas foi o seu colonizador. Ressaltou, então, a importância do historiador 
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inglês para elucidar o processo de formação da sociedade brasileira, mostrando a 

relevância do indígena na gênese da nação brasileira. 

Southey, cujo critério é sempre o do bem, e a cuja perspicácia nada 

escapa se pode, realmente, ter importância nos destinos do Brasil, deu-

nos uma história que é o nascimento mesmo e formação desta pátria. 

Ora, as suas páginas são expressivas no mostrar que o gentio era 

numerosíssimo; que, sem ele, Portugal não teria feito prevalecer a 

colônia; e que, se não fosse o jesuíta, os colonos teriam, muitas vezes, 

iludido as disposições prudentes e humanas do governo da metrópole 

para com o gentio. É inegável, então; quando este historiador nos diz 

que, no Amazonas predomina o sangue indígena mais que em 

qualquer outra parte... Ele admite que, no resto da colônia, tal sangue 

também predominava, se bem que numa proporção menor. A mesma 

convicção do número e a importância do gentio, nota-se quando, 

quase ao fechar o trabalho, Southey afirma seu pensar nos votos que 

faz para que as tribos que ainda existem venham a fundir-se na massa 

da população.
427

 

 

Manoel Bomfim não deixou de mostrar em seus livros histórico-sociológicos a 

influência indígena no modo de ser dos brasileiros, sobretudo ele salientou a influência 

do gentio na formação da “alma brasileira”, um conjunto de características 

socioculturais inerentes aos brasileiros, em especial aos nordestinos e nortistas – “E 

encontramos ali, nas palavras nuas e sinceras dos jesuítas, o palpitar dos caracteres 

simples e vivazes que, nos nossos dias, ainda formam a massa da população do 

Nordeste”.
428

 A alma brasileira, a que Manoel Bomfim se refere, também pode ser 

entendida como espírito nacional, um conjunto de características socioculturais que 

exprime o modo de ser do brasileiro. Giralda Seyferth também analisou o conceito de 

alma brasileira de Bomfim que, segundo ela, tem grande peso da cultura indígena. Para 

Seyferth, quando Manoel Bomfim fala em alma brasileira, “Ele está falando do espírito 

nacional, da ideia de espírito nacional”.
429

  

Manoel Bomfim ao falar da influência indígena no desenvolvimento da alma 

brasileira, estava, sim, esboçando tipificar o caráter brasileiro a partir de uma herança 

não só portuguesa e africana, mas, sobretudo, dos distintos povos nativos que foram 

amalgamados no processo de instituição desta nação. 

Bomfim enfatizou as características comportamentais da população nordestina 

que teria incorporado muito mais do modo de ser do indígena do que o do lusitano. Este 

autor afirmou que os povoados nordestinos se assemelhavam mais às aldeias indígenas 

do que as portuguesas. Para o autor, “Um povoado daquele sertão é, nas possibilidades 
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de hoje, a aldeia do antigo gentio e, não, uma aldeia de Portugal.”
430

 Ademais, Manoel 

Bomfim se pronunciou ainda a respeito da influência do indígena na população do 

nordeste brasileiro: 

Nenhuma parte do Brasil mostra mais indícios dos antecedentes 

indígenas do que Sergipe del-Rei. Já não se trata de nomes para 

acidentes naturais – rio e serras; mas, as próprias povoações dão o 

testemunho de uma influência decisiva. Muitas das mais importantes, 

até cidades, até o povoado de que se fez a atual capital, guardam 

denominações indígenas. Há centros de população, que têm, ainda 

hoje, o caráter das aldeias primitivas, tanto na fisionomia dos 

caboclos, como na singeleza dos costumes. E facilmente atingimos 

esse momento em que a caboclada ainda era índio e já compunha o 

Brasil oficial.
431

  

 

Segundo Manoel Bomfim, a cordialidade do povo brasileiro, em especial a do 

nordestino, vem da forte presença que os indígenas tiveram na composição étnica da 

população brasileira, desde o início da colonização até os séculos XVIII e XIX. Ele viu 

o brasileiro como homem cordial a partir dos sentimentos deixados pelos índios no seio 

das camadas populares daqui. O que denota da leitura deste autor, em O Brasil na 

América – caracterização da formação brasileira, é mais uma influência deixada pelos 

povos indígenas na formação da nacionalidade brasileira. Segundo Bomfim, “É um 

ressumar surdo, do temperamento do índio, infundindo-se em mentalidades novas, para 

dar-lhes caráter próprio [...]”.
432

 

 Em seu afã de mostrar as virtudes e as qualidades dos indígenas brasileiros, 

Bomfim citou intelectuais franceses – “Pelo mesmo tempo, Benzoni e, logo depois, 

Montagne, tiveram garbo em proclamar a superioridade do gentio desta América, 

decantando o seu valor humano e social”.
433

 

Manoel Bomfim desenvolveu pioneiramente o conceito do brasileiro como 

homem cordial a partir de referências historiográficas, como Frei Vicente do Salvador, 

Padre Antônio Vieira, Jean de Léry, Montagne e Henry Koster. Bomfim constatou que 

da larga mistura do indígena com o português com a predominância de algumas 

peculiaridades socioculturais dos nativos, tais como: solidariedade, hospitalidade, 

generosidade, ternura e amabilidade no trato com os seus e com os outros.  Baseando-se 

em Léry, o autor asseverou sobre as virtudes dos indígenas que dialogaram com o modo 

de ser do brasileiro, enquanto homem cordial: 
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Jean de Léry seria a criatura menos própria a comover-se pelas 

virtudes de bondade ingênua, desassombrada valentia do índio. Tinha 

a áspera intransigência do huguenote, por sobre o apoucamento de um 

clérigo medroso. [...] Apesar de tudo, a franca simpatia da tribo 

venceu-lhe todas as resistências e, desde que fala dos índios, ele diz: 

“... esta boa gente nua...”.  Protestante embora, Léry tornou-se sensível 

à fragrância de uma vida moral primitiva, de pura cordialidade.   E o 

próprio sentir-lhe transforma, a ponto de achar beleza naquilo mesmo 

que dantes o irritava. Vemo-lo, então, opor a ternura maternal das 

índias à negligência inumana das suas patrícias.
434

 

Ainda que sua abordagem da história indígena tenha sido muito contestada, 

Bomfim foi um autor instaurador de discursividade, influenciando a produção de muitos 

textos acerca dessa temática na mesma linha de sua argumentação.
435

 Darcy Ribeiro 

referindo-se a originalidade do pensamento de Manoel Bomfim, reconheceu a sua 

influência, mesmo que indiretamente, nos clássicos da historiografia brasileira dos anos 

1930. Lúcia Lippi Oliveira também corroborou a afirmação de Ribeiro quanto à 

influência de Bomfim sobre os emergentes historiadores da década de 30, a saber, 

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Junior. Outros autores 

também comungam dessa opinião, como Giralda Seyferth. Consoante com as 

afirmações acima, posso inferir ao estudo sobre Manoel Bomfim e seu influxo sobre 

obras contemporâneas e posteriores a sua época o conceito de “fundador de 

discursividade” proposto por Michel Foucault que atribuiu aos autores que exercem 

com as suas obras influência sobre outros intelectuais de épocas seqüentes: 

Vamos chamá-los, de maneira um pouco arbitrária, “fundadores de 

discursividade”. Estes autores têm de particular o fato de que eles não 

são somente os autores de suas obras, de seus livros. Eles produziram 

alguma coisa a mais: a possibilidade e a regra de formação de outros 

textos.
436

 

 

Em verdade, o que se percebe quanto ao conceito de homem cordial de Sérgio 

Buarque de Holanda é alguma semelhança com o conceito homônimo de Manoel 

Bomfim.  Se bem que eles usaram referências teóricas distintas, mas similitude há entre 

os conceitos de ambos. Que Holanda ao desenvolver posteriormente o conceito de 

homem cordial se valeu da sociologia e da historiografia alemãs é fato. Corroborando a 

minha assertiva acerca da influência de Bomfim em Buarque de Holanda, cito este 

discorrendo sobre o homem cordial: 
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Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a 

civilização será de cordialidade – daremos ao mundo o “homem 

cordial”. A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes 

tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, 

um traço definido do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que 

permanece ativa e fecunda a influência ancestral dos padrões do 

convívio humano, informados no meio rural e patriarcal. Seria engano 

supor que essas virtudes possam significar “boas maneiras”, 

civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um fundo 

emotivo extremamente rico e transbordante.
437

 

 

Holanda atribuiu ao escritor paulista Ribeiro do Couto o emprego da expressão 

homem cordial, fazendo referência ao brasileiro, como portador de várias virtudes, em 

especial, hospitalidade, generosidade, amabilidade, ternura.
438

 Couto teria usado a 

expressão homem cordial em uma correspondência ao escritor-diplomata Alfonso Reyes 

em seu periódico Monterrey
439

 que circulou no Brasil de 1930 a 1936. Contudo cabe 

questionar se Sérgio Buarque de Holanda não conheceu nem tampouco leu O Brasil na 

América – caracterização da formação brasileira, escrito em 1926 e publicado pela 

primeira vez em 1929?  Pois foi neste livro que Manoel Bomfim usou a expressão 

“homem cordial” e desenvolveu o conceito a respeito desta, indicando a influência 

indígena no modo de ser do brasileiro.  

Por fim, ressalto em Manoel Bomfim o peso dado ao indígena na composição 

étnica da população brasileira, sobretudo nos primeiros séculos da colonização 

portuguesa. Para este autor o que constitui a singularidade do Brasil face aos outros 

países latino-americanos liga-se aos laços de amizade e de sangue  estabelecidos entre 

os índios e os colonizadores portugueses. Exponho aqui a leitura que Bomfim fez dos 

índios e da mestiçagem deles com os portugueses: 

De tudo isto, resultou que o índio é, para a nação brasileira, um fator 

essencialmente importante, de certo modo decisivo, sem 

correspondência na formação de outros povos americanos. [...] só o 

Brasil se tornou um povo, com capacidade de nação, é que houve, 

aqui, qualquer coisa, em vida, além do português, e que foi essencial 

para o êxito da empresa. Só pode ter sido o outro elemento humano, 

esse gentio, não desmoralizado como o mísero africano transplantado, 

esse gentio, que fornecendo o trabalho, dando a experiência da terra, 

nem por isso se desobrigava de ser autônomo e forte. [...] o português, 
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com as facilidades do seu temperamento, aceitou prontamente o índio, 

que lhe facilitava em tantos modos a exploração da terra, e passou a 

viver, em grande parte, na experiência e nos recursos que lhe oferecia.   

[...] O índio é a possibilidade de explorar a terra e de haver riqueza; e 

desde que a moral do momento admite a escravidão, escravizam-no, 

para tirar-lhe o trabalho.
440

 

Ao estudar a forma como Manoel Bomfim historiou o índio na formação da 

nacionalidade brasileira percebi algumas ambiguidades deste autor. Uma delas é a de 

que não houve extermínio dos índios pelos colonizadores portugueses. Lendo Berta 

Ribeiro, Aylton Quintiliano e Hilda Baqueiro Paraíso e algumas fontes que Bomfim 

utilizou, percebe-se que os historiadores citados acima chegaram a outra conclusão; a 

qual é diferente deste autor. Os massacres dos índios tamoios por Mem de Sá, terceiro 

governador geral do Brasil e Antônio Salema, quarto governador geral e governador do 

Brasil Meridional de 1574 a 1577, e as perseguições cruéis de várias nações indígenas 

desde o século XVI até o XIX, como os aimorés, caetés, potiguaras, cariris e os 

chamados índios bravos do “Sertão do Leste”, botocudos, puris e coroados contradizem 

as afirmações de Manoel Bomfim quanto à tese de que não houve extermínio de parte 

considerável das nações indígenas brasileiras.
441

 

Da leitura precipitada das primeiras páginas de O Brasil na América... pode se 

constatar que Manoel Bomfim viu os indígenas como portadores de uma cultura 

primitiva e que seriam povos inferiores, mas, à medida em que se avança na leitura 

desse livro, constata-se um autor em sua plena maturidade intelectual que antecipou 

algumas discussões da antropologia cultural – como por exemplo, a discussão do que 

vem a ser a civilização ocidental e o que quer dizer  ser homem civilizado. Ele propôs 

em algumas passagens de O Brasil na América rediscutir o conceito de civilização.
442

  

 Aqui, em páginas avançadas do livro O Brasil na América... Bomfim revisou 

sua posição sobre as culturas indígenas e reconheceu o valor dos saberes indígenas que 

foram aplicados em suas porfias pela sobrevivência em relação dialética com a natureza, 

denotando harmonia entre os brasis e o meio ambiente.  Para Manoel Bomfim, 

O comunismo em que vivia o índio será, talvez, avesso a esse 

progresso à ocidental – o progresso de riqueza, de requintes, de 

exaltação pessoal e, por isso mesmo, de desigualdades e injustiças. 

Mas, com isso, não é nesse ocidentalismo que se faz a plena expansão 
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de humanidade, porque tanto seria perigo para o regime dos 

privilégios dominantes. E prosseguimos nesse regime de civilização. E 

buscamos dele o que é avidez de ambição pessoal, para ver 

acumularam-se os sofrimentos da maioria, as queixas, os ódios, e todo 

esse fermentar inumano em que se contorcem as cultas sociedades 

modernas, incompatíveis com a verdadeira felicidade, pois que os 

aquinhoados da fortuna resolvem os desejos em saciedade, decepção, 

ou tédio, e todos os outros os afogam em despeito, ódio, 

desespero...
443

 

A reflexão de Manoel Bomfim sobre a civilização ocidental e as ditas 

sociedades primitivas brasileiras denota o inculcamento e o processamento das ideias de 

Kropótkin, Engels, Kautsky, Lênin e de Jaurés
444

.   Essas leituras de autores com um 

viés anarquista e marxista influenciaram Manoel Bomfim em suas análises da formação 

da sociedade brasileira em uma perspectiva distinta da corrente intelectual hegemônica 

– “[...] é alguém que não está dentro do mainstream, da corrente principal. Até porque 

ele vai pelo Tarde, que também tem lá suas relações raciais, mas principalmente com 

Engels, Jaurès, Lenin – o Lenin que estava bem dentro dessa coisa do Marx, além do 

próprio Marx”.
445

  

Concluo, asseverando, que Manoel Bomfim, de posse de um instrumental 

teórico refinado e atual à sua época, elaborou uma reflexão crítica e vanguardista ao 

colocar em questão os pilares da relação civilização X barbárie, declinando de uma 

visão etnocêntrica de que os índios seriam atrasados e inferiores. O autor, 

conscientemente, superou o eurocentrismo ao questionar o modelo de desenvolvimento 

da civilização ocidental em contraponto ao comunismo dos povos indígenas da época 

colonial. Ele amadureceu sua análise acerca da relação entre civilizado e primitivo, 

rompendo aos poucos em sua trajetória intelectual com a visão de que o europeu foi o 

elemento superior da formação de nossa nacionalidade. Bomfim reviu em O Brasil na 

América... muitas análises e assertivas feitas em A América Latina acerca dos índios e 

dos negros e de seus papéis desempenhados na formação de nossa nacionalidade. 

Outrossim, constatei que suas abordagens sobre a ciência raciológica europeia 

e brasileira refinaram-se em seus livros histórico-sociológicos da trilogia sobre a 

formação brasileira. Contrariando Francisco Iglesias e José Carlos Reis, vi maior 
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refinamento no trato do racialismo europeu e de seus cultores brasileiros em O Brasil 

Nação.  

Ademais, percebi que suas obras histórico-sociológicas ao tratarem sobre a 

questão da mestiçagem do povo brasileiro, tiveram influxo sobre outros autores 

brasileiros que abordaram essa temática. Nesse sentido, Bomfim pode ser percebido 

como um autor fundador de discursividades no âmbito das obras que discutiram a 

positividade da mestiçagem do povo brasileiro a partir dos anos 1920, 1930 até 1960, de 

autoria de Edgar Roquette-Pinto, Arthur Ramos, Gilberto Freyre, Florestan Fernandes e 

Darcy Ribeiro. 
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CAPÍTULO 4 – Estudo comparativo sobre o papel desempenhado pelos indígenas 

na formação da nacionalidade brasileira nas obras historiográficas de Manoel 

Bomfim e Manuel de Oliveira Lima  

 

4.1- Um pequeno estudo biográfico de Manuel de Oliveira Lima (1867 – 1928) 

 

 Inicio este capítulo fazendo um pequeno estudo biográfico de Manuel de 

Oliveira Lima. Vou ancorar-me em Gilberto Freyre, Barbosa Lima Sobrinho, Max 

Fleiuss, Neusa Dias de Macedo e Fernando da Cruz Gouvea, importantes biógrafos, 

literatos e historiadores que estudaram a vida e a obra deste historiador pernambucano. 

Esses autores escreveram obras de grande peso sobre Oliveira Lima que tiveram como 

proposta aguçar o interesse das novas gerações de brasileiros acerca dos livros histórico-

sociológicos, produzidos em grande parte na Primeira República. Também terei como 

esteio biográfico o livro Memórias (Estas minhas reminiscências), de 1937, do próprio 

Manuel de Oliveira Lima. 

Manuel de Oliveira Lima nasceu em 25 de dezembro de 1867 na cidade de 

Recife na então província de Pernambuco, tendo como pais Luís de Oliveira Lima 

(português) e Maria Benedicta de Miranda Lima (pernambucana). Foi o quarto dos 

filhos dos Oliveira Lima, tendo como irmãos, Luís – o primogênito, Amália e Maria 

Benedita. Manoel de Oliveira Lima foi o filho temporão de Luís de Oliveira Lima e 

Maria Benedicta de Miranda Lima.
446

 Oliveira Lima referiu-se acerca do seu 

nascimento e sobre seus pais deste modo:  

Nasci no Recife a 25 de Dezembro de 1867. Disse Salvador de 

Mendonça no discurso com que me recebeu na Academia Brasileira – 

discurso bem pouco brasileiro pela primorosa sobriedade – que 

repicavam festivos os sinos pela data de nascimento de Christo e 

antecipavam as victorias do Paraguay. Nem por isso sahi festeiro ou 

guerreiro. [...] Meu pai era do porto, nascido nas imediações da Sé, do 

burgo tão bem descripto por Garrett, filho de um official de repartição, 

“homem bom” mas de escassos haveres. Minha avó falleceu aos 26 

annos, do cholera que grassou durante o cerco de 1832 e meu pai que 

menino de 14 annos, se recordava de Dom Pedro, barbudo, trigueiro e 

bexigoso, foi mandado por meu avô, para escapar ás doenças e ás 

privações, para a casa no Douro do seu amigo Manuel Pinto 

Tameirão. [...] Vi a luz n’aquella casa do Corredor do Bispo que a 

gentileza dos comprovincianos fez a rua Oliveira Lima. Minha mai era 

do Rio Formoso, nascida no Engenho Antas, de propriedade do 
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marquez de Olinda e arrendado a meu avô Miranda, transmontano de 

Chaves que no Brasil casara na família Castro Araujo.
447

 

 

Luís de Oliveira Lima, pai de Oliveira Lima, era comerciante, estabelecido na 

cidade de Recife, com negócios de tecidos e agenciamento de açúcar no atacado. 

Segundo o historiador pernambucano Fernando da Cruz Gouvêa, a casa comercial de 

Luís de Oliveira Lima ficava “na rua da Cadeia, próxima do porto e dos trapiches”.
448

 

Manuel de Oliveira Lima descreveu as atividades comerciais e o progresso econômico 

de seu pai deste modo: “Os seus companheiros de commercio no Recife, para onde foi 

em 1834 tentar fortuna, sendo caixeiro e depois patrão, com negocio de fazendas e 

consignações d’assucar, tratavam-no por isso de fidalgo”.
449

 Já a mãe de Oliveira Lima, 

Maria Benedicta de Miranda Lima, dedicou-se apenas às atividades do lar, tendo sob 

sua responsabilidade a educação dos filhos e a manutenção da casa no que tange aos 

inúmeros afazeres domésticos, como a confecção da vestimenta dos filhos e dos 

escravos e, ainda, provia a alimentação de todos os residentes da casa dos Oliveira 

Lima, incluindo a criadagem e a escravaria. Gilberto Freyre traçou um quadro 

romanesco da mãe de Oliveira Lima comparando-a com as sinhás dos romances de José 

de Alencar que nasceram pobres e através de um casamento feliz com um homem de 

posses se arranjou na vida.
450

 Freyre ao referir-se à Maria Benedicta de Miranda Lima 

afirmou 

O que parece certo é ter casado iaiá, senão pobre, sem fortuna,com 

português rico; mulher sonhadora, unida a homem prático, com quem, 

entretanto, viveria feliz, criando os filhos com o auxílio de mucamas 

nos dias do estável Brasil de Dom Pedro II, homem maduro e monarca 

sensato desde os quinze anos: desde a meninice.
451

  

 

Oliveira Lima influenciou a imagem que Gilberto Freyre tinha de Dona Maria 

Benedicta, pois foram amigos e o historiador de Casa-grande & senzala e dos estudos 

sobre a mestiçagem brasileira conheceu na intimidade a família do historiador-

diplomata. Destarte, eles tiveram imagens semelhantes de Maria Benedicta de Miranda 

Lima. Oliveira Lima traçou a imagem da mãe assim: 
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Minha mai era uma d’essas donas de casa diligentes e esmeradas de 

que os nossos romancistas de costumes nunca souberam tirar todo o 

partido possível. Vestiam os filhos – no meu primeiro retratinho até o 

gorro escossez é de feitura materna – e os escravos; presidiam á 

comida d’estes e dos caixeiros ou outros empregados, ainda achavam 

tempo para formar o espírito dos filhos com licções de uma moral 

bondosa. Os homens públicos do Imperio foram productos d’essas 

escolas domesticas que lhes moldaram as almas antes de se educarem 

suas intelligencias.
452 

 

A partir do momento que Luís de Oliveira Lima amealhou uma considerável 

fortuna, ele retirou-se da atividade comercial segundo seu filho caçula.
453

 Porquanto 

quem passa a tocar os negócios de fazenda e o comissariado do açúcar é seu filho mais 

velho Luís Gordo
454

 com a ajuda de um velho caixeiro português de seu pai. Para 

Gouvêa, “Não via ele razões para se entregar ao trabalho, principalmente quando sabia 

que o Sr. Pereira, caixeiro pé-de-boi, antigo colaborador e patrício do velho Lima, 

conduziria, enquanto vivesse, os negócios familiares”.
455

 O pai de Oliveira Lima 

trabalhou no negócio de tecidos e do açúcar por alguns anos, tendo chegado ao Brasil 

em 1834 e lá pelo final da década de 1850 afastou-se dessa atividade econômica, 

atribuindo ao filho mais velho à testa do negócio.
456

 Especulando-se sobre sua saída do 

comércio de tecidos e do comissariado de açúcar do Recife, imagino que o pai de 

Oliveira Lima já estivesse tendo os primeiros sinais da doença que o levaria embora 

para Portugal juntamente com a sua família.  

Quando Oliveira Lima estava a completar seis anos de vida ocorreu a 

transferência sua e de seus pais para Lisboa. As filhas Amália e Maria Benedita que já 

estavam casadas ficaram no Recife, enquanto Luís, filho primogênito acompanhou os 

pais e o irmão mais novo Manuel para ajudá-los na acomodação dos objetos e utensílios 

de sua mudança em Lisboa. Um dos motivos da mudança da família Oliveira Lima para 

Portugal foi o intuito de o português Luís de Oliveira, na casa dos cinquenta anos, mas 

debilitado fisicamente, encontrar melhores ares e condições mais favoráveis para a sua 

enfermidade.
457

 Contudo existiram outros motivos para a volta de parte da família Lima 

para Portugal, como a possibilidade de o filho caçula estudar em colégios portugueses e 
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se educar em um ambiente socialmente mais tranqüilo e a tensão entre brasileiros e 

portugueses à época – “[...] não interessaria menos ao antigo comerciante da rua da 

Cadeia, inquieto, sem dúvida, com o recrudescimento do sentimento nativista, anti-luso, 

em Pernambuco, notadamente em Goiana, com repercussão na capital da província 

desassossegada[...]”.
458

 Esse crescimento do anti-lusismo em Pernambuco se deu por 

volta da década de 1870 e acabou afetando a tranquilidade da família luso-brasileira 

Oliveira Lima.
459

  Todos esses motivos do retorno de Luis de Oliveira Lima para 

Portugal não podem ser esquecidos, entretanto a razão principal da saída do Recife do 

velho comerciante lusitano Luís aconteceu em razão de seu adoecimento.  

Fato que chama a atenção em Oliveira Lima é o seu apreço pelas coisas do 

Brasil, em especial de sua terra natal, Pernambuco. Imagino que os poucos anos de vida 

vividos aqui não teriam sido suficientes por essa paixão ao Brasil que se percebe em 

alguns dos seus textos. Concluo a respeito do querer bem de Manuel de Oliveira Lima 

ao nosso país que muito devem ter influenciado seu pai Luís de Oliveira e sua mãe 

Maria Benedicta que fizeram seu patrimônio no Brasil. E corroboro essa minha 

assertiva com a confissão de Oliveira Lima dizendo  

[...] e meu pai sempre prompto a rebater qualquer affirmação em 

desabono do Brasil. Brasileira a comida, temperada ao sabor nacional, 

sustentado pelas constantes remessas de farinha e goma de mandioca, 

de doces, de queijos do sertão, de pimentas de cheiro e malagueta, 

avivando o patritismo, cujo ultimo traço a desapparecer, na opinião de 

Eduardo Prado, era co gosto pela cozinha do paiz natal. Brasileira até 

a criadagem, composta em boa parte de crias da casa. 

Assim cresci, n’uma exaltação intima do Brasil, alimentando uma 

concepção historica que me levou depois tempo a depurar de traços 

falsos e nutrindo até contra a mãi pátria prejuizos que o tempo se foi 

encarregando de corrigir e até transformar em carinhos pelo passado 

em summa commum.
460

 

 

Ainda com relação a esse gosto de Oliveira Lima pelo Brasil, cito a professora 

Neusa Dias de Macedo.
461

 Esta biógrafa asseverou sobre Oliveira Lima o seguinte: 

“Brasileiro por sentimento, português por formação, o futuro diplomata, desde cedo, 

mostrou-se inclinado pela história e literatura do Brasil, principalmente do Brasil 
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vinculado a Portugal”.
462

 A ressalva de Macedo que Oliveira Lima se interessou por 

história e literatura brasileiras, mas de um Brasil vinculado a Portugal não pode ser 

ignorada por quem estuda ou irá estudar este autor. 

Oliveira Lima fez os estudos básicos no Colégio dos Padres Lazaristas, em 

Lisboa, e na Escola Acadêmica.
463

 Verifiquei por meio da leitura de suas memórias a 

influência exercida pelos padres franceses do Colégio Lazarista em sua formação 

humanista – “Os sacerdotes de São Luiz sómente me incutiram bons principios”.
464

 

Afirmo também baseado em suas memórias que a Escola Acadêmica teve relevante 

papel na formação intelectual de Oliveira Lima. Ele referiu-se sempre com carinho 

acerca de seus professores e de seus colegas daquele tradicional colégio tradicional. Em 

tom nostálgico e saudosista, Lima referiu-se a sua última escola dos estudos 

preparatórios para a entrada na universidade em Lisboa. Sobre a Escola Acadêmica 

assim se expressou: 

Da Escola Academica conservo boas recordações, sendo a melhor do 

seu director, o comendador Antonio Florencio dos Santos, pessoa 

excellente. [...] Em 1923, passando o verão em Lisboa, assisti na 

Escola Academica a uma festa que me commoveu – a reunião dos 

alumnos de 40 annos atraz. Encontrei velhos camaradas cuja pista 

perdera e revi outros dos quaes já me não lembrava. Nenhum deixava 

seguramente de evocar a figura sympathica do director com seus olhos 

muito azues e suas suissinhas brancas e espalmadas de banqueiro.
465

 

 

 Oliveira Lima demonstrou desde cedo aptidão para os estudos de 

Humanidades e rejeição e inaptidão pelas ciências exatas e naturais, tendo sido 

reprovado em física mais de uma vez no ensino secundário – fato que desagradou 

bastante seu pai. Também nunca teria demonstrado nenhum jeito e talento pelas 

disciplinas artísticas em geral. Oliveira Lima referiu-se sobre sua trajetória escolar deste 

modo: 

O meu gosto pelos assumptos historicos foi temporão. Fiz exame de 

historia com 11 annos e meio e tão bem sahi que o presidente da mesa 

declarou que, se a lei previsse um premio em caso taes, este me 

caberia. Pelo desenho, pela musica e pelo canto e por quanto exige 

talento manual nunca senti a menor aptidão e ás mathematicas e 

sciencias naturaes fui sempre tão avesso que duas vezes fui reprovado 

phisica com grande humilhação para meu pai, que se não queria 
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capacitar da minha incompatibilidade congênita com a óptica, parte 

em que n’um e n’outro exame me cahiu o ponto.
466

 

 

Como falara anteriormente sobre o apreço que Oliveira Lima e seus familiares 

tinham pelo Brasil e as coisas daqui. No seu tempo de colegial ao idealizar e pôr em 

prática um projeto editorial dedicado à exaltação e às homenagens aos escritores 

brasileiros e suas obras literárias.
467

 Lima criou aos quinze anos de idade o periódico 

Correio do Brasil à época em que fazia preparatórios para o ingresso em curso superior 

na cidade de Lisboa. Esta publicação perdurou até aos tempos de sua permanência na 

Faculdade de Letras de Lisboa e contou com a colaboração de Manuel Villas Boas, seu 

colega brasileiro que era natural do Maranhão, na segunda fase de circulação do 

periódico.
468

 Utilizo aqui Neusa Dias de Macedo falando de Oliveira Lima, um editor 

juvenil de periódico acerca do Brasil. Segundo esta biógrafa, Oliveira Lima “Com 15 

anos apenas, esteve à testa da publicação de um jornal literário e informativo das coisas 

do Brasil, no qual colaborou com perfis biográficos”.
469

  

Segundo Neusa Dias de Macedo, a entrada de Oliveira Lima para o curso de 

filosofia e letras do Grupo Superior de Letras (atualmente Faculdade de Letras) da 

Universidade de Lisboa ocorreu em 14 de outubro de 1884. Tendo ele diplomado-se em 

Doutor em Filosofia e Letras em 1888 na mesma universidade.
470

 Na Universidade de 

Lisboa, em seu curso de letras, Oliveira Lima conviveu intelectualmente com 

reconhecidos literatos e historiadores portugueses, sendo influenciado pelos seguintes 

intelectuais: Teófilo Braga, Adolfo Coelho, Pinheiro Chagas, Jayme Moniz, José Basto 

e João Pedro de Oliveira Martins. Ainda sobre a influência exercida por esses 

professores portugueses, Macedo diz que “dentro dos moldes rigorosos da educação 

humanística portuguesa, formou-se o seu espírito, sofrendo, por certo, influência das 

idéias da época”.
471

 Oliveira Lima tirou de proveito das relações aluno-mestre com 

Teófilo Braga, José Basto e João Pedro de Oliveira Martins o hábito da pesquisa 

documental e a inferição da verdade histórica a partir da análise da relação com o meio 

físico e a realidade social.
472

 Além da influência dos mestres portugueses sobre o 

historiador-diplomata, percebi também da análise da obra de Oliveira Lima a 
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ascendência intelectual marcante de Francisco Adolfo Varnhagen sobre este.  Voltando 

a análise da influência dos intelectuais lusitanos sobre a formação humanística de 

Oliveira Lima, este autor realçou a ascendência intelectual de Teófilo Braga sobre si 

próprio –  

Tive porem melhor do que uma codecoração: o pequeno discurso 

repassado de sympathia, com que Theophilo Braga fechou as mainhas 

licções que elle religiosamente ouvira, satisfeito, ao que me disse, de 

ver deitar clarão o facho de uma intelligencia cuja luz elle bem 

lobrigara quando ainda era pequena e tremula. Tanto mais me 

sensibilizaram suas palavras quanto a Theophilo coubera uma real 

influencia sobre o meu espirito jovem.
473

 

 

Segundo seus principais biógrafos, no tempo do colegial, Lima mostrou 

aptidão para as coisas da imprensa, tendo sido o Correio do Brasil a sua estreia no 

jornalismo (1883 – 1885). Escreveu nos tempos de faculdade no Jornal do Recife (1885 

- 1886) n’O Repórter de Oliveira Martins (1888). Esse último dirigido por João Pedro 

de Oliveira Martins, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa que 

exerceu grande influxo intelectual sobre a geração acadêmica portuguesa do final do 

século XIX e início do XX. Oliveira Lima se sentiu plenamente valorizado 

intelectualmente ao receber o convite de seu ex-professor Oliveira Martins para 

colaborar em O Repórter, foi a sua porta de entrada na imprensa portuguesa.
474

  

Logo após sua formatura em Letras, Oliveira Lima iniciou a sua colaboração 

na Revista de Portugal (1889). Já no Jornal do Brasil colaborou desde a fundação do 

matutino fluminense em 1891 até o seu falecimento em 1928.
475

 Lima foi 

correspondente desse jornal durante sua atuação como diplomata em Portugal. Lá 

publicou artigos sobre a situação da sociedade portuguesa da última década do século 

XIX, tendo boas fontes de informação sobre as coisas da política de Portugal. O autor, 

assim se pronunciou sobre sua atuação como correspondente do Jornal do Brasil em 

Portugal: 

Quando voltei a Portugal como secretario da legação, ia 

occasionalmente á casa de Oliveira Martins, á rua do Caetanos, á cata 

de informações políticas, para transmittil-as ao “Jornal do Brasil” 

então fundado por Sancho de Barros e Rodolpho Dantas e do qual eu 

era correspondente.
476
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Como jornalista, Oliveira Lima não deixou de colaborar na imprensa 

nordestina, em especial a pernambucana. Assim sendo, ele atuou como correspondente 

do Jornal do Recife de propriedade de José de Vasconcelos.  Seu relato sobre a 

passagem pelo Jornal do Recife –  

Das primeiras coisas que escrevi no Jornal do Recife, de José de 

Vasconcellos, de que me tornei depois correspondente, foram 

impressões de viagem na Inglaterra e na França, sendo que a 

Inglaterra me captivou tanto que alli passei todas as minhas ferias 

grandes de 1886 e só fui a França dois annos depois.
477

 

 

Oliveira Lima também foi articulista durante anos do Jornal do Comércio, 

tendo iniciado a publicação de artigos neste jornal em 1896. Prestigiado colaborador de 

grandes jornais, Lima produziu inúmeros artigos para o Jornal do Comércio em 1903 – 

estando nesse ano no Rio de Janeiro – ele escreveu artigos sobre as questões de limites e 

sobre o modo como o Barão do Rio Branco conduzia o Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil no jornal Correio da Manhã nos primeiros anos deste matutino de 

Edmundo Bittencourt. Esses artigos deram origem ao livro Cousas diplomaticas (1908), 

publicado em Lisboa.
478

 Outrossim Oliveira Lima “atuou intensamente como 

colaborador da Revista Brasileira”.
479

 Utilizo o próprio Lima se referindo à Revista 

Brasileira, posto que ele foi um dos seus próprios colaboradores assíduos. Assim o 

historiador-diplomata se referiu a esta publicação de cunho literário – “era o tempo da 

Revista Brasileira, mãi da Academia Brasileira e dirigida por José Verissimo com 

criterio e capacidade”.
480

 

Oliveira Lima, mesmo tendo passado maior parte de sua existência no 

estrangeiro, deu muita importância a sua filiação às entidades socioculturais brasileiras. 

Destarte, participou do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Desde seus 

tempos de tempos de faculdade em Lisboa que Manuel de Oliveira Lima se encantara 

com a escrita historiográfica de Francisco Adolfo Varnhagen, e por que não se filiar ao 

grêmio histórico-literário que tinha o autor de a História Geral do Brasil como 

referência de nossa história nacional vinculada totalmente a Portugal? Atendendo a este 

chamamento dos seus pares intelectuais, Lima entrou em 11 de outubro de 1895 para o 

IHGB. O historiador-diplomata produziu monografias e artigos para o Instituto 

Histórico, focando personagens da sociedade colonial brasileira e a literatura daquele 
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período.
481

 Macedo retrata o período de sua entrada no IHGB, destacando: “Em 1895 

iniciou pesquisas historiográficas nos arquivos do Rio de Janeiro; entrou para o Instituto 

Histórico Brasileiro e publicou o 1.º livro Pernambuco, Seu desenvolvimento 

Histórico”.
482 

Oliveira Lima foi um dos quarenta primeiros imortais da Academia Brasileira 

de Letras (ABL), não estando no dia da fundação da instituição cultural em 20 de julho 

de 1897. Em verdade, o historiador-diplomata foi escolhido como um dos primeiros 

quarenta imortais sem sequer ter conhecimento deste fato. A declaração de Oliveira 

Lima sobre a sua eleição para a Academia Brasileira é digna de registro –  

Eu fora de resto eleito academico por ocasião da fundação da 

Academia, na minha ausência e sem ter d’isso tido conhecimento 

previo. Só depois soube que, pergutando meu primo Affonso de 

Miranda a Rodrigo Octavio si meu nome estava entre os que iam a 

votos, este lhe respondeu que sim e que era sympathico tanto á patuléa 

como ao grupo dos duques. A Academia Brasileira até n’este ponto 

imitava a Francesa, onde então le parti des ducs, assim chamado 

porque n’elle figuravam os duques d’Aumale, de Broglie e 

d’audiffret-Pasquier, grupo aristocratico e conservador que 

predominava pelo brilho dos seus titulos na illustre companhia, si é 

que a não governava. 

Imagino que entre nós os duques eram Nabuco, Taunay e outros 

adeptos da monarchia, á qual Taunay ficou sempre fiel. Nabuco porém 

depressa passou a ser ci-devant, deslumbrado com os dourados do 

fardão de embaixador e, como de praxe, justificando com o dever para 

com a patria o seu acto que Carlos de Laet qualificou n’um discurso 

academico de pura deserção.
483

 

 

Ele assumiu na ABL a cadeira 39, cujo patrono é o literato, historiador e 

diplomata Francisco Adolfo Varnhagen, apenas em 1903. Vale destacar que Oliveira 

Lima já seguia as pegadas do autor de A História Geral do Brasil. Com relação às suas 

pesquisas em arquivos portugueses e as coincidências de análises de documentos já 

analisados por Varnhagen sentenciou Lima o seguinte: 

Quando, muito novo ainda, eu estudava paleografia na Torre do 

Tombo, de Lisboa, tendo por mestre José Basto, um dos auxiliares de 

Herculano na obra grandiosa dos Portugaliae Monumenta Histórica, 

costumava ansioso esquadrinhar nos maços de papéis bolorentos, de 

caracteres semi-apagados, debaixo da poeira dos séculos, algum 

documento que na minha prosápia juvenil julgava dever ser decisivo 

para a solução de qualquer dos enigmas da nossa história, que os tem, 

conquanto date de ontem. Ora, era com viva surpresa e não menos 

vivo desapontamento que, em quase todos aqueles papéis, se me 

deparava a marca discreta do lápis de um pachorrento investigador 
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que me precedera na faina, e que verifiquei não ser outro senão 

Francisco Adolfo Varnhagen.
484

 

 

Em seu Elogio a Varnhagen (1971[1903]),
485

 discurso proferido em sessão 

solene da ABL ao patrono de sua cadeira, Oliveira Lima enalteceu a obra e a vida de 

Francisco Adolfo Varnhagen, reconhecendo neste o primeiro historiador moderno do 

Brasil. Certamente, o apreço à história de Portugal e os feitos dos nobres portugueses 

radicados no Brasil tenham aproximado ambos que viveram em épocas distintas no 

Brasil, mas tiveram tantas similaridades em suas obras historiográficas. Em seu discurso 

na ABL em 17 de julho de 1903, Lima dissertou sobre a importância de Varnhagen para 

as letras pátrias e para a historiografia brasileira. Oliveira Lima disse: 

[...] quanto me alegra e quanto me honra vir hoje expressar-vos meu 

maior reconhecimento pela minha eleição para membro da Academia 

Brasileira e dar largas à minha admiração pelo mais notável dos 

nossos historiadores, porquanto foi o mais valente trabalhador da 

história nacional. [...] Lembrados de que Varnhagen foi, sem 

contestação, o criador da história pátria, senão em sínteses luminosas 

pelo menos na comprovação essencial, é tão somente com respeito 

que devemos encarar essa figura saliente da nossa literatura, posto 

sejamos forçados pela justiça a salpicar das reservas indispensáveis 

em todo estudo a nossa legítima admiração perante ela. [...] Francisco 

Adolfo Varnhagen foi por certo o mais notório e o mais merecedor 

dos estudiosos do passado brasileiro: foi um ardente investigador, um 

infatigável ressuscitador de crônicas esquecidas nas bibliotecas e de 

documentos soterrados nos arquivos, um valioso corretor de falsidades 

e ilustrado colecionador de fatos.
486

 

 

A partir da leitura de suas memórias, posso afirmar que a passagem de Oliveira 

Lima pela ABL não decorreu em plena harmonia e de total contentamento desse imortal 

com os seus pares intelectuais. Além de muito ausente das reuniões da Academia, pois a 

sua ocupação profissional – diplomata de carreira – lhe dificultava estar sempre no Rio 

de Janeiro, Lima discordou muito de alguns atos e procedimentos tomados pelos 

dirigentes da ABL. Mesmo assim, Oliveira Lima participou de muitas eleições e 

cerimônias literárias na ABL, tendo deixado registrada sua estada na casa de Machado 

de Assis em suas Reminiscências. Assim se expressou Oliveira Lima sobre a Academia 

e suas eleições: 

Aliás nas eleições academicas emquanto tomei parte n’ellas, votei 

sempre com independencia e de accordo com minha consciencia: por 
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Domingos Olympio contra Mario de Alencar, por Alfredo de Carvalho 

contra o Marechal Dantas Barreto, por Pinto da Rocha contra o 

arcebispo Dom Silverio, por autregesilo contra Gilberto Amado, então 

muito dado a tiros e que algum dia, zangado, nos podia pregar uma 

peça em plena sessão.
487

 

 

 Como disse anteriormente a atuação de Oliveira Lima como acadêmico das 

letras do Brasil não foi das mais tranquilas e regozijantes. Ele acabou se antipatizando 

com muitas práticas correntes da ABL.
488

 Oliveira Lima também se defrontava nas 

sessões da academia com alguns desafetos, como o literato, político e jornalista 

Medeiros de Albuquerque
489

. Lima também discordou de práticas não muito 

alvissareiras praticadas na casa de Machado de Assis. Assim, em pouco tempo, Oliveira 

Lima estava decepcionado com a sua vida de acadêmico. A consequência disso foi o seu 

afastamento da ABL, tornando-se um imortal ausente do olimpo literário. Segundo 

Oliveira Lima, 

Foi pouco tempo depois que me afastei da academia, entendendo, 

conforme declarei n’uma oração na Faculdade de Direito do Recife, 

que Ella estava “roubando o morto” com crear fichas de presença de 

100$000 com o dinheiro deixado pelo livreiro Alves para fomentar a 

instrucção no Brasil. Na melhor hypothese parecia enfileirar-se a 

academia pelo seu acto ganancioso entre os analphabetos merecedores 

do patrocinio d’aquelle bemfeitor das lettras, que não pensara em sel-o 

dos letrados.
490

 

 

O historiador-diplomata também pertenceu aos quadros do Instituto 

Arqueológico e Histórico de Pernambuco e da academia Pernambucana de Letras,
491

 

apesar das rivalidades que foram nutridas por muitos intelectuais e políticos 

pernambucanos contra a figura destacada de Oliveira Lima no cenário internacional. 

 Oliveira Lima entrou para a carreira diplomática com a ajuda de seu cunhado 

Pedro de Araújo Beltrão que era diplomata e que o colocou em contato com algumas 
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autoridades do Ministério das Relações Exteriores. Lima teve durante toda a sua vida 

uma grande admiração por seu cunhado Araújo Beltrão, sobretudo por suas ideias 

abolicionistas e seus exemplos dados em prol da libertação de seus próprios escravos e 

de sua família – “Mais do que a atividade diplomática, o anti-escravismo de Araújo 

Beltrão teria sido a razão principal da admiração votada pelo cunhado. [...] O gesto 

libertador do então deputado à Assembléia de Pernambuco, seria constantemente 

enaltecido por Oliveira Lima [...]”
492

 

 Oliveira Lima cavou
493

 sua própria nomeação para a diplomacia brasileira, 

porquanto àquela época não havia concurso para a carreira diplomática do Brasil.
494

 

Além é claro de sua adesão à distância ao movimento republicano brasileiro também ter 

contribuído para a sua entrada na diplomacia de nosso país. Mas é evidente que os 

contatos com renomados diplomatas, como Joaquim Nabuco, na casa do cunhado Pedro 

de Araújo Beltrão em Lisboa facilitaram sua entrada para a diplomacia brasileira.
495

 

Segundo Macedo, Oliveira Lima “em 10 de dezembro de 1890 iniciou carreira 

diplomática, sendo nomeado, no ano seguinte, pelo Ministro Quintino Bocaiuva, 2.º 

secretário da legação brasileira em Lisboa”.
496

 À época de sua entrada para a diplomacia 

brasileira, Lima captou algumas particularidades cotidianas de Deodoro da Fonseca e de 

Floriano Peixoto. O autor descreveu alguns hábitos triviais de Deodoro e Floriano 

assim:  

Deodoro gostava de sentar-se n’uma grande cadeira de balanço na sala 

de jantar do velho Itamaraty de antes da italianização pelo commendor 

Betti, e o que tinha a dizer gostava de fazel-o coram populo. Já 

outrotanto não Acontecia com Floriano, e este pormenor dá a nota da 

differença dos temperamentos. Na residência de São Chistovam que 

elle então occupava e onde me levou o marechal Pires Ferreira, 

Floriano sentava-se, os pés mettidos em em chinellps, n’um sofá 

n’uma das extremidades da sala, e a esse confissionario chegavam, 

cada um por sua vez, os visitantes que se agglomeravam na outra 

extremidade. Ninguem ouvia ou interrompia o Tête-à-tête. Floriano 

foi amabilissimo commigo: fallou-me dos meus “serviços á 

republica”, como tambem aos mesmos se referiu Quintino Bocayuva 

quando o visitei no seu chalet do Cupertino. [...] A minha 

apresentação a Quintino foi feita pelo Conde de São Salvador de 

Mattosinhos, fundador e proprietario d’O Paiz, o qual mostrava muita 
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pressa que eu o Rio por causa da febre amarella, da qual eram 

sobretudo victimas os de fora.
497

 

 

Assim que se viu nomeado como segundo secretário da legação brasileira em 

Lisboa, estando em Recife – Oliveira Lima conheceu e firmou compromisso 

matrimonial com Flora Cavalcanti Albuquerque, moça de família tradicional 

pernambucana que já não vivia mais em abastança. O casamento realizou-se e o filho de 

comerciante português pôde entrar na sociedade tradicional pernambucana.
498

 Flora teve 

uma formação intelectual excepcional para a época e colaborou nas fainas intelectuais 

de Oliveira Lima durante toda a vida em comum do casal.
499

 

Oliveira Lima serviu na diplomacia brasileira de 1890 a 1914. No ano de 1891, 

em sua primeira missão diplomática, serviu como segundo secretário da legação 

brasileira em Lisboa por pouco tempo, pois angariou a antipatia da monarquia 

portuguesa. Ele foi transferido para a legação brasileira em Berlim, sendo chefiado por 

Antônio Araújo e Abreu, barão de Itajubá.
500

 Em 1896, recebeu promoção de primeiro 

secretário, indo servir na legação brasileira de Washington, sob as ordens do 

itaboraiense Salvador de Mendonça, e seguiu sob a chefia de Joaquim Francisco de 

Assis Brasil. Oliveira Lima teve muitos atritos com o diplomata gaúcho Assis Brasil – a 

quem, em suas Memórias não poupou críticas à atuação diplomática – e as querelas que 

protagonizou este diplomata com o monarquista José Maria Paranhos Júnior, o barão do 

Rio Branco. A vida diplomática foi muito útil para a carreira literário-historiográfica de 

Oliveira Lima que escreveu importantes livros sobre os países e os povos que conheceu. 

Na legação de Washington escreveu o livro Nos Estados Unidos: impressões políticas e 

sociais (1889).
501

 

O ano de 1900 foi muito atribulado para Oliveira Lima que permaneceu por 

pouco tempo na legação brasileira em Londres, substituindo Souza Correia que era o 

responsável pelos negócios brasileiros na Inglaterra e que faleceu em solo londrino 

nessa época. O comentário de Oliveira Lima sobre o curto período em que ele esteve 

com Souza Correia na Inglaterra revela como ainda estava em consolidação o território 

brasileiro, posto que existiam terras disputadas entre o Brasil e a Inglaterra e entre o 

Brasil e outros países da América do Sul e da Europa. Para Oliveira Lima, 
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Acrescia que o proprio Rio Branco, conhecedor como ninguem das 

nossas questões de geographia colonial e de historia diplomatica 

territorial, que sobre a Guyana Britannica redigira para vade mecum 

do meu chefe Souza Correia, quando antes de sua morte a legação em 

Londres estava negociando um tratado de limites que nos dava mais 

do que o arbitramento nos deu, uma erudita memoria, me declarara 

um dia em cochilo homérico que o nosso direito não era tão facil de 

provar n’esse caso quanto nos casos das Missões e do Amapá.
502

 

 

Após breve passagem por Londres, Oliveira Lima seguiu para o Japão. Em 31 

de outubro de 1900, ele foi promovido a encarregado de negócios em Tóquio. Na capital 

japonesa, Oliveira Lima serviu por três anos. Na cidade de Tóquio, Oliveira Lima 

proferiu inúmeras palestras sobre a cultura brasileira e sobre a literatura ocidental 

europeia. Tendo escrito lá um livro sobre o povo japonês e sua cultura – No Japão: 

impressões da terra e da gente (1903).
503

 

Lima foi avançando na carreira diplomática.  Em 1904 “Por decreto de 11 de 

agosto foi nomeado enviado extraordinário e ministro plenipotenciário do Brasil em 

Caracas. Em 1905 resolveu “um litígio de fronteiras”. [...] Passou três anos em Caracas, 

onde escreveu vários artigos de impressão das Américas”
504

, os quais deram origem ao 

livro Impressões da América Espanhola 1904-1906 (1953).
505

  

Oliveira lima foi ministro plenipotenciário na Bélgica desde o final de 1906 até 

1911. Sua função diplomática também abrangia a Suécia. Nesse período, o diplomata-

historiador fez uma série de conferências em universidades europeias, recebendo o título 

de Professor Honoris Causa da Universidade de Aix-la-Chapelle. O jornalista e 

historiador Max Fleiuss, secretário do IHGB, descreveu em tom ufanista a trajetória 

diplomática de Oliveira Lima na Bélgica. Exaltou o papel de Oliveira Lima em um 

esforço de estreitar as relações entre brasileiros e belgas. Max Fleiuss afirmou que 

Oliveira Lima: 

Na Belgica, de antes da Grande Guerra, desempenhou essa alta missão 

durante seis annos, tendo creado a reputação de um brasileiro illustre, 

por sua acção brilhante em prol do Brasil, por meio de livros, 

conferencias nas universidades e artigos de jornal, destinados a 

estreitar as boas relações belgo-brasileiras. Demonstrou assim que não 

somos apenas um paiz productor de café e borracha, mas tambem uma 

das mais cultas e florescentes democracias americanas.
506
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 Maria Theresa Diniz Forster afirma que Oliveira Lima inaugurou a diplomacia 

cultural brasileira, promovendo inúmeras atividades culturais que passavam a imagem 

de um Brasil culto e participando de conferências e cursos em universidades afamadas 

da Europa e dos Estados Unidos da América. Seguindo a assertiva de Forster no que se 

refere a Oliveira Lima como difusor da cultura brasileira em diversos países em que este 

autor atuou em cargos diplomáticos, pude constatar que as inúmeras conferências e 

cursos ministrados por ele em universidades europeias, norte-americanas, latino-

americanas e em outros espaços socioculturais pelo mundo o consolidaram como o 

pioneiro da diplomacia cultural brasileira.
507

 

A carreira diplomática de Manuel de Oliveira Lima encerrou-se em 1913, 

saindo a sua aposentadoria no ano de 1914. Max Fleiuss
508

 proferiu uma conferência no 

IHGB sobre Oliveira Lima em 1928, logo após sua morte em Washington, e nela 

registrou o que julgou ser o motivo principal de sua aposentadoria – “Um incidente da 

política interna situacionista determinou a sua definitiva retirada da carreira diplomatica  

que tanto illustrava e valorizara durante um quarto de seculo, como uma das suas mais 

notáveis figuras”.
509

 A não aprovação de seu nome para ministro plenipotenciário para a 

embaixada brasileira em Londres pelo Senado após tantos serviços relevantes prestados 

por Oliveira Lima na diplomacia brasileira foi o fato capital para o pedido de sua 

aposentadoria em 1913. Aludindo a este episódio da vida diplomática de Lima, Gilberto 

Freyre afirmou que: “Sedução que nele se acentuaria até poder ser acusado pelo senador 

Pinheiro Machado, de monarquista cujo nome o Senado da República, não poderia 

aprovar para a missão de Ministro do Brasil em Londres”.
510

  

 Contudo até a sua morte em 1928, Oliveira Lima acreditou que poderia vir o 

reconhecimento por todo o seu trabalho no corpo diplomático do Brasil com a sua 

nomeação para o cargo de ministro das relações exteriores. Entretanto os atritos e as 

divergências que ele teve com políticos e diplomatas do alto escalão foram minando a 

sua expectativa de chefiar a diplomacia brasileira. Uso alguns fragmentos de suas 
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Memorias (1937) para corroborar as intrigas da diplomacia brasileira, a independência e 

a franqueza de Oliveira Lima que Gilberto Freyre exaltou e apontou como um dos 

possíveis motivos para que o historiador-diplomata pernambucano não tenha ascendido 

ao posto de ministro das relações exteriores do Brasil.
511

 Segundo Lima, 

Rio Branco, depois de juntar a assignatura de Assis Brasil á própria no 

tratado de Petropolis para agradar ao elemento republicano histórico, 

tirou-lhe a legação de Washington quando a elevou à embaixada e 

removeu-o para Buenos Aires, onde elle já estivera no inicio da 

República. Assis Brasil teve a hombridade de retirar-se quando Rio 

Branco o enganou (como quiz enganar-me em Venezuela) com as 

instrucções de um tratado de commercio, instrucções de que chegou a 

annunciar a expedição e depois, por um dos seus rasgos á Eduardo 

Prado, explicou que houvera equivoco, que se tratava de instrucções 

analogas para Assumpção, quando já o plenipotenciario brasileiro se 

abrira com o ministro dos estrangeiros da argentina. Para Rio Branco a 

diplomacia commercial era subalterna. O que valia eram questões de 

limites – a sua especialidade feliz – e, na falta d’estas, tocar la grosse 

caísse do reclamo.
512

 

 

 Oliveira Lima defendeu ardorosamente ideias que pareciam estar fora do lugar 

– de republicano à época da crise do regime imperial e do início da República no Brasil, 

tornou-se monarquista quando a república brasileira consolidava-se; pacifista sempre 

fora em um mundo que respirava o ar carregado das bombas das guerras imperialistas
513

 

e sua defesa da neutralidade na Primeira Grande Guerra trouxe-lhe o rótulo de 

germanófilo num Brasil que grande parte da intelectualidade era aliadófila – assim 

sendo, sua aspiração à chefia da diplomacia brasileira esteve na contramão dos 

interesses dominantes e dos pleitos das cúpulas governamentais do Brasil. 

Oliveira Lima sequer conseguiu se instalar na Inglaterra. Por sua defesa da 

neutralidade do Brasil na Grande Guerra, os ingleses instigados por seus desafetos 

brasileiros negaram o pedido de Oliveira lima residir em Londres após sua 

aposentadoria da diplomacia brasileira.
514

 Gilberto Freyre que se fizera amigo de 

Oliveira Lima desde os tempos da adolescência a esse respeito escreveu –  

Sabe-se, aliás, de Medeiros,
515

 que conseguiu emprenhar os ouvidos 

de sir Edward Grey, Ministro dos Estrangeiros do Reino Unido, com 

invencionices sobre um Oliveira Lima germanófilo e, portanto, 
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indigno de permanecer em Londres durante a Guerra de 14. [...] Não 

tardaria a rebentar a Grande Guerra de 1914. O cosmopolita pacifista 

não se acovardara, porém, diante da explosão terrível de rivalidades 

que dividiu então a Europa e o mundo. Não sacrificaria seu pacifismo 

de Quixote à sua comodidade pessoal de Sancho pronto a instalar-se 

em Londres, com sua sólida gordura e com seus livros magníficos. 

Definiu-se pacifista. Tornou-se suspeito de ser pró-alemão aos olhos 

dos próprios ingleses. Teve desfeito seu sonho de residir na cidade 

para ele ideal. Viu-se repelido por uma Inglaterra que estivera durante 

anos entre suas maiores admirações. Mas não transigiu: conservou-se 

pacifista. Quixotescamente pacifista. Cosmopolita no melhor sentido 

da palavra, embora muito brasileiro. Mas muito brasileiro sem que seu 

brasileirismo se confundisse com o dos demagogos. Ou com os 

ingênuos que deram então para aliadófilos desvairados.
516

 

 

Oliveira Lima, além de bacharel em Letras e Filosofia, diplomata e jornalista, 

também foi professor universitário, labor intelectual surgido da faina de conferencista 

em inúmeras faculdades estrangeiras em meio ao ofício de diplomata brasileiro. A 

carreira de professor universitário de Oliveira Lima esboçou-se a partir de suas 

conferências em universidades europeias e em sociedades científicas nos continentes 

europeu, asiático e americano. Não tenho informações precisas sobre o momento exato 

em que Oliveira Lima deslanchou sua carreira de lente em universidades estrangeiras. 

Contudo ela alavancou-se a partir de sua nomeação a ministro plenipotenciário da 

Bélgica e da Suécia em 1906. Oliveira Lima começou “uma espécie de estágio de 

docente do ensino superior” com uma série de conferências proferidas na Université 

Catholique de Louvain (1425) na Bélgica.
517

  

Oliveira Lima foi homenageado no mesmo ano na universidade francesa de 

Aix-La-Chapelle com o título de Professor Honoris Causa. Então, voltou a dar 

conferências na Bélgica – “Em 1910, no Teatro de Le Monnaie, proferiu para a Real 

Sociedade Belga de Geografia a conferência La Conquête du Brésil”.
518

 Ainda na 

Bélgica, Oliveira Lima, usando seu prestígio de diplomata conseguiu inaugurar a 

cátedra de língua portuguesa na Université de Liège, em 1911.
519

 

Entretanto, seu principal feito acadêmico no continente europeu foi, sem 

dúvida alguma, uma série de conferências ministrada na Sorbonne com o título 

“Formation historique de la nationalité brèsilienne”. Essas conferências deram origem 
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ao livro com título homônimo a elas, o qual devido ao êxito na França acabou sendo 

editado nas línguas espanhola e portuguesa. As conferências de Oliveira Lima na 

Sorbonne levaram o Conselho Municipal de Paris a apresentar o projeto de uma cátedra 

de história e geografia para a América do Sul a ser criado na Sorbonne.
520

 O livro 

Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira (2000[1944]) que é uma das fontes 

principais que utilizo para contrapor a concepção historiográfica indigenista de Oliveira 

Lima à de Manoel Bomfim em Brasil na América – caracterização da formação 

brasileira (1997[1929]). O historiador-diplomata alavancou sua carreira de professor 

universitário na Europa e ainda divulgou a cultura brasileira nesse continente. Destarte, 

como autoridade da diplomacia cultural brasileira, Lima vendeu uma boa imagem de 

um Brasil deveras europeu, sobretudo português, porém com algum contributo cultural 

de outros países europeus.
521

 

Oliveira Lima apresentou o trabalho A proteção dos aborígenes brasileiros no 

Congresso Internacional de Americanistas na cidade Bruxelas, em 1912. Ainda neste 

ano apresentou a conferência Le Brèsil et lês etrangers na Sociedade de Geografia de 

Antuérpia.
522

  

O êxito de Oliveira Lima em conferências nas universidades europeias, 

sobretudo as aulas que foram ministradas na Sorbonne despertou o interesse das 

universidades americanas em ouvir suas preleções. Barbosa Lima Sobrinho falou sobre 

as conferências de Oliveira Lima na Sorbonne e as consequências destas na carreira de 

lente do autor de D. João VI no Brasil: “Essas aulas, na Sorbonne, é que haviam 

sugerido à Universidade americana de Stanford a convidar Oliveira Lima para uma série 

de conferências na Califórnia e de que resultaram outras conferências, em diversas 

universidades dos Estados Unidos”.
523

 

Oliveira Lima realizou a convite do professor John Casper Branner, da 

Universidade de Leland-Stanford, inúmeras conferências por várias universidades norte-

americanas.  As conferências proferidas em universidades americanas possibilitaram  

Oliveira Lima conquistar  grande reputação intelectual nos Estados Unidos. Max Fleiuss 

escreveu sobre o impacto e as consequências dessas conferências ministradas por 

Oliveira Lima nos Estados Unidos: 
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As conferencias de Oliveira Lima em doze das universidades mais 

importantes dos Estados Unidos, situadas em toda a extensão do paiz, 

frisou o Sr. Zeballos, tiveram por auditorio os cultores insignes da 

mentalidade de cada zona universitaria. Convidado a occupar-se do 

Brasil, dissertou sobre a America. As doutas assembéas das 

universidades, de Palo Alto e de Berkeley, na California; de 

Lawrence, em Kansas; de Chicago; de Madison, em Wiscosin; de 

Ann-arbor, em Michigan (onde graduou Sarmento): de Cornell, 

Columbia e Vassar, em New York; de John Hopkins, em Baltimore; 

de yale, New-Haven; e Harvard, não suspeitavam até então da 

intensidade da formação dos destinos das nações austraes. Os que 

antes de ouvir Oliveira Lima apenas sabiam da existencia de uma 

South-America, inclinaram-se respeitosos e admirados deante da 

America do Sul.
524

 

 

Durante os anos de 1915 e 1916, Oliveira Lima foi professor por um período 

de seis meses na Universidade de Harvard. Em 1918, Oliveira Lima visitou a Argentina 

com o intuito de ministrar conferencias em universidades platinas. As conferencias 

proferidas em solo argentino versaram sobre as questões da diplomacia e sobre temas 

gerais envolvendo as sociedades sul-americanas. E, por fim, a conferência que Oliveira 

Lima realizou na Universidade de La Plata girou em torno de sua experiência como 

lente da Universidade de Harvard. As conferências proferidas nas universidades 

argentinas deram origem ao livro Na Argentina – Impressões – 1918-1919, que fez 

parte da trilogia juntamente com – No Japão e Nos Estados Unidos.525
 

Não tencionando delongar-me mais na vida acadêmica de Oliveira Lima em 

universidades estrangeiras fora da América do Norte, passo daqui em diante a dissertar 

sobre a carreira de professor universitário de Oliveira Lima nas universidades norte-

americanas, a saber, Harvard e a Católica de Washington. Contudo abrirei um parêntesis 

para falar da inauguração de um curso de estudos brasileiros na Universidade de Lisboa. 

Max Fleiuss, secretário perpétuo do IHGB, discorreu sobre a importância desta 

iniciativa da instituição de ensino superior lisboeta acerca dos estudos sobre o Brasil – 

Em 1923 coube-lhe mais uma vez a honra de inaugurar uma cadeira 

universitária concernente ao Brasil – a de Estudos Brasileiros na 

Universidade de Lisbôa, deante de selectissimo auditorio em que se 

encontrava seu velho mestre Theophilo Braga, tratando dos – aspectos 

da historia e da cultura do Brasil.
526

 

 

O prestígio de grande conhecedor das questões do Brasil e dos países da 

América do Sul notabilizou Oliveira Lima nas instituições acadêmicas norte-
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americanas, fazendo com que o diplomata pernambucano aposentado ministrasse com 

regular frequência cursos em Harvard. Assim sendo, Oliveira Lima ministrou um curso 

semestral na Universidade de Harvard – a cadeira de história e economia da América do 

Sul. Ainda, segundo Max Fleiuss, realizou outro curso nos mesmos moldes na  

Universidade de Williamstown, em 1922.
527

  

Oliveira Lima manteve durante toda a sua existência boas relações com os 

religiosos católicos e se declarou a vida inteira católico, tendo tornado-se mais 

fervoroso na fé cristã romana em idade avançada. Ele, há tempos, segundo seu amigo 

Gilberto Freyre, já cogitava a doação de sua densa biblioteca para os padres da 

Universidade Católica de Washington.
528

 E na impossibilidade da Universidade 

Stanford, da Califórnia, de seu amigo brasilianista John Casper Branner, assumir os 

custos de transporte e de instalação da Brasiliana, restou-lhe a opção de doar sua 

biblioteca para a Católica de Washington.
529

 

Oliveira Lima mudou-se definitivamente para os Estados Unidos da América 

na década de 1920, tendo fixado moradia própria em abril de 1921. Lima doou sua 

valiosa biblioteca com cerca de 40.000 mil livros para a Universidade Católica da 

América. Antes mesmo de Oliveira Lima e D. Flora Cavalcanti de Albuquerque Lima 

ter moradia fixa em Washington, eles já trabalhavam na instalação definitiva da 

Biblioteca Brasiliana doada à Universidade Católica. Oliveira Lima em carta a Gilberto 

Freyre fala de seu prazeroso trabalho de instalação de sua biblioteca na Universidade 

Católica – “Já estou desencaixotando os livros na universidade. Já tenho 7 dias de 

trabalho. Por ora estou pondo as colleções p.ª depois arrumal-as definitivam.te.”
530

 

Ainda sobre a biblioteca de Oliveira Lima que fora doada para a Universidade Católica 

da América é esclarecedor o relato de seu biógrafo pernambucano acerca do destino dos 

seus livros em Washington: 

A despeito da amizade que lhe votava o bispo Shahan, não conseguiu 

Oliveira Lima pôr a sua biblioteca com plenitude a serviço da cultura 

luso-brasileira nos meios universitários norte-americanos. As 

instalações especiais que lhe haviam prometido, que pesou muito para 

a sua decisão de doar o precioso acervo – não passam até hoje de um 

porão adaptado, não havia pessoal especializado e auxiliar, situação 

que ainda perdura, daí a arrumação dos livros, - o arquivo não chegou 
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ser objeto da atenção do doador – daí ter exigido de Oliveira Lima o 

esforço que provocou a sua primeira grave crise de saúde, em 1923.
531

 

 

 Oliveira Lima já era o curador da Biblioteca que levara seu nome na 

Universidade Católica da América, quando em 1924 foi convidado para lecionar a 

cadeira de direito internacional nessa mesma universidade. Mesmo que a doença 

cardíaca já o incomodasse bastante, Oliveira Lima assumiu este novo desafio acadêmico 

na Universidade Católica de Washington. Assim se expressou Lima sobre sua atuação 

como lente em direito internacional da Universidade Católica da América – 

Pela ironia que é inseparavel do destino humano, serei enterrado 

amortalhado na béca de professor de direito internacional da 

Universidade Catholica de Washington. Aprendi theorica e 

praticamente o direito das gentes em quase um quarto de seculo de 

tirocinio diplomatico, mas o peor é que esse direito, que é o mais 

appella á imaginação porque deve constituir o arcabouço de concordia 

humana, por assim dizer não existe, não tanto porque lhe falte uma 

codificação, como porque as nações o supprimem quando entram em 

guerra. Em todo caso ensino-o como um objectivo e por isto mesmo, e 

porque sigo o parecer de Saint Simon – o philosopho que foi mestre 

de Auguste Comte, não o memorista da Côrte de Luiz XIV – de que o 

genero humano ainda se não acha bastante adiantado para que tres 

pessoas possam entre si conversar utilmente, não emprego nas minhas 

aulas o processo da argumentação, sim o da exposição.
532

     

 

As previsões feitas por Oliveira Lima em suas Memorias realizaram-se quanto 

a seu desenlace em “1928 – a 24 de março faleceu em Washington, sendo sepultado no 

cemitério de Mount Olivet com a lápide: Aqui jaz um amigo dos livros”.
533

 

 

4.2- A visão historiográfica de Oliveira Lima sobre os indígenas brasileiros 

 

Revisito a historiografia de Manuel de Oliveira Lima acerca do papel 

desempenhado pelos indígenas na formação da nacionalidade brasileira. Estou 

baseando-me em dois livros da verve historiográfica de Oliveira Lima – D. João VI no 

Brasil (1996[1908]), Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira (2000[1944])
534

 

e excertos da obra de crítica literária Aspectos da Literatura Colonial Brasileira 

(1984[1896]) e  do livro Pernambuco: seu desenvolvimento histórico (1997[1895]), 

inclusos em sua Obra Seleta (1971). 
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Constato ao iniciar meu estudo analítico sobre a ínfima presença indígena na 

obra historiográfica de Oliveira Lima. Primeiramente, este elemento étnico que é um 

dos formadores da nacionalidade brasileira não foi abordado de modo aprofundado 

nessas duas obras clássicas deste historiador-diplomata pernambucano e nem tampouco 

em seu livro inaugural de crítica literária Aspectos da Literatura Colonial Brasileira. 

Sua volumosa obra D. João VI no Brasil contém poucas páginas dedicadas ao 

estudo dos indígenas brasileiros e de suas culturas. Destarte constata-se que foi na 

Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira que Oliveira Lima dedicou mais 

atenção ao tratamento da problemática indígena em nossa formação nacional. Contudo 

não posso deixar de frisar que Oliveira Lima desenvolveu estudos sobre os indígenas 

brasileiros desde suas obras iniciais, escritas em meados da década 1890, a saber – 

Pernambuco seu desenvolvimento histórico (1895) e Aspectos da Literatura Colonial 

Brasileira (1896). Essas duas obras foram publicadas na Alemanha, quando Oliveira 

Lima serviu na Legação de Berlim desde o ano de 1892. Sobre a obra historiográfica 

inaugural de Lima assim escreveu Forster – “Ali concluiria seu primeiro livro, valendo-

se de bibliografia que recolhera ainda em Lisboa, Pernambuco: Seu desenvolvimento 

Histórico, publicado pela editora F.A. Brockaus, de Leipzig, em 1895”.
535

 Quando já 

estava de saída da Legação de Berlim foi para o prelo na mesma editora alemã, Aspectos 

da Literatura Colonial Brasileira. E, ainda, sobre esses dois livros iniciais de Oliveira 

Lima eu cito a referência sobre o assunto do próprio punho do autor: “Escrevi em 

Berlim os meus primeiros livros – o Pernambuco e a Literatura Colonial, e viajei pela 

Bélgica, Hollanda, Allemanha, Austria, Suissa e Italia”.
536

 

 

4.3 - Estudo analítico da concepção indigenista de Oliveira Lima em D. João VI no 

Brasil 

D. João VI no Brasil é tida como a obra historiográfica mais importante de 

Manuel de Oliveira Lima, sendo considerada sua obra prima por historiadores que se 

debruçaram sobre suas obras e por seus biógrafos mais relevantes – Gilberto Freyre, 

Barbosa Lima Sobrinho e Fernando da Cruz Gouvêa. Freyre foi um entusiasta de D. 

João VI no Brasil e exarou uma sentença auspiciosa sobre este livro e seu personagem 

principal – 
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Poucas obras, no gênero – repita-se – tão eficazes como retificação e 

como reorientação de história, como Dom João VI no Brasil. É, além 

de monumental, como realização científica e literária, notável pelo 

que vem representando como alteração de perspectiva em relação com 

uma personagem caluniada e com uma época subestimada. 

Escrevendo-a, Oliveira Lima situou-se como o autor brasileiro da mais 

exaustiva e, ao mesmo tempo, da mais dinâmica e da mais audaciosa 

biografia, que se escreveu até hoje, entre nós, ultrapassando, nestes 

particulares, o próprio autor de Um Estadista do Império: outra obra 

monumental. E tornando-se modelo para outros estudos biográficos de 

monarcas brasileiros: o de Octávio Tarquínio de Souza, sobre Pedro I 

e de Heitor Lyra, sobre Pedro II.
537

 

 

O teor favorável e apaixonado da crítica de Gilberto Freyre a escrita de uma 

história oficial em D. João VI no Brasil é um ponto a ser observado nos ataques 

desferidos pelo autor de Casa-grande & senzala aos intelectuais adversários e desafetos 

de Oliveira Lima, como, por exemplo, Manoel Bomfim e Medeiros e Albuquerque. 

Freyre, ao reverenciar Oliveira Lima o faz, referindo-se depreciativamente aos 

intelectuais desafetos destes, em especial a Bomfim e Albuquerque. 

Barbosa Lima Sobrinho também reconheceu o pioneirismo e a amplitude da 

obra de Oliveira Lima – D. João VI no Brasil. Sobrinho começou sua crítica dirimindo 

as dúvidas acerca de que Oliveira Lima não escreveu D. João VI no Brasil para a 

participação em concurso do IHGB, organizado por proposta do Visconde Ouro Preto. 

Para Sobrinho, 

[...] há provas de que Oliveira Lima, já antes da abertura do concurso, 

vinha se dedicando à elaboração de sua obra capital. Assim é que, na 

Revista Brasileira, em 1900, saíra divulgado um de seus capítulos, 

intitulado D. João VI no Brasil. Antes disso, no volume Nos estados 

Unidos, publicado em 1899, em Leipzig, por F.a. brockaus, o autor 

anunciava, entre as obras em preparação, o D. João VI no Brasil.
538

  

 

Barbosa Lima Sobrinho ressaltou o trabalho meticuloso de pesquisador de 

Oliveira Lima em arquivos e museus europeus, como no Museu Britânico de Londres e 

na Torre do Tombo, em Portugal. Segundo Sobrinho, “Com a permanência em Londres, 

revelar-se-ia outro aspecto de vocação de historiador de Oliveira Lima: o gosto ou a 

paixão pelos velhos códices de manuscritos”.
539

 O fato é que como dito por Sobrinho e 

outros pesquisadores de Oliveira Lima, suas pesquisas documentais caracterizaram pela 
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densidade na elaboração de D. João VI no Brasil.
540

 Barbosa Lima Sobrinho fez uma 

descrição minuciosa da obra D. João VI no Brasil, exaltando, a seu ver, o modo de 

historiar imparcial como Oliveira Lima defendeu o Brasil sem prejudicar a imagem de 

Portugal.  Ao fechar sua análise sobre o que ele chamou de obra capital de Oliveira 

Lima, Sobrinho afirmou: 

O que vale dizer que Oliveira Lima, querendo apresentar Dom João 

VI numa versão brasileira, realçando a importância de sua missão no 

continente americano, acabou por influir na historiografia portuguesa, 

oferecendo-lhe, com uma documentação inexcedível, a verdadeira 

figura de um Rei, integrado na sua missão histórica. Sua vantagem é 

que ele tivera à mão os documentos de um e de outro lado, tanto os 

portugueses como os brasileiros. E sem exagerar nas cores, dentro da 

sua imparcialidade ou da feição impessoal de sua história, sem 

procurar servir a Portugal, soube desenhar a figura de um Rei, que 

favoreceu o Brasil, sem desmerecer de sua dinastia e das tradições de 

seu país.
541

 

 

E, por fim, mostrando que a obra D. João VI no Brasil se encaixou nos 

propósitos historiográficos do IHGB, utilizo os escritos do secretário emérito desta 

instituição Max Fleiuss sobre este livro de Oliveira Lima e de sua relevância para a 

historiografia oficial brasileira – “O melhor dos livros de Oliveira Lima como 

historiador é, sem duvida, o seu Dom João VI no Brasil”.
542

 E sigo com a exposição de 

Fleiuss, 

E’ no conceito de José Verissimo, mais que uma monographia do 

principe que presidiu á organização do Brasil e preparou-lhe a 

Independencia, apressando a realização dos seus destinos; é a historia 

geral do paiz; sua historia economica, politica, social, literaria, durante 

a época que vae de 1808 a 1821. 

Depois que veio a lume esse monumento insuperavel de erudição, 

modificou-se o injusto conceito até então formado sobre a figura de d. 

João VI, cujos traços haviam sido deturpados pelas paixões políticas 

do tempo e assim falsamente reproduzidos na objectiva de um errado 

ponto de vista. 

A obra de reconstituição da verdade historica, baseada em copiosos 

documentos, na mor parte originaes e inéditos, dos archivos 

particulares e officiaes, nacionaes e estrangeiros e na correspondencia 

diplomatica, principalmente da França, Inglaterra e estados Unidos; do 

Quai d’Orsay, do Foreigh Office e da embaixada americana – foi a 

mais completa possivel.
543
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O trabalho intelectual de Oliveira Lima em D. João VI no Brasil foi 

reconhecido dentro e fora do Brasil, contudo esta obra só teve até hoje no Brasil quatro 

edições, sendo a última há mais de dez anos. 

Inicio, enfim, a análise do capítulo XIX, O tratamento dos índios, do livro D. 

João VI no Brasil. Oliveira Lima começa o citado capítulo afirmando que no trato com 

os índios D. João VI foi deficiente, pois não “teve resultados permanentes o que ele fez 

ou tentou fazer pelos índios brasileiros”.
544

 Lima parece querer inocentar os atos de D. 

João VI com relação ao tratamento dispensado aos índios. Para o historiador-diplomata, 

o príncipe regente e depois monarca português por mais que tivesse se empenhado em 

elevar moralmente os nativos brasileiros e em seus propósitos civilizatórios resgatar o 

gentio; ele, nada conseguiria, pois todos os esforços neste sentido seriam no seu 

conjunto negativo. Porquanto, na visão de Oliveira Lima, sendo os indígenas de difíceis 

contatos com os elementos civilizadores, consequência dessa inaptidão é uma existência 

vegetativa, “dividida entre as ocupações da caça, da luta com outras tribos, das 

bebedeiras ruidosas e da preparação rotineira das armas de combate, dos mantimentos 

em conserva, dos espíritos, das redes e,”
545

 e quando agricultores estariam presos a uma 

dieta pobres pelos parcos produtos agrícolas obtidos. O que percebo no início do 

capítulo de Oliveira Lima é uma visão refratária ao indígena deste historiador que está 

baseada em alguns autores estrangeiros que dialogaram com a história pátria produzida 

no Instituto Histórico, como, por exemplo, Von Martius e Spix. Suas elucubrações 

intelectuais acerca dos índios à época de João VI são a média dos preconceitos correntes 

daquele período histórico do Brasil.   

As Cartas Régias de 1808 e 1809 impuseram tratamentos cruéis aos seres 

humanos que foram feitos monstros em mentes alucinadas pela ignorância por não 

verem o outro como um ser diferente, contudo Oliveira Lima não condenou essas 

deliberações coercitivas de D. João com relação aos índios dos sertões de Minas, 

Espírito Santo e Bahia. Vale destacar que à época joanina já existiam pensadores 

humanistas, sobretudo franceses, como Saint-Hilaire (1779 – 1853) e Ferdinand Denis 

(1798 – 1890), que reconheceram o direito à vida e à liberdade dos botocudos e dos 
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puris e denunciaram os absurdos ocorridos com a implementação das ações coercitivas 

impostas pelas cartas régias do príncipe regente D. João.
546

  

Segundo a pesquisadora Maria Hilda Baqueiro Paraíso à época da edição das 

Cartas Régias que permitiram a guerra justa e a escravização dos índios bravos do sertão 

leste já havia na Europa um clima de condenação da escravidão nas colônias 

americanas.
547

                      

Oliveira Lima afirmou que toda a catequese não teve aptidão para elevar o 

nível moral dos indígenas.
548

 Cabe a indagação – o que o historiador-diplomata 

pernambucano chama de elevação do nível moral dos silvícolas? Se seria enfiar o mais 

breve possível os vícios e os preconceitos daquilo que chamamos de civilização e torná-

los ávaros, gananciosos e egoístas como os homens do setecentos e do oitocentos do 

Brasil. Darcy Ribeiro, em seus estudos de antropologia da civilização brasileira, afirmou 

que os europeus – “Exterminaram, simultaneamente, milhares de povos que antes 

viviam em prosperidade e alegria, espalhados por toda a terra com suas línguas e com 

suas culturas originais”.
549

 É a isso que se deve chamar de processo civilizatório do 

continente americano. 

Lima utilizou Spix e Martius para afirmar que a civilização dos índios até 

aquele momento consistiu em jogar uma nação indígena contra a outra, seguindo 

exemplo deles – os coroados contra os puris, etc. Ele relatou a fúria dos destacamentos 

militares que estenderam a guerra de extermínio aos puris, posto que a lei joanina 

aplicava-a somente os aos botocudos – esse era o entendimento corrente.
550

 

Aqui cabe outro questionamento de que a prática de dividir e intensificar as 

rivalidades entre os povos nativos foi um procedimento corriqueiro adotado pelas 
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nações imperialistas europeias desde as grandes navegações e intensificadas no século 

XVIII em diante. A ação imperialista dos ingleses na Índia lá pelos idos do século 

XVIII é um bom exemplo.
551

 

Oliveira Lima em seu historiar a época de João VI por aqui afirmou que a regra 

para os índios bravos não foi o extermínio e que o destino dos índios mansos foi o 

abandono à própria sorte. Na visão de Oliveira Lima, “[...] pelo menos foram os 

aborígenes mansos praticamente abandonados nas suas aldeias miseráveis, sem cultura e 

sem futuro, quando não deixados a vaguear pelas matas e campos”.
552

 

Não é sem sentido dizer que a pobreza e a miséria dos índios observados por 

Spix e Martius e comentadas por Oliveira Lima surgiram em consequência da 

destruição do modo de vida tribal dos silvícolas brasileiros promovida pelos 

colonizadores europeus desde as entradas dos séculos XVI e XVII, sobretudo, com as 

bandeiras apresadoras de índios para a escravização do século XVII em diante.
553

 O 

terror e a destruição das roças coletivas levados pelos bandeirantes e exploradores do 

sertão destroçaram o modus vivendi de tribos nativas inteiras. O engenheiro alemão 

Wilhem Ludwig von Eschwege descreveu uma dessas carnificinas promovidas por 

bandeirantes nos sertões do Mato Grosso no século XVIII. Segundo Eschwege, 

Finalmente, avistaram, certa manhã, numa profunda baía, o brilho de 

uma fogueira, em direção da qual os expedicionários apressadamente 

se dirigiram. Chegaram na melhor ordem à distância de um tiro de 

espingarda, de onde avistaram os índios, que fizeram terrível gritaria, 

respondida pelos nossos com a salva de quatrocentas espingardas. A 

baixa que sofreram foi enorme, pois eles não pensaram absolutamente 

em oferecer resistência, mas em fugir, procurando abrigo nas matas. 

Somente de mortos, feridos e crianças, que permaneceram no local, 

contaram-se duzentos e noventa e dois.
554

 

 

 As ações dos aventureiros em busca de ouro e da caça de índios para a 

escravização destruíram os empreendimentos agrícolas dos nativos que outrora viviam 

em abastança – “São grandes lavradores dos seus mantimentos, de que estão sempre 

mui providos, e são caçadores bons e tais flecheiros que não erram flechada que 

atirem”.
555
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Oliveira Lima viu a Junta de Civilização e Conquista dos Índios e Navegação 

do Rio Doce como benéfica para ambos os lados, segundo ele ganharam os colonos, o 

governo português e os índios. Sobre os ganhos da junta “civilizatória”
556

 para o 

indígena na inserção na sociedade brasileira e o avanço da colonização pelos sertões de 

Minas
557

, o autor afirmou –  

É de resto óbvio que todo o progresso nesse sentido de facilitar a 

navegabilidade de rios ou abrir estradas através de matas espessas, 

com a consequente colonização de feição europeia , redundaria em 

proveito do elemento indígena, se ele próprio no entanto fosse 

suscetível de verdadeiro progresso, não recuando medroso diante da 

cultura como lhe era oferecida, e internando-se cada vez mais nas 

solidões para escapar ao jugo das forças militares com que ia sendo 

legitimada a posse da terra e praticada a novíssima catequese.
558

 

 

 Cabe indagar sobre as consequências da civilização proposta pelo elemento 

europeu aos indígenas? Também cabe perguntar se a guerra de extermínio e 

escravização dos botocudos e puris por sentenças joaninas não tiraram desses silvícolas 

a condição de seres humanos? A resposta será positiva. A civilização para o gentio dos 

sertões de Minas e do Espírito Santo tido como fera foi a submissão a ferro e fogo e a 

destruição do seu modus vivendi.  

Certamente a Junta de Civilização e Conquista dos Índios e Navegação do Rio 

Doce não foi criada com o objetivo principal de ser a salvação e a elevação social dos 

índios dos sertões de Minas Gerais e Espírito Santo. Para Márcia Amantino, “As 

expedições de conquistas visavam povoar e civilizar estas áreas trazendo-as para o 

sistema. [...] A ideia era levar a regiões longínquas o sentido de pertencimento a uma 

estrutura maior, qual seja, a do Império colonial português”.
559

  

Oliveira Lima em seu capítulo “O tratamento dos índios” por D. João VI no 

Brasil afirmou que a mistura do índio com o colonizador foi uma constante no processo 

de formação da sociedade brasileira, contudo desta assertiva ele jamais concluiu ter sido 

o elemento nativo de alguma relevância para a nossa nacionalidade. O historiador-
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diplomata pernambucano em suas fundamentações teóricas, sobretudo baseadas em 

Spix e Von Martius, Varnhagen e Oliveira Martins, jamais se livrou dos pré-rótulos 

acerca dos indígenas brasileiros – “[...] dominava-os contudo uma invencível preguiça,” 

e “quando não comiam, ou dormiam, ou perseguiam animais de caça ou iam no encalço 

de inimigos, acocoravam-se silenciosos em redor do fogo, numa taciturnidade  

fundamental,” e segundo Oliveira Lima, eles se entregavam ao “gosto imoderado pelas 

bebidas espirituosas”.
560

 E assentando suas observações sobre outro intelectual alemão – 

Maximiliano de Wied-Neuwied – que  pesquisou a fauna e a flora do Brasil, ocupando-

se ainda dos estudos sobre os nossos índios
561

 , Oliveira Lima afirmou que 

O príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied ocupou-se bastante deles e 

deixou a respeito um depoimento insuspeito. No seu tempo existiam 

ainda em grande número os índios na própria província do Rio de 

Janeiro, apesar da referida migração e da constante fusão com o 

elemento conquistador.
562

 

 

Oliveira Lima seguiu descrevendo em sua historiografia os primitivos 

costumes dos indígenas brasileiros, tomando como base os índios dos sertões de Minas 

Gerais. Ele retratou as desconfianças dos indígenas para com os colonizadores. Segundo 

Lima, “A desconfiança continuava no século XIX, como logo depois da descoberta, a 

ser a base das relações entre as duas raças”.
563

  

Oliveira Lima, em sua trajetória de intelectual-diplomata, habituou-se às modas 

e ao glamour de algumas sociedades europeias desenvolvidas industrialmente e ele teve 

em alguns momentos de seus estudos sobre o gentio esses países do Velho Continente 

como a régua de suas análises.  

O historiador-diplomata também recorreu aos estudos dos indígenas feitos por 

Wilhelm Ludwig Von Eschwege (1777-1855) quando de sua participação como oficial 

do exército português e também como minerador e industrial do ramo de metalurgia em 

Minas Gerais por vários anos.
564

 Lima diferenciou a visão de Eschwege de seus 

conterrâneos Spix e Martius, pela brandura com que o engenheiro germânico abordou 

os índios dos sertões de Minas e seus hábitos e costumes. Para Oliveira Lima, 
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“Eschwege é dos que dão perfeita razão aos indígenas, descrevendo a sua situação em 

relação aos europeus com cores diversas das escolhidas por Spix e Martius”.
565

 

Lima atribuiu mais exatidão às análises indigenistas de Eschwege do que as de 

Spix e Martius com a justificativa de que o primeiro permaneceu mais tempo nos 

sertões brasileiros do que os dois naturalistas germânicos. Contudo ele reconheceu os 

méritos dos estudos sobre os índios de Spix e Martius. Não se pode olvidar a 

proximidade historiográfica de Martius com o IHGB e mais amiúde com Varnhagen, o 

Visconde de Porto Seguro, uma espécie de patrono intelectual daquele instituto. 

Porquanto é notório que o historiar de Varnhagen não leva em conta o papel 

desempenhado pelo indígena na formação de nossa nacionalidade. 

Oliveira Lima comparou as leituras sobre a atuação dos diretores das juntas 

civilizadoras feitas por Eschwege e pelos naturalistas Spix e Martius e concluiu que o 

primeiro foi duro em suas críticas no que concerniu aos atos dos administradores dos 

aldeamentos relacionados à exploração desumana da mão de obra indígena. Na visão de 

Oliveira Lima, 

Pois tão excelente conhecedor do nosso meio físico e moral e afoito 

expositor do que nele se lhe deparava, transmitiu-nos uma pintura de 

impressionar do tratamento dos índios brasileiros. Nela se revela 

Eschwege infinitamente menos benévolo do que seus compatriotas 

Spix e Martius (que aliás discutiam em espécie, baseando-se sobre um 

exemplo isolado que por acaso os fora o do seu conhecimento) para 

com os diretores civis que substituíram na tutela dos aborígenes os 

missionários, e que denotando, no dizer do citado escritor germânico, 

a maior avareza e doblez e esquecendo os mais elementares deveres 

de humanidade para com a gente confiada à sua guarda, faziam-se 

servir pelos índios aldeados como se fossem escravos, espancavam-

nos, deixavam-nos espoliar, quando os não espoliavam eles próprios, 

pelos colonos vizinhos das aldeias.
566

  

 

Oliveira Lima jamais concordou com o tratamento desumano dispensado aos 

povos indígenas, pois sua consciência de intelectual de formação humanista e seu perfil 

pacifista se compadeceram em vários momentos do destino infeliz dos índios brasileiros 

suplantados pela marcha desumana da civilização. Para Lima, “Estes, despojando os 

desgraçados descendentes dos antigos senhores do solo das terras que lhes tinham sido 

doadas e que ocupavam, maltratavam-nos, roubavam-nos de tudo e não raro até os 

trucidavam”.
567
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Oliveira Lima retratou com cores sombrias a atuação dos sacerdotes seculares 

que auxiliaram administrativamente os diretores civis dos aldeamentos indígenas. Para 

Lima, a prática missionária desses padres em nada se assemelhou aos frades da 

Companhia de Jesus no tratamento dos indígenas. Assim o autor descreveu a prática dos 

padres seculares no convívio com os índios aldeados: 

Por sua vez os sacerdotes que ajudavam os diretores leigos na tarefa 

administrativa, e que na gestão espiritual ocupavam a sucessão dos 

jesuítas, estavam longe de possuir o tato e a mansuetude dos filhos de 

santo Inácio, exigindo de tão miseráveis fiéis pagamento adiantado 

pelos seus serviços eclesiásticos e assim contribuindo, com suas 

vexações, para tornar mais aborrecida dos índios essa religião estranha 

que eles não lograram sequer compreender.
568

 

 

Não escapou da lente analítica de Oliveira Lima os absurdos cometidos pelos 

soldados contra os índios aldeados. Descreveu minuciosamente as ações desumanas dos 

militares no final do período colonial e durante grande parte da época imperial – “Os 

soldados dos destacamentos espingardeavam sem tirte nem guarte um aldeado por uma 

espiga de milho roubada de uma plantação de branco e cometiam cem barbaridades, 

entre outras, a de vender crianças das tribos”.
569

 

Lima também não deixou de registrar em seus escritos historiográficos toda 

uma série de atrocidades e desmandos cometidos contra os índios aldeados pelos 

diferentes atores da sociedade da época. Contudo ele minimizou a culpa da autoridade 

central e chegou a falar que as recomendações governamentais foram benévolas no que 

concerniu ao tratamento dispensado aos índios.  

Lima amenizou a atuação de D. João VI no que tange ao trato dos índios. 

Afirmou que o príncipe regente teve conhecimento dos abusos cometidos contra os 

índios e que ficou magoado com esses desmandos das autoridades locais e dos colonos. 

Mas o que denota a parcialidade da análise de Oliveira Lima sobre a política indigenista 

joanina é o fato da tentativa de também se culpar o pobre gentio por essa situação 

desfavorável – “Tudo pelejava em contrário às intenções reais: a má vontade dos índios 

em submeterem-se, tanto quanto a má-vontade das autoridades subalternas, e mesmo 

das que lhes eram imediatamente superiores, em defendê-los e elevá-los”.
570

  

O autor fez uma análise precisa dos descaminhos e da falta de racionalidade da 

colonização do interior do Brasil pelo governo português, desde os monarcas que 

                                                           
568

 Ibid., p.490. 
569

 Ibid., p. 490. 
570

 Ibid., p.491. 



172 
 

empreenderam a expansão marítima e comercial nos séculos XV e XVI passando por D. 

João VI e chegando aos governantes brasileiros do Império e da Primeira República. O 

autor se aproximou em sua análise de historiadores pioneiros, como Frei Vicente do 

Salvador e Robert Southey, ao apontar o descuido com o meio ambiente e a destruição 

paulatina da fertilidade do solo brasileiro com a colonização predatória do nosso 

território. Relaciono o olhar historiográfico de Lima sobre a colonização predatória 

empreendida por Portugal aqui, para com isso mostrar que tal sistema econômico ao 

utilizar as técnicas agrícolas indígenas em larga escala foi responsável pela rápida 

degradação de parte do território brasileiro. Assim Lima percebeu essa ação 

colonizatória, 

A colonização do interior do Brasil, Dom João VI a encontrou e a 

deixou sob a forma de um desbravar empírico, exercido a ferro e a 

fogo, sem o aparelho apropriado nem sombra de fundamento 

científico. Traduzia-se, como hoje ainda, pelas derrubadas e 

queimadas que, a pretexto de alargarem a zona de cultivação, 

estendiam, com a supressão das matas, a área das secas para nela 

vegetar, sobre um solo que de fértil passava a estéril...
571

 

 

Oliveira Lima concluiu o capítulo sobre “o tratamento dos índios” falando da 

incapacidade colonizadora dos portugueses, tecendo duras críticas ao tipo de 

colonização efetivado pelos portugueses no Brasil.  

 

4.4-Análise da concepção historiográfica indigenista de Oliveira Lima em 

Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira 

  

 Faço aqui o estudo analítico de A Formação Histórica da Nacionalidade 

Brasileira (2000[1944], outra obra historiográfica de Oliveira Lima em que também 

está presente a temática indígena. Esse livro se originou de um curso ministrado por 

Lima na Universidade Sorbonne em 1911, quando ele era ministro plenipotenciário do 

Brasil na Bélgica. Sobre essas aulas na Sorbonne que deram origem a este livro, 

Gilberto Freyre afirmou que “Nas conferências de Oliveira Lima sobre a formação 

histórica da nacionalidade brasileira – na síntese que ofereceu aos franceses, dessa 

formação – há evidentemente uma filosofia de história do Brasil”.
572
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A Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira não tem para a maioria 

dos estudiosos da obra de Oliveira Lima a envergadura de seu livro D. João VI no 

Brasil, publicado em 1908.  Gilberto Freyre pouco fala de Formação Histórica da 

Nacionalidade Brasileira na emotiva biografia que fez do historiador-diplomata 

pernambucano. Nessa biografia, onde disserta exaustivamente sobre o livro D. João VI 

no Brasil e de sua importância para a historiografia brasileira, entretanto silencia-se 

quase totalmente em relação à Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira. No 

prefácio desta obra o autor de Casa-Grande & Senzala afirma que Oliveira Lima a 

escreveu em sua fase monarquista e que ela tem um tom saudosista. Para Freyre, 

Trata-se, na verdade, de trabalho escrito na fase monarquista do autor. 

E em Oliveira Lima o monarquismo foi principalmente uma expressão 

de “saudosismo” às vezes exagerado. É possível que ele se extreme, 

na sua síntese agora traduzida, em elogios a D. João VI, a Pedro II e 

aos estadistas do Império.
573

 

 

Barbosa Lima Sobrinho também comentou a obra gestada na Sorbonne, 

considerando-a de relevância histórica. Sobrinho relatou o caminho percorrido por esta 

obra que saiu em várias línguas – francês, primeiramente; inglês, espanhol e por fim em 

português, nas páginas do Estado de São Paulo – há de se ressaltar que saiu tardiamente 

em livro na língua portuguesa, apenas em 1944, uma década e meia após a morte de 

Oliveira Lima. Para Sobrinho, 

Aqui se inseririam dois trabalhos de maior significação, Formation 

Historique de la Nationalité Brésilienne e a Evolução Histórica da 

América Latina. A primeira reunindo uma série de conferências na 

Sorbonne, com um prefácio de E. Martinenche e uma introdução de 

José Veríssimo, divulgada pela Livraria Garnier em 1911. [...] A 

Formation Historique de la Nacionalité Brésilienne foi editada, 

mesmo em francês, pela Livraria Garnier Frères, em Paris. Teve, 

também, uma versão espanhola, a cargo do escritor mexicano Carlos 

Pereyra. Circulou também, em versão portuguesa, feita pelo próprio 

autor, em artigos em O Estado de S. Paulo, de 15 a 28 de abril, 17 e 

28 de março, 13 e 27 de junho, 4, 15 e 30 de julho, 13, 23 e 28 de 

agosto de 1911. Era toda a série de 12 lições, com que se inaugurara, 

em Paris, a cadeira dos Estudos Brasileiros. O volume era dedicado ao 

Estado de S. Paulo e ao próprio jornal em que ele vinha colaborando, 

havia sete anos.
574

 

 

Maria Thereza Diniz Forster  fez uma análise objetiva do curso dado por 

Oliveira Lima, o qual virou o livro Formation Historique de la Nacionalit´Brésilienne 
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de 1911. Para ela, o sucesso das conferências nas universidades belgas abriu as portas 

da Sorbonne para Oliveira Lima e deu origem a este livro de sucesso. Segundo Forster, 

Ao êxito em Bruxelas, somar-se-ia outro em Paris: a realização de 

uma série de palestras na Universidade de Sorbonne intitulado 

Formation Historique de la Nacionalité Brésilienne, a primeira vez 

que um diplomata brasileiro presidia um curso naquela secular 

instituição. Em doze lições, Oliveira Lima traçava a história brasileira 

desde a descoberta até a instalação da República, incorporando suas 

muitas interpretações originais e inovadoras sobre momentos 

decisivos do passado de sua pátria. O curso publicado em livro 

inicialmente em francês, em 1911, apareceria em português n’O 

Estado de são Paulo e, em 1918, em tradução para o espanhol.
575

 

 

E, por fim, cito o comentário do professor da Sorbonne Ernest Martinenche 

sobre o curso dado por Oliveira Lima na Faculdade de Letras desta universidade e o 

livro deste, Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira. Na percepção de 

Martinenche, “É inútil falar do êxito que ele obteve. Compreender-se-á isso lendo o 

volume em que se acham reunidas as conferências que atraíram e prenderam a atenção 

de um público numeroso e atento”.
576

  

Após algumas impressões de críticos e analistas sobre a Formação Histórica 

da Nacionalidade Brasileira passo ao estudo analítico desta obra historiográfica de 

Oliveira Lima no que se refere à questão indígena, contudo realçarei o caráter geral da 

citada obra. Como já foi visto este livro originou-se da estreia de Lima como lente em 

terras francesas. A obra citada procurou dar conta de uma reconstituição da história 

brasileira desde as chegada dos portugueses aqui no final do século XV até o advento da 

República, na penúltima década do século XIX. 

Procurei mostrar que a historiografia de Oliveira Lima se situou naquilo que se 

chama história oficial brasileira que teve a chancela do IHGB e centrou-se nos feitos das 

classes dominantes daqui. Lima produziu uma historiografia que tem no colonizador 

europeu todo o mérito como artífice da nacionalidade brasileira. Em momento algum 

ele concordou com os procedimentos violentos e os atos desumanos do colonizador 

europeu com relação aos indígenas e aos africanos trazidos para o Brasil, entretanto ele 

não viu nestes dois elementos formadores da população brasileira virtudes e qualidades 

que influenciassem a nossa nacionalidade. Lima teceu loas ao tipo de sociedade 

implantada aqui – uma sociedade criada nos moldes das adiantadas formações sociais 

europeias que representava a consequente expansão da civilização do Velho Continente. 
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Diga-se de passagem, que, para este autor, a civilização cristã europeia foi o que 

permitiu frear os projetos expansionistas de povos impuros que obstaculizavam o livre 

acesso dos fiéis apostólicos romanos às plagas onde o Redentor pregou as boas-novas. 

Para Oliveira Lima a Europa se atirou 

À obsessão de arrebatar a Terra Santa aos infiéis, que a retinham, e 

poluíam com sua presença impura o sepulcro do Cristo – obsessão que 

gerou as Cruzadas e reinou na Idade Média – sucedeu, na aurora da 

Renascença, a preocupação mais prática de arrebatar a esses mesmos 

infiéis o comércio do Oriente, que eles mantinham, pelo Egito e pelo 

Mar Vermelho, e que enriquecia Veneza. A rivalidade mercantil entre 

cristãos impeliu para o Mar Tenebroso as nações da Península Ibérica, 

a que os fenícios haviam transmitido um pouco do seu instinto dos 

negócios. E o século XV foi empregado  por uma delas na tarefa de 

contornar a África, a fim de achar uma rota para as Índias. Uma o 

conseguiu, ao mesmo tempo que outra. Tomando o caminho do 

ocidente, para atingir as regiões maravilhosas do levante, seus 

navegantes se acharam de uma vez em face de um mundo que se 

chamou novo, mas do qual já se suspeitava a existência.
577

 

 

Constatei pelos adjetivos depreciativos atribuídos por Oliveira Lima aos povos 

orientais que desenvolveram diversas ciências e preservaram monumentais obras 

arquitetônicas que ele não nutriu grandes simpatias por povos que deixaram as bases 

civilizatórias do Ocidente e exerceram influxos nos povos mediterrânicos.  

Ao pinçar os pontos importantes do capítulo I da Formação Histórica da 

Nacionalidade Brasileira destaco a descrição que Oliveira Lima fez dos primeiros 

povoadores europeus do território brasileiro. A esse respeito asseverou que “Os 

primeiros colonos do Brasil foram deportados, que o governo português ali 

desembarcava à força, geralmente em grupo de dois, para aprender a língua do país e 

servir de intérpretes às futuras expedições”.
578

  Seguindo em sua descrição afirmou que 

estes também “Eram aventureiros que não recuavam diante da solidão moral, 

marinheiros escapos a naufrágios bastantes comuns nos escolhos da costa [...] eram 

enfim especuladores que traficavam com tudo, e se deixavam embair pelos incentivos 

da barbárie”.
579

 

O historiador-diplomata retratou de modo especial as figuras de três primeiros 

povoadores. O primeiro descrito por ele é o bacharel da Cananeia, que recebeu essa 

alcunha por ser formado em direito. O bacharel chegou aqui “deportado por um delito 

                                                           
577

 LIMA, Oliveira, 2000. Op. cit. p.32. 
578

 Ibid., p. 35. 
579

 Ibid., p.35. 



176 
 

qualquer e desembarcado naquele porto em 1501”
580

. João Ramalho, o segundo 

degredado discorrido amiúde por Oliveira Lima “que se instalara no cimo do planalto, 

cuja encosta desce quase a pique sobre a facha de litoral raso onde está situado o porto 

de São Vicente, na atual cidade de São Paulo, para a fundação da qual ele prestou seu 

concurso...”
581

  E o terceiro a quem Oliveira Lima dedicou mais linhas do seu capítulo I 

foi Diogo Álvares, chamado de Caramuru pelos indígenas por ter produzido fogo do 

projétil de seu bacamarte, segundo a avaliação dos silvícolas com quem ele teve os 

primeiros contatos isto teria sido algo mágico. Lima disse sobre Diogo Álvares que 

Ao desembarcar na Bahia, em 1510, muito provavelmente em 

conseqüência de um acidente de navegação, o português de nome 

Diogo Álvares se viu cercado de índios, cujas disposições eram hostis, 

nem mais ou menos. Para espantá-los, Diogo Álvares teve a feliz ideia 

de descarregar seu bacamarte. A detonação semeou espanto entre os 

índios, e fazendo-os passar, sem demora, da animosidade ao respeito, 

valeu a Álvares, da parte deles, o famoso apelido de Caramuru, nome 

de um peixe, do gênero da enguia, cujas descargas elétricas provocam 

uma violenta comoção.
582

 

 

Lima descreveu a vida de verdadeiros sultões desses personagens que 

contraíram várias núpcias, costume muito comum das sociedades indígenas da época 

colonial. O Bacharel da Cananeia, João Ramalho e Diogo Álvares deixaram uma prole 

imensa de mestiços que constituíram o traço principal da sociedade brasileira de 

então.
583

 

A seguir, descreveu as peripécias e os infortúnios do navegador espanhol Dom 

Rodrigo Acuña que naufragou na costa brasileira e se envolveu em uma série de atritos 

com as autoridades lusitanas que estavam aqui, conseguindo tempos depois retornar ao 

Velho Continente na condição de preso português. Segundo Oliveira Lima, “As queixas 

do mal-aventurado navegador foram entretanto transmitidas aos seus destinatários da 

Espanha e de Portugal., e é graças a esta circunstância que se conhecem os pormenores 

desta sequencia de desventuras, rara, mesmo nessa época de perigosas viagens”.
584

  

O autor não deixa de mencionar a carta de Pero Vaz Caminha dando ciência ao 

rei de Portugal das possibilidades de se explorar a terra recém encontrada. E Lima 

recorrendo ao seu vezo literário chega aos pormenores desse primeiro contato com os 

nativos da terra –   
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[...] até a participação nas danças dos índios de um dos personagens da 

frota, homem de gênio alegre, que presa do desejo de divertir-se, se 

fez acompanhar de um tocador de gaita de foles e, tomando os 

selvagens pelas mãos se pôs a dar cambalhotas com eles, ao som da 

música, acabando mesmo por lhes oferecer uma sessão de acrobacia, 

que os regozijou muito, mas não lhes dissipou absolutamente a 

desconfiança, desconfiança que ainda era todavia benevolente.
585

 

 

Oliveira Lima, avançando na descrição da exploração do novo território 

português de além mar, analisou a estratégia de colonização da coroa portuguesa em se 

dividir a terra conquistada na América em capitanias hereditárias entregues aos fidalgos 

portugueses e aos que se destacaram em aventuras e negócios na Índia como garantia da 

posse efetiva desta área na disputa com os franceses. Lima salientou que o propósito da 

criação das capitanias hereditárias também era reverter o quadro favorável aos franceses 

no que concernia à dianteira nos contatos e nas alianças com os indígenas brasileiros. A 

distribuição das capitanias hereditárias pelo rei de Portugal aos seus fidalgos “o foi 

sobretudo porque a defesa contra os franceses se impunha, e não podia sofrer 

adiamento, tanto mais quando os índios lhes davam geralmente provas de uma simpatia 

que se traduzia por alianças ameaçadoras”.
586

 

Oliveira Lima deu o curso sobre o Brasil na Sorbonne, procurando ser afável 

com os estudantes franceses. Ele em sua inclinação de ser cordial com o público que lhe 

assistia nesta universidade concordou com a indignação dos franceses em não serem 

reconhecidos também como colonizadores da América. 

Oliveira Lima após discorrer de modo cortês sobre a colonização francesa em 

parte do continente americano analisou o caráter psicológico e social dos indígenas 

brasileiros e a forma com os escritores indianistas, poetas e romancistas, abordaram 

esses filhos da terra. O autor fez críticas duras à abordagem dos intelectuais indianistas 

e, consequentemente, aos nativos defendidos por eles.
587

 Para Lima, 

Os indígenas eram entretanto seres belicosos, de quem o indianismo 

literário brasileiro do século XIX procriado por Chateubriand e 

estimulado pelo espírito político da Independência, ansioso de romper 

toda a ligação com a época colonial, havia de fazer criaturas 

superiores pela bravura, a altivez e a nobreza.
588  
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O historiador-diplomata utilizou parte do enredo indianista de José de Alencar 

no inacabado poema Os Filhos de Tupã
589

 para desqualificar todas as assertivas dos 

escritores indianistas sobre as qualidades dos nativos brasileiros. Assim, Lima seguiu 

desdenhando o modo de conceber o índio por parte do indianismo brasileiro. A seu ver, 

era uma concepção equivocada de se focar o indígena brasileiro a abordagem literária 

da geração romântica que se filiou ao indianismo. Oliveira Lima afirmou que 

Ao mesmo tempo, vos conduzo logo a medir a distância que separa o 

Brasil de ontem (onde florescia essa errônea, mas sincera concepção 

patriótica, que ligava o país, que se tornara independente, à raça 

aborígene) do Brasil dos começos, onde os aventureiros portugueses 

reduziam à escravidão as populações que os cercavam, e em seguida 

as que se puseram a perseguir.
590

 

 

Após tecer suas críticas ao indianismo brasileiro, por sublimar o nativo e 

suavizar suas ações, ainda que, violentas, Lima continuou a análise do que ele 

considerava o indígena real. Em seus estudos sobre a vida desses povos silvícolas, 

apontou a importante interferência a favor destes por parte dos missionários da 

Companhia de Jesus, realçando a atuação dos jesuítas na defesa dos indígenas. Segundo 

o autor, os jesuítas entraram em cena; quando o gentio percebeu a ameaça que era a 

presença portuguesa aqui e rejeitou com todas as suas forças os contatos e a cessão dos 

seus domínios ao colonizador de além mar. A reação dos indígenas foi fazer guerras, 

entranhar ainda mais nas densas florestas em fuga das caçadas implacáveis por parte dos 

bandeirantes paulistas.  

Segundo o autor, os filhos de Santo Inácio intermediaram junto à coroa 

portuguesa um tratamento mais humano para o gentio, entrando aqui em choque com os 

interesses dos colonos que exploravam os aborígenes e os ultrajavam em sua dignidade 

humana. Esse papel desempenhado pelos jesuítas de defensores dos índios junto ao 

governo português à época colonial foi respaldado pela cúpula da Igreja de Roma – “Os 

loiolistas haviam sido muito apoiados pelo Papa Paulo III, que havia, inclusive, 

divulgado Bula em defesa da liberdade dos silvícolas. E o novo pontífice, Júlio III, 
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mantinha prestigiada a Companhia de Jesus”.
591

 O autor aludiu exaustivamente ao 

empenho dos jesuítas na defesa dos índios brasileiros. Para Oliveira Lima, 

Se não fossem aqueles homens vestidos inteiramente de preto, 

continentes, ascéticos, de palavras mansas e que ocorreram pouco 

depois para defendê-los, ninguém os teria protegido. Às más paixões 

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

esperança da fortuna. Mas os recém-vindos, que acompanharam um 

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

verdadeiramente feudal dos donatários, e centralizar a administração 

disseminada e lânguida, conduziram 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.
592

 

 

O autor mostrou, em outra passagem tensa do segundo capítulo de seu livro 

Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, a dedicação ao cuidado do gentio e 

as denúncias feitas pelos missionários inacianos dos horrores praticados por colonos 

contra os indígenas. Aqui Oliveira Lima uma vez mais se compadeceu do trágico 

destino dos indígenas e ressaltou de novo o papel desempenhado pelos inacianos na 

defesa daqueles que foram reduzidos a míseros viventes em estado de agonia total. Para 

o autor, os padres da Companhia de Jesus 

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 denunciaram 

simultaneamente os abusos das autoridades, estigmatizavam os vícios 

dos colonos, e uniam-se e impunham-se, ainda que em pequeno 

número, formando uma cruzada contra a imoralidade e a violência.
593

 

 

Acerca da importância de José de Anchieta e da atuação da Companhia de 

Jesus na defesa dos indígenas brasileiros, Oliveira Lima deixou mais este relato: 

O nome da Ordem ficou portanto popular no Brasil, onde o terceiro 

centenário da morte de Anchieta, o santo apóstolo dos índios, foi, há 

alguns anos, festejado pelos intelectuais de mais renome, e celebrado 

pelas vozes mais eloquentes de um país de tradições e de ideias 

liberais, que não hesita, não obstante, em cumprir o ato de justiça de 

associar para sempre os piedosos missionários do século XVI à 

fundação da cultura nacional.
594
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Lima, explicitamente, vinculou a figura dos jesuítas como salvadores dos 

índios do Brasil. Sua análise sobre o papel desempenhado pelos jesuítas é elogiosa no 

que concerne à mediação dos conflitos entre índios e colonos, vendo os padres inacianos 

como os grandes protetores dos silvícolas brasileiros. 

Oliveira Lima seguiu em suas análises sobre o gentio brasileiro sempre 

ligando-o à atuação dos jesuítas que implementaram a catequese em suas missões e nas 

aldeias criadas com a anuência das autoridades portuguesas. A abordagem de Lima 

sobre os primeiros íncolas brasileiros é ambígua, mesmo que reconhecendo as ações 

desumanas dos colonizadores no tratamento dos índios, entretanto, às vezes, este autor 

acabou culpando o indígena por seu malfadado destino por não aceitar as virtudes da 

civilização e ser refratário aos caminhos inexoráveis do progresso concebido pelo 

Ocidente. O autor se ateve mais as leituras e as influências teóricas dos seus mestres 

portugueses, sobretudo em João Pedro de Oliveira Martins (1845-1894). O indígena 

como refratário ao processo de civilização em Oliveira Lima se aproxima da assertiva 

de Oliveira Martins:  

Eis ahi, pois, a serie hierarchica dos motivos de diferenciação ethinica. 

Muitas causas tornam os agrupamentos de homens diversos entre si; 

mas acima de todas essas causas é mister pôr sempre como 

fundamental, a capacidade ingenita da raça. [...] As acquisições da 

civilisação fixam-se, tornando-se como que naturaes , quando 

encontram na massa de sangue de um povo a capacidade de as 

assimilar; podendo perder-se, ou obliterar-se, quando a civilisação não 

passa de um phenomeno exterior ou fortuito.
595

 

 

A visão de Oliveira Lima sobre o estágio do desenvolvimento em que o 

indígena se encontrava era a de que este ainda não tinha a capacidade de assimilar os 

conhecimentos como o homem branco, portanto estando intelectualmente abaixo dos 

colonizadores europeus. A esse respeito o autor exarou sentenças duras acerca do 

intelecto do índio brasileiro e, por conseguinte, da impossibilidade de uma vida nos 

padrões civilizados. Lima viu o índio em termos de absorção de conhecimentos assim: 

Segundo a inteligência mal despertada, da raça indígena, segundo seu 

espírito, mal desenvolvido, em que as lendas valiam por 

conhecimentos, a potência, a força da destruição deviam encarniçar-se 

contra ela, personificada nos estrangeiros impiedosos. Perdera-se sua 

existência autônoma, que na realidade não era ocupada senão de 

combates entre hordas hostis, seguidos de festins antropófagos, mas 

que o poeta, valendo-se das liberdades que lhe confere a Musa, 

descreve como edênicos.
596
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Oliveira Lima discorreu a seguir sobre os distintos povos gentílicos 

encontrados aqui pelos colonizadores europeus. O autor mostrou os distintivos culturais 

desses grupos étnicos, ressaltando que os conhecimentos dos europeus sobre os seus 

modos de vida são maiores acerca dos tupis. Contudo Lima esforçou-se em traçar um 

quadro comparativo entre o desenvolvimento sociocultural dos tapuias, aruaques e os 

tupis. Segundo Lima, 

Tapuias era o nome genérico dado pelos tupis aos seus inimigos, 

aqueles que eles julgavam bárbaros, e que algumas razões 

antropológicas justificadas – principalmente a perfeita identidade das 

características anatômicas do crânio deles com as do crânio 

paleozóico de Lagoa Santa, exumado pelo sábio dinamarquês Lund – 

permitem classificar entre os antigos habitantes conhecidos da 

América meridional. [...] Contam-se também os aruaques do norte, 

dos quais o explorador Karl von Steinen se ocupou de maneira 

especial, e que representavam uma civilização superior ou, para dizer 

melhor, uma barbárie inferior à raça vitoriosa da costa, à qual haviam 

muito provavelmente ensinado a cultivar a mandioca. Eles próprios se 

distinguiam pelo conhecimento que possuíam da cerâmica, que lhes 

fora transmitido talvez pelos povos infinitamente mais cultivados dos 

planaltos dos Andes.
597

 

 

Para Oliveira Lima, todos os índios eram bárbaros, estando em estágio 

evolutivo de muito atraso quando comparado aos povos europeus e seus descendentes 

americanos. Contudo, havia uma hierarquização da barbárie, sendo os tupis menos 

bárbaros que os outros grupos indígenas.   

E, ainda tratando do modo de viver dos índios e de algum influxo exercido por 

estes grupos étnicos em nossa brasilidade, Oliveira Lima seguiu em suas elucubrações 

historiográficas. Na leitura que fez sobre a formação do Brasil, os tapuias, que 

constituíam à época diversos povos do tronco macro-jê
598

 e os aruaques não tiveram 

nenhuma importância na formação da sociedade brasileira. Na visão de Lima,  

Essas migrações e essas misturas de raças aborígenes não possuem 

afinal nenhuma influência direta sobre a formação histórica da 

nacionalidade brasileira. Neste domínio a fantasia frui 

insofismavelmente um papel importante – a ciência não é compatível 

com a imaginação – e é um terreno onde geralmente falta uma base 

sólida.
599
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Oliveira Lima admitiu implicitamente que apenas os tupis e os caraíbas tiveram 

alguma participação na formação da nacionalidade brasileira. Digo de modo implícito, 

porque constatei nas entrelinhas destes seus escritos grande influência sim dos diversos 

grupos indígenas tupis em nossa brasilidade, sobretudo a admissão da relevância da 

miscigenação do gentio com o elemento colonizador por parte deste autor. É possível 

afirmar que no texto de Lima há sempre a relativização da importância do gentio na 

formação da sociedade brasileira. Assim sendo para Oliveira Lima, 

O elemento que vale verdadeiramente para a época posterior à 

descoberta que, estabelecido no litoral Leste do continente, recebeu o 

choque dos primeiros europeus, foi a princípio perseguido pelos 

colonos e defendido pelos missionários. Tomou parte nas mais 

sangrentas lutas do período colonial. É o elemento tupi, constituído de 

tribos de caçadores e pescadores, muito mais que de agricultores, 

particularmente dotados do instinto nômade. Ajuntemo-lhes os 

caraíbas, que ocupava a costa norte da América, desde a embocadura 

do Amazonas até o lago de Maracaibo. Eram indígenas que o sábio 

alemão Martius considerava ainda como irmãos dos tupis, mas que, de 

fato, não oferecem, em comparação com estes, senão uma evolução 

semelhante.
600

 

 

Ao fechar o primeiro capítulo de sua Formação Histórica da Nacionalidade 

Brasileira, Oliveira Lima como que obsequiando a platéia francesa da Sorbonne 

discorreu sobre a presença de algumas dezenas de índios tupinambás que participaram 

de uma festa tropical oferecida ao rei Henrique II e à rainha Catarina de Médicis em 

Ruão, no ano de 1550. Os registros desta festa encontram-se em uma brochura de 1551 

que foi recuperada parcialmente por Ferdinand Denis no livro Uma festa brasileira em 

Ruão (2011).
601

 Lima mostrou aos estudantes franceses a importância que Ferdinand 

Denis teve para o Brasil, sobretudo os estudos que este realizou sobre os indígenas 

brasileiros. O historiador-diplomata pernambucano enalteceu a figura de Denis e disse 

que o Brasil deve muito a este intelectual francês – “O Brasil lhe é devedor de uma 

longa, constante e inteligente simpatia. Sou daqueles – e em meus país eles são 

numerosos felizmente – que dão valor e sabem reconhecer os serviços com que nos 
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honram os estrangeiros do porte de Ferdinand Denis”.
602

 Oliveira Lima terminou seus 

elogios a Denis e sua obra de brasilianista assim: “[...] pode-se dizer que seu espírito e 

sua pena estiveram sempre votados ao serviço das tradições históricas e literárias do 

país sul-americano e de sua metrópole portuguesa – dois assuntos sobre os quais 

escreveu toda uma biblioteca de obras sábias e interessantes”.
603

 

Oliveira Lima iniciou o segundo capítulo de seu livro sobre a formação da 

nacionalidade brasileira fazendo analogias entre a festa dos tupinambás em Ruão, 

acontecida em 1 e 2 de outubro de 1560, com as aldeias de povos tribais africanos e 

asiáticos montadas nas exposições universais na Europa e nos Estados Unidos, onde os 

nativos desses continentes faziam simulações de seus modos de vida aos olhos sedentos 

de curiosidades dos europeus e americanos. Cabe lembrar que essas exposições de 

gentes tidas como exóticas também aconteceram no Brasil, sob a chancela de Ladislau 

Neto e João Baptista de Lacerda no Museu Nacional em 1882. Lima naturalizou a 

exposição desses povos como atrações aos olhos dos homens civilizados. 

Então, pegou o gancho do capítulo anterior e descreveu minuciosamente a festa 

tropical de Ruão, exagerando nos mínimos de detalhes o festim oferecido aos reis 

franceses, Henrique II e Catarina de Médicis –   

Os índios, verdadeiros e falsos, se exercitavam em atirar de arco nos 

pássaros, corriam atrás dos macacos, balouçavam-se em redes, 

fingiam cortar na floresta o pau-brasil e carregá-lo para um grande 

navio de velas abertas e bandeiras ondulantes, ou então lutavam entre 

si a golpes de clava e a tiros de flecha.
604

 

 

O autor falou do impacto da festa de Ruão sobre os artistas e os intelectuais 

que esculpiram baixos-relevos em igrejas francesas e elaboraram peças literárias e 

filosóficas, como um dos capítulos dos Ensaios (1580) de Michel de Montaigne (1533 – 

1592). Além, é claro, do influxo exercido em Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), 

pelo festim dos tupinambás em Ruão quase dois séculos depois. Lima insinuou que os 

escritos de Montaigne sobre os índios brasileiros eram devaneios e podiam ser 

comparados com as obras literárias saídas das penas idealistas dos indianistas 

brasileiros. Esse bacharel das letras de Lisboa nunca poupou de críticas nossos mais 

populares poetas românticos. Para Oliveira Lima, 

Se o autor dos Ensaios foi neste ponto imaginativo, não é espantoso 

que nossos indianistas, sempre a se esforçarem, com espírito 
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patriótico, por idealizar, os indígenas, tenham imaginado para eles 

uma teogonia completa; os tenham dotado, de sentimentos e de ideias, 

que não poderiam ser senão o produto de uma longa evolução de 

cultura; lhes tenham atribuído inspirações guerreiras, de uma elevação 

e de um ardor extremos, tradições literárias de uma piedosa emoção.
605

 

 

 Lima afirmou que os nossos escritores românticos em momento algum 

reconheceram e enalteceram “os valentes pioneiros da raça conquistadora”, ainda que 

também, “Os africanos acharam defensores nos soberbos idealistas” e, na sua 

perspectiva, os indígenas foram entusiasticamente cantados e decantados pelos vates 

indianistas – “Os índios foram idealizados pelo romantismo à busca de almas 

altaneiras”.
606

 O autor ratificou seu desapontamento por não ter sido os colonizadores 

motivos de versos e prosas românticos, citando o poeta romântico francês Lamartine 

que sonhou com “novos Lusíadas, composto além-mar, nessa língua portuguesa, mais 

latina, dizia ele, e mais bela que a espanhola”.
607

 

Ao público estudantil parisiense deixou Oliveira Lima registrado a importância 

dos escritos historiográficos de Gabriel Soares de Souza para se entender os primeiros 

anos de nossa colonização por Portugal, reiterando que “Gabriel Soares escrevia seu 

esboço corográfico, ornado de traços da história e dados sobre a raça e os costumes 

indígenas”.
608

 

Oliveira Lima defendeu a tese de que os franceses muito antes dos portugueses  

no Rio de Janeiro e no Maranhão já tinham caído nas graças dos indígenas e que este 

fato se deu por sua capacidade de sedução. Os franceses tiveram uma grande diplomacia 

com os tamoios do Rio de Janeiro à época de seu projeto colonizador da França 

Antártica. Para Lima, mesmo com a partida dos franceses, os tamoios não deram trégua 

aos portugueses e aos paulistas  e que “[...] a intervenção dos padres da Companhia que 

evitou o ataque a São Vicente”.  E que “Foi de Piratininga ou São Paulo que os jesuítas 

ocorreram para se interpor entre os portugueses e tamoios – e o bom êxito coroou-lhes o 

gesto. A causa da paz e da cultura do espírito ganhou nessa ocasião uma vitória 

notável”.
609

 Lima retomou seus elogios à ação educadora e civilizadora dos jesuítas: 

Outros sucessos lhes estavam reservados no domínio da 

evangelização. O estado de semicivilização a que a catequese religiosa 

conduzia os índios era em suma o que melhor podia lhes convir à 

mentalidade restrita, que não era aguilhoada por nenhuma necessidade 
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intelectual. [...] A educação dos selvagens limitava-se para eles ao 

essencial, o que quer dizer que não era senão rudimentar.
610

 

 

Ficou muito clara a visão de Lima sobre a capacidade intelectual dos indígenas. 

Os indígenas brasileiros eram seres com capacidade intelectual bastante limitada na 

visão do historiador-diplomata. Sendo os brasis seres néscios era necessária a 

intervenção dos filhos de Santo Inácio em todos os setores de suas vidas – assim pensou 

Oliveira Lima. Assim sendo, os inacianos intermediaram a prestação de serviços dos 

indígenas para as autoridades e, sobretudo, para os colonos que só desejavam explorar a 

mão de obra brasílica. Para Lima, 

A organização social posta em prática mostrou-se tão comunista 

quanto poderia tê-lo sonhado um coletivista contemporâneo, desde 

que não pode excluir dela uma direção. O labor era suave. O 

pagamento dos dias de trabalho se fazia em objetos de utilidade, e o 

dinheiro não era indispensável. O imposto pessoal devido ao governo, 

que empregava os índios, aos bandos, em obras públicas, tais como 

abertura de estradas e a navegação dos rios, não era cobrado senão sob 

a vigilância dos padres, que exerciam assim a função de inspetores-

inspetores a quem não faltava bondade.
611

 

 

Ainda que, Oliveira Lima tenha elogiado e garantido que o sistema de 

administração do trabalho dos indígenas tenha sido justo, não deixou de lembrar que a 

Companhia de Jesus teria também enriquecido devido ao trabalho do gentio nas missões 

e nos aldeamentos durante o período colonial. Contudo, considerou que o 

enriquecimento da Ordem dos Inacianos aconteceu por uma boa causa – a instalação de 

novas missões e aldeamentos pelo vasto território brasileiro. Ele afirmou que: “É sabido 

que os lucros das comunidades dos índios enriqueciam o tesouro da Ordem, que fazia as 

vezes de autoridade, mas o dinheiro, devemos reconhecê-lo, não era desperdiçado com 

mundanidades e menos ainda na prática da impudência”.
612

 

Após Lima ter discorrido sobre a administração do trabalho indígena, ele 

analisou a tensa relação entre os colonos e os padres da Companhia de Jesus. Durante o 

período colonial, os colonos jamais viram com bons olhos a tutela dos jesuítas sobre a 

mão de obra indígena, ocorrendo inúmeros atritos, fugas e mortes de missionários e 

indígenas leais à Ordem de Santo Inácio de Loiola. A esse respeito o autor asseverou 

que –  

Em nosso país os colonos eram numerosos e harmonizados, e a guerra 

que declararam aos missionários não se atenuou nunca, não obstante a 
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preferência conferida aos escravos negros, por causa de sua robustez, 

de sua diligência e de sua docilidade, comparadas com as dos 

índios, menos vigorosos, para um trabalho continuado, 

indolentes e insubmissos.
613

 

 

O autor comparou a importância das mãos-de-obra indígena e do negro 

escravizado e concluiu que a única vantagem que a escravização de índios tinha para o 

colono português era o fato do numeroso quantitativo destes à disposição de quem 

quisesse explorar a terra. Pois, segundo Oliveira Lima, o escravo africano custava muito 

mais caro, devido às dificuldades de sua travessia para o outro lado do Atlântico. Lima 

descreveu todos os horrores passados pelos africanos embarcados em África e 

consequentemente “a enorme mortalidade dos desgraçados transportados, vítimas de 

epidemias, dizimados pelos suicídios e pelas crises de nostalgia”.
614

 

O historiador-diplomata minimizou a condição da escravidão negra no Brasil, 

fazendo comparação com a situação dos negros cativos em outras colônias americanas 

criadas por diversas nações europeias. O autor viu complacência dos colonos daqui e 

das autoridades luso-brasileiras no tratamento dos negros escravizados. Para Lima, 

A condição dos escravos no Brasil era infinitamente mais tolerável 

que em quase todos os outros países em que a instituição da 

escravatura existiu. O desprezo da raça é ali, por assim dizer, nulo, e a 

caridade não é ali somente praticada como ação pública, exerce-se 

antes como virtude social.
615  

Percebi que a análise sobre a instituição escravocrata no Brasil por Oliveira 

Lima seguiu o viés historiográfico oficial, baseado na escrita do Visconde de Porto 

Seguro. Este autor não levou em conta toda a truculência utilizada contra os negros 

africanos e as péssimas condições de vida dos cativos no eito e na empresa mineradora.  

Fechando o segundo capítulo de sua obra historiográfica surgida de sua 

iniciação à docência superior na Sorbonne, Oliveira Lima narrou em minúcias a 

existência da capitania hereditária de Pernambuco que se desenvolveu a partir de uma 

numerosa prole mestiça de seus donatários com as mulheres indígenas e do êxito da 

empresa açucareira. A Capitania de Pernambuco prosperou graças aos laços de sangue e 

amizade estabelecidos pelos colonos liderados por Duarte Coelho que puderam se 

dedicar a produção de açúcar sem muitos percalços. O autor destacou a importância de 

Jerônimo de Albuquerque na ofensiva contra os franceses e os tupinambás no 

                                                           
613

 Ibid., p.61. 
614

 Ibid., p.61. 
615

 Ibid., p.61. 



187 
 

Maranhão. Foi a partir de Pernambuco que Albuquerque empreendeu a expulsão dos 

invasores que erigiram a França Equinocial. Acerca da expulsão dos franceses do 

Maranhão, Lima afirmou que 

Foi um sobrinho de Duarte Coelho – filho de seu cunhado, o qual se 

encarregara de povoar Pernambuco de filhos naturais e, quando a 

rainha regente Catarina da Áustria mandou que o escândalo, de que 

tivera notícia, cessasse, casou-se e prosseguiu na sua obra de 

povoamento por meio de numerosos filhos legítimos – foi, repito, a 

Jerônimo Albuquerque que coube a honra de retomar o Maranhão dos 

Franceses, que ali já haviam fundado a cidade de São Luís – nome 

bem francês e que era do então rei da França, Luís XIII.
616

 

 

Oliveira Lima escreveu sobre os padres capuchinhos Claude d’Abbeville, Yves 

d’Evreux e Arsène de Paris. Esses clérigos franceses fundaram uma missão de 

catequese entre os índios tupinambás, destacando seus escritos de valor histórico para o 

conhecimento de nosso país. Ele citou em profusão fragmentos dos textos desses 

clérigos, envolvendo os militares franceses e os seus aliados indígenas do Maranhão. 

Para ele, esses clérigos franceses foram extremamente fiéis ao projeto de seu país em 

desenvolver a colonização do norte do país com a França Equinocial. Lima viu os 

padres capuchinos d’Abbeville, d’Evreux e Arsène “como os obreiros morais de uma 

absorção, capaz de fazer da França Equinocial uma realidade, o que foi impedido 

unicamente pela expedição que se organizou e partiu de Pernambuco”.
617

  

 

4.5- Comparação das concepções historiográficas sobre os indígenas de Manoel 

Bomfim e de Manuel de Oliveira Lima 

 

Manoel Bomfim e Oliveira Lima pensaram os povos indígenas e o papel 

desempenhado por estes na formação da nacionalidade brasileira de maneiras distintas, 

contudo essas análises se confluíram em alguns pontos, como, por exemplo, a 

condenação do tratamento cruel dispensado por muitos colonos aos nativos brasileiros e 

a importância atribuída aos jesuítas como um anteparo às violações sofridas por esses 

grupos humanos naturais daqui. Enquanto Bomfim discorreu amiúde sobre os indígenas 

em seu O Brasil na América – caracterização da formação brasileira, abordando-os em 

suas outras obras histórico-sociológicas, já Oliveira Lima não dispensou tantas energias 

intelectuais em seu tratamento ao contributo indígena em nossa formação nacional. 
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Segundo Manoel Bomfim, os indígenas brasileiros desempenharam importante 

papel na formação de nossa nacionalidade. No entanto, reconheceu que o papel 

preponderante na formação da sociedade brasileira coube aos portugueses, pois estes 

subjugaram e acabaram impondo os padrões civilizatórios aos povos indígenas e 

africanos. Sendo assim “[...] os índios e negros não gozavam da mesma liberdade que os 

brancos; não gozavam de nenhuma. Eram forçados a contrariar o seu caracter, e moldar-

se aos dos povos ibericos”.
618

 Para Bomfim, “As nossas histórias correntes, falhas em 

tanta coisa, o são, principalmente, na pouca importância que dão às populações naturais 

quanto à formação do Brasil”.
619

 

Aqui nesses trechos extraídos de A América Latina – males de origem, ficaram 

evidentes as discordâncias de Manoel Bomfim ao modo como a historiografia oficial 

ancorada em Varnhagen, von Martius e Spix  abordou os indígenas brasileiros. Ele 

enfatizou a pouca importância dada aos indígenas em nossa formação nacional pelos 

historiadores oficiais, como Varnhagen, von Martius, Oliveira Lima, Oliveira Vianna e 

tantos outros membros do IHJB. O antropólogo John Manuel Monteiro referiu-se às 

posições de Varnhagen e Martius acerca dos índios brasileiros assim –  

Na obra de Varnhagen, o papel que os índios desempenharam nesse 

projeto estava claramente delimitado desde o início, uma vez que este 

autor assimilava explicitamente a postura pessimista que Carl 

Friedrich von Martius propagava. [...] simpático às teorias setencistas 

referentes à decadência e decrepitude do homem americano, von 

Martius considerava as populações indígenas do Brasil como povos 

que deixariam de existir num futuro bem próximo. [...] Varnhagen 

desenvolveu uma profunda “aversão às populações brasileiras” 

(palavras de seu arquiinimigo João Francisco Lisboa), o que aliás não 

se limitava às populações indígenas como também se estendia a todas 

as camadas populares da América portuguesa.
620

 

 

 Por estas razões, mesmo que atenuadas pelas presenças de Domingos José 

Gonçalves de Magalhães (1811 – 1882) e Antônio Gonçalves Dias (1823 – 1864), 

intelectuais indianistas, no IHGB, Bomfim esquivou-se de aceitar o convite de ingresso 

nesta afamada instituição historiográfica do Brasil ao publicar sua obra A América 

Latina.
621

 Manoel Bomfim foi um autor esquivo dessas instituições culturais e 
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científicas afamadas que estiveram sempre próximas de uma história feita pelas elites 

brasileiras. 

Manoel Bomfim expôs detalhadamente em seu livro, O Brasil na América, a 

utilização pelo colonizador europeu das técnicas agrícolas e dos elementos culturais dos 

povos indígenas para a sua adaptação e sobrevivência num território em que seu modus 

vivendi não tinha tanta funcionalidade. A visão de Bomfim acerca da agricultura 

indígena era extremamente positiva e ia de encontro ao que foi escrito por intelectuais 

europeus que estiveram aqui desde os primórdios de nossa colonização por Portugal. 

Ele referendou-se em cronistas, historiadores brasileiros e estrangeiros e em cientistas 

naturalistas europeus que realizaram importantes pesquisas em nossa fauna e flora, 

destacando ainda a presença dos nativos com a sua agricultura e com os seus 

conhecimentos das ervas medicinais.
622

 

 

Já Manuel de Oliveira Lima também concluiu de maneira análoga a de Bomfim 

no que concerne à influência indígena no modo de labutar a terra no Brasil que chegou 

ao período imperial e adentrou a fase republicana de nossa história. Lima não detalhou 

esse tipo de agricultura como um legado indígena, mas percebe-se por sua repulsa a 

forma como estava organizada essa atividade econômica que era uma herança das 

gentes nativas do Brasil. O autor em D. João VI no Brasil acabou ligando os atrasos na 

área agrícola com as doenças endêmicas que assolavam o Brasil desde a época colonial 

até as primeiras décadas do século XX – “Essa falta de todo preparo industrial, junto 

com o inteiro desconhecimento da higiene e da profilaxia, palavras vazias de 

significação em semelhante meio mas não em semelhante época[...].
623

 Oliveira Lima 

não atribuiu ao tipo de colonização do Brasil as mazelas sociais que ele enumerou no 

meio rural, como fez Manoel Bomfim. O historiador-diplomata preferiu atribuir aos 

vestígios de um passado indígena do Brasil. 

                                                           
622

 Auguste de Saint-Hilaire (1779 – 1853) deixou suas impressões acerca do lavrar a terra do indígena e 

de sua influência na agricultura brasileira até á época imperial. Para este cientista francês, O sistema 

agrícola adotado no Império do Brasil é o dos Tupinambás, Carijós, Tupiniquins e outras nações 

indígenas da subraça tupi, hoje exterminada; os luso-brasileiros adquiriram ainda desses selvagens a 

cultura da raiz que fornece seu alimento principal e à qual devem uma série de aplicações diversas; o 

conhecimento de alguns frutos bons e de vários remédios salutares; inúmeras palavras geralmente 

difundidas entre eles; por fim, a maior parte dos nomes de suas montanhas e de seus rios. Deveriam ter, 

muito bem, um pouco de compaixão pelos descendentes daqueles que foram seus mestres. SAINT-

HILAIRE, Auguste, 1974. Op. cit. p.61. 
623

 LIMA, Oliveira, 1996. Op. cit. p.491. 



190 
 

Para Bomfim, as causas dessas mazelas sociais que persistiam em sua época 

não se encontravam nas reminiscências da antiga economia indígena e sim no 

parasitismo da empresa colonialista portuguesa. 

Oliveira Lima ao escrever D. João VI no Brasil analisou as consequências dos 

atos administrativos do príncipe regente com relação aos índios dos sertões de Minas, 

Bahia e do Espírito Santo, eximindo este governante português da culpa maior da 

tragédia ocorrida com os botocudos, coroados e puris no século XIX.  

De modo diferente, Manoel Bomfim, como anti-bragantista,
624

 não poupou 

críticas ao monarca português e aos seus descendentes pelos infortúnios proporcionados 

aos índios dos sertões do Rio Doce e da Bahia. O autor, ainda no tempo de seu labor de 

médico da Polícia do Rio de Janeiro, participou da expedição ao vale do rio Doce em 

março de1891, comprovando in loco as consequências das ações criminosas legitimadas 

pelas cartas régias de 1808-1809 e das políticas indigenistas subsequentes às 

deliberações joaninas e de seu legado ideológico às elites proprietárias de terras 

brasileiras no que tange a visão sobre os índios botocudos.
625

 

Já Oliveira Lima que tratou o indígena acessoriamente em sua obra 

historiográfica achou exageradas as assertivas de alguns intelectuais europeus, 

sobretudo dos estudiosos franceses que por cá estiveram estudando a nossa fauna e 

flora. Na visão de Lima, esses autores franceses foram generosos em suas elucubrações 

intelectuais acerca dos indígenas brasileiros e de suas cosmogonias, pueris a seu ver. 

Entretanto o historiador-diplomata reconheceu valor literário nessas obras deixadas 

pelos intelectuais franceses sobre as coisas do Brasil de outrora. Lima afirmou que 

Esses volumes, de uma variedade extraordinária, desde que vão das 

lendas árabes às sugestões poéticas da natureza sob os trópicos, e 

desde as manifestações artísticas pré-colombinas às crônicas 

peninsulares, são de uma leitura constantemente agradável, e podem 

ser tidos entre os melhores que celebram o nosso passado, que evocam 

os mitos indígenas e estão impregnados do nosso lirismo. Nenhum 

deixa de valer como prova da curiosidade intelectual, da suavidade, o 

gosto discreto, a diligência do incansável ancião – um dos 

representantes mais autênticos da penetração, do encanto e da simpatia 
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humana que distinguem o espírito francês. No dia em que a França e a 

América brasileira estiverem verdadeiramente unidas pelo coração, 

como já o estão pelo espírito, tarefa a que nos votamos, o nome de 

Ferdinand Denis irradiará como o de um precursor que merece entre 

nós as mesmas honras de que é merecedor outro compatriota vosso – 

Auguste de Saint-Hilaire.
626

 

 

Para Oliveira Lima não era relevante o modo de ser dos indígenas e nem suas 

culturas agrícolas no que concerne à formação da nacionalidade brasileira. Na sua 

leitura sobre a constituição de nossa nacionalidade só houve méritos para a ação 

civilizadora do colonizador que criou um Brasil nos moldes de Portugal. Ele defendeu a 

tese que o indígena era um ser inferior que pouco pode influenciar em nossa 

nacionalidade. Segundo Lima, afora a sua importância numérica para a constituição da 

população brasileira nos primeiros séculos da colonização, sua presença em termos 

culturais teve pouca importância. Na sua percepção, 

Os aborígenes, ou sejam os que segundo os etnogenistas mais puros 

conservaram o caráter autóctone, ou sejam os que mais intimamente 

foram penetrados pelas tribos mongólicas, pouquíssimo influíram na 

nossa evolução por uma forma imediata, apesar do vasto e útil 

cruzamento. Eram de um espírito rude. Em religião mal tinham 

ultrapassado o período naturista, em que o divino se pressente na 

natureza majestosa e por vezes inclemente, pois neles o culto dos 

astros era simplesmente uma extensão do fetichismo.
627

 

 

Apesar de Gilberto Freyre falar que em um determinado momento da carreira 

intelectual de Oliveira Lima houve influência da antropologia boasiana sobre este 

autor.
628

 Aqui por meio desse texto extraído de Aspectos da Literatura Colonial que foi 

publicado resumidamente em sua Obra Seleta ainda não se percebe o influxo de Franz 

Boas sobre Oliveira Lima. O historiador-diplomata demonstrou no texto acima total 

concordância com o evolucionismo social de Edward Tylor (1832 – 1917) Lewis Henry 

Morgan (1818 –1881)
629

, descrevendo os indígenas como grupos humanos atrasados e, 

destarte, impossibilitados de terem tido um grande influxo no processo de formação do 

povo brasileiro.  

Oliveira Lima destacou o papel desempenhado pelo colonizador português na 

formação da nacionalidade brasileira, deixando transparecer que este foi figura 
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preponderante por ser possuidor de uma cultura superior e de ter intelecto acima dos 

demais grupos étnicos que concorreram para a formação do povo brasileiro. Segundo: 

Sabemos que o português figura como parte principal do brasileiro. 

Ao colonizador deve a possessão americana a sua civilização lenta, 

porém segura, os sentimentos morais que forneceram tenacidade à 

resistência contra os dominadores estranhos, e em máxima parte os 

que emprestaram fervor à campanha da obtenção de regalias liberais, 

quando soou a hora das conquistas políticas.
630

 

 

Como escrevi em capítulo anterior acerca da visão de Manoel Bomfim sobre o 

intelecto indígena, repito aqui que o professor sergipano foi modificando 

gradativamente sua opinião. Para Bomfim, em seu livro A América Latina, a mente do 

índio era uma página em branco ou um quadro vazio que podia facilmente ser 

preenchido com os saberes/elementos da civilização Ocidental. Segundo este autor “á 

proporção que progridam, a civilisação irá enchendo estes quadros vasios. Vem dahi, a 

sua grande adaptabilidade a qualquer condição de vida (de vida, e não de morte – como 

essas, que se offereciam aos negros e aos indios escravisados”.
631

 Entretanto em O 

Brasil na América... Manoel Bomfim reavaliou sua opinião sobre a inteligência do índio 

e assentando-se em escritos de vários intelectuais europeus e brasileiros, desde a época 

colonial até o início da Primeira República, como Jean de Léry, Claude d’Abbeville, 

Ives d’Evreux, Frei Vicente do Salvador, Robert Southey, Gonçalves Dias e Couto de 

Magalhães. Esses autores discorreram sobre a capacidade de aprendizagem do nativo 

brasileiro e a partir dessas leituras, Bomfim afirmou – “De fato, o grande valor do índio, 

ânimo primitivo e plástico, está em amoldar-se a todas as formas superiores de vida, 

adquirindo preparo e perfeição, contanto que não o aniquilem na escravidão 

ostensiva”.
632

 E Manoel Bomfim referendou a sua assertiva sobre a capacidade 

intelectual do indígena utilizando o padre capuchinho Ives d’Evreux – “Aliás não é 

outro o parecer de um Ives d’Evreux, francês, que viveu no Maranhão de 1615: ... têm 

mais possibilidades de progredir em artes, ciências e virtude, que o comum dos 

camponeses da França”.
633

  

Ainda que os índios tenham sido vistos por Oliveira Lima como grupos 

humanos inferiores; mesmo assim, este autor historicizou seu relativo influxo no 

desenvolvimento da cultura brasileira. Este autor observou em seus estudos sobre a 
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literatura colonial brasileira as seguintes influências indígenas: “No campo das letras 

brasileiras cabe ao indígena, além da contribuição própria, um quinhão na aclimatação 

das tradições populares portuguesas transportadas pelos colonos”.
634

 

Observei que Oliveira Lima ao tratar da influência dos indígenas na formação 

da cultura brasileira utilizou fontes históricas semelhantes às utilizadas por Manoel 

Bomfim. Contudo eles divergiram, sobretudo, na utilização dos estudos literários de 

Sylvio Romero pelo historiador-diplomata e pelo professor sergipano ter se apegado 

mais em seus estudos da cultura indígena no escritor Gonçalves Dias. Há de se realçar 

também que Lima referendou suas assertivas acerca do pequeno contributo dos 

indígenas em nossa nacionalidade em Martius e Varnhagen, enquanto Bomfim refutou 

essas fontes por se alinharem ao passado bragantista brasileiro que desqualificou os 

índios, os negros e classes populares do Brasil.  

Oliveira Lima realçou o gosto do indígena pela música. O autor descreveu as 

predileções indígenas pela música ancorando-se nos cronistas dos primórdios da 

colonização e em nossos primeiros historiadores, chegando até ao etnógrafo José Vieira 

Couto de Magalhães. Sobre o apreço dos índios pela música, Oliveira Lima escreveu: 

No gosto pela música eram os tupinambás acompanhados pelas 

demais tribos. Soiam todas elas cantar e bailar num ritmo uniforme, 

monótono, durante vinte e quatro horas consecutivas, por ocasião de 

embriagaram-se com os vinhos que fabricavam ou de imolarem, a 

meio de cruéis cerimônias, os prisioneiros feitos na guerra. A ausência 

e a morte eram igualmente motivo de choros cadenciados, saudosos 

ou lastimosos.
635

 

 

Registro que a análise feita por Oliveira Lima sobre a musicalidade indígena se 

deu em seus estudos literários, como Aspectos da Literatura Colonial Brasileira 

(1984[1896]).
636

 Independentemente desta obra, ter sido de crítica literária, verifica-se 

aqui o esforço de Oliveira Lima em historicizar as letras brasileiras desde os primeiros 

tempos de nossa colonização, lançando mão de uma vasta fonte historiográfica.
637

 

Chamou-me bastante a atenção o reconhecimento do hibridismo das nossas 

letras por Oliveira Lima. O autor respaldou-se em Couto de Magalhães acerca das 

modificações sofridas pela literatura metropolitana entre os colonos brasileiros, onde os 
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elementos das culturas indígenas se fundiram com os de Portugal. Lima também 

discorreu sobre a mistura ocorrida aqui entre as línguas de Portugal e as indígenas. 

Segundo Oliveira Lima, 

Observa o Sr. Couto de Magalhães que o povo do Brasil, servindo-se 

aliás da língua metropolitana, modificou em freqüentes casos a índole 

da poesia tradicional importada da Europa, mercê da ação dos índios 

[...] mas não há negar é a infiltração sobretudo lexicográfica do tupi. 

Existem nas cantigas populares alguns exemplos de perfeita 

justaposição material dos dois idiomas; outros de reminiscências tupis 

traídas no estribilho; e muitos da influência exercida pela preservação 

das toadas originais e recheio do vocabulário indígena, cujo influxo no 

português se observa ter sido sempre maior do que o correlativo 

influxo da língua européia no selvagem.
638

 

 

Percebi que Oliveira Lima no texto acima, publicado primeiramente em 1896, 

constatou antes de Bomfim
639

 o influxo da língua geral indígena sobre os colonos 

brasileiros, pois os dois historiadores basearam-se nas mesmas fontes historiográficas 

acerca da influência do léxico tupi em nosso falar. Aqui convergiram as análises de 

Oliveira Lima e Manoel Bomfim sobre o influxo da língua tupi-guarani no português 

falado no Brasil desde o período colonial até a época em que viveram esses dois 

historiadores estudados por mim. 

Os estudos que Oliveira Lima e Manoel Bomfim fizeram sobre a relevância do 

tupi-guarani na composição do português falado no Brasil só destoaram no que tange à 

atenção dada por ambos intelectuais em suas obras historiográficas a essa questão. Lima 

não abordou com profundidade a presença da língua tupi em nosso falar. Já Manoel 

Bomfim discorreu amiúde sobre a mistura dos milhares de vocábulos tupis com a língua 

portuguesa no Brasil. Os estudos sobre a questão do léxico brasileiro e a influência da 

língua tupi no português falado em nosso país foram retomados e aprofundados pelo 

médico sanitarista e etnógrafo Arthur Neiva no final da Primeira República, dando 

origem ao livro Estudos da Língua Nacional (1940). A partir das obras de intelectuais 

como Gonçalves Dias, Couto de Magalhães, passando por Oliveira Lima, Manoel 

Bomfim, Curt Nimuendajú e Arthur Neiva seguem em nossos dias os estudos sobre a 

influência da língua tupi no português falado no Brasil.
640
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Outro ponto de confluência entre as abordagens indigenistas de Oliveira Lima 

e Manoel Bomfim é a ratificação das teses defendidas por Robert Southey, Couto de 

Magalhães e outros intelectuais da colônia e do Império acerca da larga mistura dos 

indígenas e dos colonos na composição étnica do povo brasileiro, sobretudo nos dois 

primeiros séculos da colonização.
641

  

Entretanto, a análise que Oliveira Lima fez das obras citadas o levou a 

reconhecer, em alguns momentos, o povo brasileiro como o resultado dos três grupos 

étnicos, mas a seguir este autor falou do desaparecimento paulatino do indígena no 

tecido social do Brasil. Ora se o índio que se fundiu com o português durante a 

colonização do Brasil não guardou a sua pureza étnica, então esse produto étnico 

também não é genuinamente português, é mestiço. Lima às vezes em seu texto ignora 

esse fato. Para este autor, “Defendidos a custo pelos jesuítas das brutalidades dos 

conquistadores, os indígenas sumiram paulatinamente, já pelo cruzamento, já pela 

deserção e dizimação, sofrendo em qualquer dos casos a dura aplicação da lei de seleção 

natural”.
642

 

Nesta citação de Oliveira Lima, percebe-se que este autor aproximou-se dos 

darwinistas sociais ao recorrer à teoria da seleção natural para justificar o inexorável 

final trágico dos indígenas brasileiros. Segundo Karoline Carula, 

Diversas áreas do conhecimento interpretaram e ressignificaram as 

teorias de Darwin. Argumentos tidos como fundamentais, e que 

muitas vezes de fato o eram, na teoria darwinista passaram a fazer 

parte das análises em diferentes perspectivas. [...] a apropriação e a 

ressignificação dos princípios darwinianos muitas vezes foram feitas 

no intuito de justificar questões de cunho social.
643

 

 

Oliveira Lima, ao lançar mão de parte da teoria darwiniana, em especial o 

postulado da seleção natural para os propósitos justificadores de sua abordagem 

indigenista, situou-se teoricamente bem distante de Manoel Bomfim que condenou 

veementemente a utilização da Magnus Opus de Charles Darwin para a justificação de 

hierarquias sociais, ideologias e preconceitos raciais. A esse respeito, Bomfim afirmou: 

[...] a verdade é que, mesmo entre os animaes, não são os mais fortes 

os que sobrevivem e triumpham, e sim os mais intelligentes, e 

sobretudo, os que, mesmo fracos, se achegam uns para os outros, 

amparando-se num mutuo apoio. – Os mamouths e mastondontes 
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extinguiram-se, as formigas multiplicaram-se. Nem sempre a força é 

garantia da sobrevivencia e do trimpho; perseguidos são os ratos e os 

leões, estes desapparecem, aquelles enxameian... Só não sabem disto, 

esses que só se voltam para a natureza, querendo achar justificativas 

para a propria maldade: “En voulant imiter ce que nous appelons 

l’injustice de la nature, nous risquons de n’imiter et de NE favoriser 

que notre propre injustice (Maeterlink)”.
644

 

 

Manoel Bomfim, em A América Latina – males de origem, dissertou sobre os 

que defenderam a seleção natural objetando a estes teóricos ancorados em Ludwig 

Buchner (1824 – 1899).
645

 Reiterou suas objeções aos adeptos do uso da seleção natural 

para as sociedades humanas, não poupando o historiador português Oliveira Martins. 

Bomfim se pronunciou com eloquência contra o darwinismo social: “Querem vêr como 

fallam os verdadeiros darwinistas? Leiam Buchner, por exemplo. Para fazer calar os que 

ainda acceitam essa deturpação – de que Oliveira Martins foi o propugnador em 

portuguez [...]”.
646

 

Manoel Bomfim ao criticar João Pedro de Oliveira Martins, indiretamente 

criticou Oliveira Lima que foi um entusiasta desse professor da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. Há de se ressaltar que Oliveira Martins exerceu grande 

influência intelectual sobre Oliveira Lima, daí o historiador-diplomata ter comungado 

da tese da seleção natural propagada em língua portuguesa por este antropólogo e 

historiador português adepto da teoria da inferioridade das raças. Bomfim refutou 

contundentemente as teses de Oliveira Martins e, por conseguinte, também criticou com 

virulência Manuel de Oliveira Lima, seu cultor no Brasil. 

Outra divergência teórica entre Manoel Bomfim e Oliveira Lima encontra-se 

na leitura que eles fizeram do indianismo brasileiro. Bomfim valorizou/utilizou os 

escritos historiográficos do poeta, historiador e diplomata Domingos José Gonçalves de 

Magalhães e do poeta e etnólogo Antônio Gonçalves Dias. Este autor não viu exagero 

nas teses indigenistas de Magalhães e Dias, intelectuais do IHGB, que se opuseram a 

Varnhagen e von Martius. Já Oliveira Lima, que se ancorou teoricamente em 

Varnhagem e von Martius, viu hipérboles e devaneios nas proposições intelectuais 
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acerca dos índios por parte de Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Ainda que 

esses dois autores tivessem sido membros do IHGB, como Varnhagen, não foram suas 

análises indigenistas levadas em consideração por Oliveira Lima em termos científicos. 

O historiador-diplomata desconsiderou totalmente as concepções indigenistas de 

Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Certamente o motivo da repulsa dessas 

obras indianistas em termos de ciência por Oliveira Lima se deveu a sua filiação teórica 

ao grupo intelectual do IHGB ligado aos postulados historiográficos de Francisco 

Adolfo Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro. 

Concluo este capítulo em que primeiramente mostrei a concepção indigenista de 

Oliveira Lima baseada na historiografia oficial que foi produzida no Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro a partir dos trabalhos realizados sobre os indígenas por Karl 

Friedrich Philipp von Martius, Johann Baptist von Spix e Francisco Adolfo Varnhagen 

dizendo que a importância do indígena em nossa formação nacional é ditada por 

filiações teóricas. Do estudo comparativo das concepções indigenistas de Manoel 

Bomfim e Oliveira Lima, conclui que em Bomfim o contributo indígena para a 

formação da nacionalidade brasileira é grande, o é devido a sua filiação intelectual a 

autores que historicizaram os índios tentando fugir de preconceitos engendrados desde 

os primórdios de nossa colonização por Portugal e relativizaram os legados 

civilizatórios do Ocidente. Já Oliveira Lima com sua formação humanista do Curso de 

Letras da Universidade de Lisboa não fugiu dos influxos civilizatórios do Ocidente, 

transmitidos aqui no Brasil por Portugal. Lima historicizou os índios e sua relevância 

para o Brasil em uma perspectiva historiográfica conservadora. Essa vertente 

historiográfica dominante propagou/amplificou o papel desempenhado pela elite 

dirigente luso-brasileira e seus descendentes, saídos da nobreza de Portugal, como a 

pedra basilar de nossa nacionalidade e, ainda, difundiu teses depreciativas sobre o 

contributo indígena na formação do povo brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

Considerações finais  

Após exaustivos estudos sobre os analistas de Manoel Bomfim de diferentes 

épocas, dissertei sobre os mesmos, relacionando-os com os diversos temas abordados 

por esse autor. Ao analisar os comentadores contemporâneos desse autor, percebi que 

eram díspares as críticas sobre ele. Sua obra inicial, A América Latina: males de origem, 

suscitou críticas favoráveis ao autor, mas, também despertou a ira de intelectuais 

consagrados da Primeira República por abalar os pilares da ciência racialista europeia 

em nosso país. Essas críticas desfavoráveis e os ataques sofridos por Bomfim na década 

inicial do século XX foram entendidos de distintas formas. Alguns analistas atuais de 

Manoel Bomfim asseveram que um relativo esquecimento do autor durante algumas 

décadas procedeu de sua recusa em polemizar com Sylvio Romero e, 

consequentemente, não ter disputado a atenção para o seu livro histórico-sociológico 

inicial junto às elites econômicas e intelectuais que seguiam as orientações científico-

ideológicas do mestre de Lagarto. Entretanto, outros estudiosos do pensamento social 

brasileiro e de Manoel Bomfim foram mais longe, afirmando que os ataques raivosos e 

as críticas depreciativas ao autor de A América Latina vinham da postura radical deste 

face aos ícones dos racialismos europeus e brasileiros. Seu posicionamento científico-

metodológico granjeou-lhe desafeições de importantes intelectuais da Primeira 

República, mas também o colocou em uma situação de vanguarda intelectual, exercendo 

sua obra intelectual grande influência sobre seus contemporâneos e sobre novas 

gerações de intelectuais. 

Ao reavivar, na presente dissertação, a discussão sobre o esquecimento ou não-

esquecimento de Manoel Bomfim, após a análise dos escritos biográficos e acadêmicos 

sobre esse autor, desde intelectuais do seu tempo até aos acadêmicos e analistas dos dias 

atuais, assevero que ele jamais foi esquecido e que exerceu, sim, influxo sobre 

sucessivas gerações de intelectuais brasileiros em diferentes áreas do conhecimento, 

sobretudo, em história, sociologia, antropologia e pedagogia. 

Ademais, outra conclusão que tirei da questão acima é que se Bomfim tivesse 

sido um intelectual esquecido e não fosse reconhecido em seu tempo não teria vingado a 

iniciativa de fundação da Sociedade Manoel Bomfim por importantes intelectuais 

brasileiros no início da Era Vargas, ainda mais, com as duras críticas feitas pelo autor à 

Revolução de Trinta em seu Brasil Nação de 1931. O fato é que em 21 de abril de 1933 

foi fundada a Sociedade Manoel Bomfim, a qual contou com os préstimos de 
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respeitados intelectuais brasileiros que participavam à época das mais afamadas 

instituições científico-educativas e culturais do Brasil – Academia Brasileira de Letras, 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Conselho Universitário, Colégio Pedro II, 

Escola Normal, Assistência a Psicopatas, entre outras. 

A Sociedade Manoel Bomfim deu mais visibilidade ao seu patrono. Em 

consequência de seu funcionamento e de suas ações científico-culturais, Bomfim teve 

duas obras histórico-sociológicas editadas e reeditadas – O Brasil, com o intelectual 

integralista Carlos Maul, em 1935 e 1940, e A América Latina: males de origem, em 

1938, com Antônio José de Azevedo Amaral, um dos apoiadores e legitimadores 

intelectuais do Estado Novo de Vargas. O apoio de Azevedo Amaral à iniciativa da 

reedição de A América Latina põe em dúvida a assertiva muito divulgada por alguns de 

seus analistas, como, por exemplo, Ronaldo Conde Aguiar, de que o Governo Vargas 

empreendeu uma devassa nas obras histórico-sociológicas de Manoel Bomfim que 

estavam nas bibliotecas públicas. 

Se a obra histórico-sociológica de Bomfim tivesse sido silenciada pela ditadura 

de Getúlio Vargas, como explicar que um dos ideólogos do Estado Novo tenha 

promovido e prefaciado a segunda edição de A América Latina: males de origem? Em 

seu prefácio, Azevedo Amaral reverenciou o trabalho intelectual de Manoel Bomfim, 

chamando-o de mestre e destacando a importância da reedição de sua obra histórico-

sociológica inaugural para que as novas gerações conhecessem a gênese dos problemas 

brasileiros tão bem enumerados e analisados pelo professor sergipano. 

A Sociedade Manoel Bomfim cumpriu o objetivo de manter viva a memória de 

seu patrono e de propagar sua obra intelectual. As edições das obras de Bomfim à época 

da gestação e da implantação da ditadura de Vargas corroboram essa minha assertiva. 

Outrossim, as análises das obras do autor por Nelson Werneck Sodré em dois livros 

lançados por este nas décadas de 1930 e 1940 (História da Literatura Brasileira, 1938, 

e O que se deve ler para conhecer o Brasil?,1945) foram indicativos de que Manoel 

Bomfim entre altos e baixos continuava suscitando debates em função de sua produção 

bibliográfica. 

Ao abordar nos dois primeiros capítulos os distintos analistas de Manoel 

Bomfim, desde seus contemporâneos até o ano de 2015, pude constatar os diferentes 

tratamentos dados ao autor. Dos seus contemporâneos aos analistas atuais, Bomfim 

salvou-se da fogueira inquisitória que sua obra foi lançada, porquanto ao mensurar o 

teor das críticas favoráveis e desfavoráveis no que tange à originalidade de seus escritos 
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históricos, sociológicos e psicológicos percebe-se que houve reconhecimento da grande 

maioria dos seus críticos ao seu trabalho de intérprete singular da formação da 

nacionalidade brasileira. 

Após a análise das diferentes interpretações dos estudiosos de Bomfim acerca 

de suas obras histórico-sociológicas nos capítulos iniciais, acabei, inevitavelmente, 

discutindo alguns pressupostos teóricos e metodológicos desse autor, adiantando, assim, 

questões que foram tratadas mais amiúde nos dois últimos capítulos de minha 

dissertação.  

A reconstituição parcial da trajetória intelectual de Manoel Bomfim, desde seus 

tempos de menino até a época da conclusão do curso de medicina na Faculdade do Rio 

de Janeiro, bem como sua participação em redes de intelectuais dos setores médios da 

sociedade brasileira de então, me convenceram de que eu estava diante de um 

intelectual radical na acepção de Antônio Candido. Porquanto, ele fez parte das camadas 

privilegiadas de nossa sociedade, entretanto sua produção bibliográfica e sua atuação 

política foram endereçadas aos segmentos populares do Brasil, caracterizando, assim, o 

perfil de um intelectual radical. 

Manoel Bomfim produziu um contradiscurso ao analisar o racialismo europeu, 

seu influxo no Brasil e suas consequências políticas e sociais num país recentemente 

saído do regime de trabalho escravo. Ele refutou de uma maneira generalista as teorias 

raciais vindas da Europa e apropriadas e ressignificadas no Brasil por inúmeros 

intelectuais que gozavam de muito prestígio nas faculdades de direito e de medicina, no 

IHGB, na ABL e nos museus etnográficos. Seus interlocutores na refutação das teorias 

racialistas europeias no Brasil foram Alberto Torres, Araripe Junior, Juliano Moreira e 

Lima Barreto. 

Pelo pequeno elenco de intelectuais contrários aos pressupostos racialistas 

condenatórios dos negros, índios e mestiços, percebe-se que a tarefa de enfrentamento 

de Bomfim aos defensores da teoria da inferioridade das raças no Brasil foi árdua. Por 

não ter escrito livros que referendavam as teorias raciais que depreciavam a grande 

maioria dos brasileiros que era pobre, Bomfim não teve a recepção de público e da 

intelectualidade que sua produção intelectual fazia jus.  

Ele diferiu da maioria dos teóricos racialistas europeus e brasileiros por não 

justificar a partir da questão racial as desigualdades sociais no Brasil, sobretudo não 

atribuiu às hierarquias sociais ao compósito das raças daqui. Percebeu que as classes 

ricas e dirigentes do Brasil se apropriaram dos pressupostos teóricos do racialismo 



201 
 

europeu por uma questão de oportunismo e favorecimento dos seus interesses de classe 

– a justificativa das hierarquias sociais pelo viés da teoria da inferioridade das raças que 

condenava a priori a grande massa de negros, índios e mestiços do Brasil. 

Aqui não posso deixar de ressaltar que Bomfim jamais superou o paradigma 

racial, entretanto, para ele, negros, índios e mestiços ascenderiam socialmente através 

da educação. Daí ter ele apostado num projeto de instrução popular ousado, que teria na 

federalização da escolarização básica a sua forma de implementação. Uma leitura 

precipitada de Manoel Bomfim pode nos dar a entender que ele acreditava na cultura 

ilustrada dos iluministas. Mas, ele foi homem de um tempo – em sua época o fator sine 

qua nom para o exercício da cidadania era ser alfabetizado. Por esta razão, trabalhou e 

acreditou na universalização da educação básica como uma premissa para a construção 

de uma pátria mais justa e humana. Como professor e autoridade educacional, Bomfim 

jamais almejou a carreira de lente do ensino superior. Deveras acreditou que atuando 

como professor regente da Escola Normal e como psicólogo e mestre do Pedagogium 

seria seu grande contributo para o avanço da educação básica do Brasil. Com isso, a seu 

ver, ajudaria a desmontar as arcaicas estruturas sociais brasileiras. Manoel Bomfim se 

declarou utopista, ao se bater contra os “sociólogos do egoísmo” que condenavam os 

negros, índios e mestiços à indigência ad infinitum com as suas teorias raciais, 

engendradas no arianismo.  

Se Bomfim, em alguns momentos de sua produção bibliográfica, viu o branco 

em estágio superior de civilidade face ao negro e ao índio, sobretudo em América 

Latina de 1905, adiante em suas novas obras histórico-sociológicas, ele foi refinando 

suas assertivas racialistas, chegando n’O Brasil na América de 1929 e n’O Brasil Nação 

de 1931, muito próximo dos postulados culturalistas boazianos.  

Outra conclusão que cheguei, ao final desse trabalho acadêmico, foi a da 

longevidade intelectual de Bomfim. Ele travou embates teóricos com inúmeros autores 

racialistas brasileiros – Sylvio Romero, Nina Rodrigues, Oliveira Lima e Oliveira 

Vianna – percorrendo, assim, um período considerável da vida intelectual brasileira na 

Primeira República e início da Era Vargas. 

Diversos intelectuais desde o Império realizavam estudos sobre a mestiçagem 

do povo brasileiro. Sylvio Romero, João Baptista de Lacerda, Nina Rodrigues fizeram 

estudos sobre a mestiçagem em nosso país. Nina Rodrigues condenou veementemente a 

mistura racial, prognosticando, a partir da cartilha de Arthur de Gobineau, os malefícios 

da mestiçagem pela teoria da degenerescência racial. Já Romero e Lacerda viram a 
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miscigenação do povo brasileiro positivamente, desde que a via a ser seguida fosse à do 

branqueamento com aporte de sucessivas levas de imigrantes europeus. O jurista de 

Lagarto, ao final da vida, descambou também para a condenação da mestiçagem do 

povo brasileiro. 

A abordagem da mestiçagem do povo brasileiro por Manoel Bomfim é distinta 

da maioria dos intelectuais do Império e da Primeira República, porquanto ele não 

indicou a teoria do branqueamento como o postulado racial a ser perseguido. Ao 

contrário, desdenhou dos adeptos dessa teoria racial e de suas receitas para o 

embranquecimento da população brasileira. 

Bomfim foi um apologista de um Brasil mestiço, vendo euforicamente a 

mestiçagem do povo brasileiro. Ele viu em nosso perfil de povo miscigenado, uma 

singularidade da nacionalidade brasileira. Teorizou em seus livros histórico-

sociológicos a favor dos mestiços desse país, sobretudo daqueles que guardavam em 

seus fenótipos as marcas negras e indígenas, e, em razão desses traços biológicos 

sofriam a discriminação da elite branca do Brasil. 

Seus livros enviesaram-se por distintas áreas do conhecimento científico, 

buscando fundamentos sólidos que refutassem e desqualificassem os adeptos do 

branqueamento do Brasil e os contrários a qualquer tipo de mestiçagem. Bomfim fez 

estudos profundos sobre a presença dos mestiços em nossa vida científica, artista e 

cultural, concluindo que estes se destacaram em vários setores das artes, literatura, 

música e ciência. Assim sendo, ele viu entusiasticamente o fenômeno da mestiçagem no 

Brasil. 

Os livros da trilogia da formação da nacionalidade brasileira de Manoel 

Bomfim têm páginas que são libelos em defesa dos mestiços brasileiros. Outrossim, 

constatei que suas obras histórico-sociológicas ao propor um diálogo para além da tese 

do branqueamento do povo brasileiro tiveram influxo sobre muitos cientistas sociais e 

historiadores, desde seus contemporâneos dos anos 1920 e 1930 até as gerações 

intelectuais dos anos 1950 e 1960. 

Nesse sentido, Manoel Bomfim pode ser entendido com um autor fundador de 

discursividade no âmbito das obras histórico-sociológicas e antropológicas que 

discutiram a positividade da mestiçagem do povo brasileiro entre os anos de 1920 e 

1980, de autoria de Edgar Roquette-Pinto, Arthur Ramos, Gilberto Freyre, Florestan 

Fernandes e Darcy Ribeiro. 
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Ao trabalhar Manoel Bomfim que se contrapôs ao pensamento social 

dominante, escolhi Manuel de Oliveira Lima, um intelectual da corrente hegemônica da 

Primeira República, para fazer um estudo comparativo entre esses autores. Devido a 

essa escolha teórica, optei por fazer um pequeno estudo biográfico de Oliveira Lima. Já 

que me detive mais nesse autor ao estabelecer um quadro comparativo com Bomfim e 

sua concepção indigenista, o objeto de estudo principal da presente pesquisa. 

A hipótese inicial mais relevante que levantei foi sobre a tese defendida por 

Bomfim que os indígenas brasileiros foram um dos protagonistas da formação da 

nacionalidade brasileira. Segundo o autor, o Brasil foi, nos séculos iniciais, até meados 

do Setecentos, formado, sobretudo, pelos nativos brasileiros misturados aos poucos 

colonizadores. A exiguidade de colonos portugueses em nosso território nos dois 

primeiros séculos tornou imperiosa para Portugal a larga mistura étnico-racial com os 

povos indígenas do Brasil – esse foi um postulado checado por Bomfim nos 

historiadores e cronistas dos primórdios da colonização brasileira.  

Bomfim diferiu dos historiadores da época filiados à Varnhagem e Martius e 

ligados ao IHGB por não apenas atribuir importância aos brasis na larga presença na 

mistura racial que formou o Brasil nos seus primeiros tempos, porque ele listou as 

contribuições dos indígenas na formação de nossa brasilidade. Foi além, quando 

analisou o influxo indígena no desenvolvimento das instituições brasileiras e, sobretudo, 

na formação do modo de ser do brasileiro, que alguns analistas atuais de Bomfim 

chamam de “a alma brasileira”, conceito desenvolvido pelo autor. Ele fez uma 

psicologia social da nossa gente a partir do legado indígena, sobretudo da forte presença 

indígena no norte-nordeste do país até sua época. 

Referendo minha hipótese inicial do protagonismo indígena na historiografia 

bomfiniana ao constatar que o autor reiterou a relevante contribuição do indígena em 

nosso modo de labutar a terra, desde o período colonial até as décadas iniciais da 

Primeira República. Para Bomfim, outro contributo cultural indígena estava na língua 

portuguesa falada no Brasil, a qual teve um aporte de alguns milhares de vocábulos do 

tupi-guarani em seu léxico. 

Analisei ao fim a historiografia indígena de Bomfim em contraponto ao 

historiador Manuel de Oliveira Lima filiado à concepção historiográfica indigenista de 

Varnhagen e Martius, procurando mostrar as convergências e divergências teóricas 

entre ambos. 
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A concepção historiográfica de Oliveira Lima sobre a formação da 

nacionalidade brasileira passou inexoravelmente pela preponderância do Portugal 

bragantista em nosso modo ser. Destarte, ele minimizou o contributo indígena na 

formação de nossa brasilidade. Para ele, não indo além da presença do gentio na larga 

mistura racial que formou o Brasil em seus primórdios e a insignificante influência em 

nossa literatura colonial. Além é claro, da negativa herança das técnicas agrícolas 

indígenas nos meios mais arcaicos do Brasil rural de então. 

Comparadas as historiografias indígenas de Manoel Bomfim e Oliveira Lima, 

conclui que além de suas filiações intelectuais distintas, esses autores perceberam 

diametralmente os contributos indígenas no processo de formação da sociedade 

brasileira. 

Lima como Bomfim não referendou os genocídios dos povos indígenas pelos 

colonos, entretanto em alguns pontos de sua história do Brasil amenizou os atos 

violentos do governo português em relação aos indígenas daqui, sobretudo os atos 

administrativos de D. João VI referentes aos massacres dos índios dos sertões de Minas. 

Oliveira Lima viu os indígenas brasileiros como povos muito atrasados, não 

mudando sua opinião acerca dos brasis em toda sua trajetória intelectual. Já Bomfim, ao 

produzir uma historiografia indígena ao longo de grande parte de sua vida intelectual, de 

1903 a 1931, foi reformulando sua visão sobre a capacidade intelectual dos nativos e de 

sua organização social. Ele reviu em O Brasil na América e em O Brasil Nação sua 

posição quanto ao sentido e significado de civilização e barbárie na história da 

humanidade e acabou atribuindo ao comunismo indígena qualidades humanas não 

encontradas nos povos economicamente desenvolvidos do capitalismo ocidental. 

A grande valorização do legado indígena na formação de nossa brasilidade nos 

escritos histórico-sociológicos de Bomfim tem suscitado uma profícua discussão nos 

meios intelectuais e acadêmicos. Essa posição teórica de Bomfim acerca do 

protagonismo e do contributo indígena em nossa nacionalidade têm gerado muitas 

opiniões polêmicas entre os seus analistas. Uma das críticas mais duras com relação à 

concepção historiográfica indigenista do autor foi feita por Gilberto Freyre que chamou 

Manoel Bomfim de indianófilo exacerbado. A opinião de Freyre, balizada em sua 

posição no campo intelectual brasileiro, vem sendo reproduzida e apoiada por alguns 

historiadores, antropólogos e sociólogos que analisam o autor de A América Latina na 

atualidade, ficando Bomfim com o rótulo de indianófilo. 
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Contudo, há de se registrar que a indianofilia atribuída a Bomfim pelo autor de 

Casa-Grande & Senzala deve ser relativizada e analisada com cuidado, porquanto não 

se pode olvidar o apadrinhamento e a orientação intelectual de Gilberto Freyre por 

Oliveira Lima. Também é indispensável ter em mente as desafeições intelectuais entre 

Bomfim e Oliveira Lima na crítica depreciativa de Freyre. 

Nesse sentido, o que se tem entre os dois autores são visões historiográficas 

conflituosas. Lima foi duramente criticado por Manoel Bomfim ao escrever D. João VI 

no Brasil, sendo o livro rotulado como obra arranjada em louvor ao rei português. 

Freyre tendo ciência dos embates intelectuais e das desafeições de Oliveira Lima, 

tornou-se grande defensor de seu mestre. Ele criticou e depreciou a obra historiográfica 

indigenista de Manoel Bomfim.  

Concluo que Manoel Bomfim e Oliveira Lima escreveram histórias indígenas distintas e 

antagônicas.  Lima viu atraso e obstáculos na conservação do legado indígena em vários 

setores da sociedade brasileira. Já Bomfim enxergou positivamente o contributo cultural 

e social dos indígenas para o Brasil. 
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