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RESUMO
O presente resumo está ligado a Iniciação Científica, intitulado ao mesmo nome “Análise da identidade nacional na
perspectiva de Manoel Bomfim” e tem por finalidade analisar a obra América Latina Males de Origem (1905), de Manoel
Bomfim, para compreender o pensamento social do autor em seu contexto,   com ênfase em sua perspectiva sobre
Identidade nacional. Metodologicamente partiremos da concepção teórica de Jacques Le Goff (1990) para aplicação dos
conceitos Documento/Monumento.
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1 INTRODUÇÃO

Antes de iniciar a discussão sobre Bomfim, é valido trazer a problemática do tema em si; ‘a
identidade nacional’,  vale  dizer  aqui  que não procuramos por  uma identidade especifica para o
brasileiro, e de certa forma nem adianta ‘’buscar’’ tal identidade, pois segundo Renato Ortiz: ‘’não
existe uma identidade autêntica, mas uma pluralidade de identidades construídas, por diferentes
grupos sociais em diferentes momentos históricos’’ (ORTIZ, 2012, p.8.). Sendo assim, a ideia de
identidade  nacional  construída  no  ‘’discurso’’  de  Bomfim  pode  ser  considerada  diametralmente
oposta da que é proposta por Silvio Romero, ou Oliveira Vianna, mas ambas fazem parte de uma
mesma discussão que se propõe pensar no Brasil do fim do XIX e início do XX, ‘’a relação entre
cultura e estado’’. José Carlos Reis em sua obra, As identidades do Brasil 1; de Varnhagen a FHC
(1999) propõe sobre isso que: “O Brasil é um pais vasto, complexo contraditório e extremamente
dinâmico, o que impede que se possa ter uma representação consensual, homogênea e estável de
sua identidade nacional’’ (REIS, 2007, p. 17.)

Fato é que o tema ‘’identidade’’ é um dos temas mais complexos da filosofia, da psicanálise,
das ciências sociais e da história. Por vezes trabalhar a visão como ‘’identidades’’, como propõe
Reis  (2007),  seja  melhor.   As  questões  que  cercam o  tema  das  identidades  por  si  só  já  são
complexas, por exemplo, talvez seja válido nos interpelarmos se os indivíduos podem vir a controlar
ou decidir o modo como são vistos pela sociedade, ou será que tais indivíduos carregam marcas ou
sinais  que  os  definem?  Seria  possível  maquiar  ou  esconder  uma  nacionalidade?  Que  papel  a
nacionalidade tem na identidade do indivíduo? Há de fato  uma espécie  de  identidade nacional
imutável, que se possa definir e conceituar? O conceito de ‘identidades’ hoje compreende várias
instâncias, Reis, citando Stuart Hall diz;

Para Hall, as identidades hoje não são unificadas, são singulares, multiplamente construídas
por discursos, práticas, ou posições que podem se cruzar ou ser antagônicas. As identidades
estão sujeitas a uma historicização radical; mudam e se transformam. (REIS, 2006, p. 12.)

O que se pressupõe aqui é que, hoje seja talvez mais complexo falar de uma’’ identidade
nacional’’, porém, no Brasil do início do século XX não era e tanto é que, se fala de uma identidade
nacional  definida, quase  que  romanticamente,  uma  espécie  de  'brasilidade',  embora  hoje  não
possamos falar sobre essa brasilidade enquanto tal. O que podemos fazer é discutir o que queriam
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dizer os que dela falaram - como tentaremos fazer com Bomfim -, as narrativas, ou ‘’discursos’’, de
Bomfim e dos intelectuais de seu tempo fazem parte de uma construção que paira no imaginário da
sociedade em que estes indivíduos estão inseridos, as produções desses intelectuais constituem
parte importante da nossa busca por um auto reconhecimento.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Por mais que o interlocutor se identifique com o ‘’Discurso’’  de Bomfim, deve-se levar em
consideração que, esse pertence a um determinado período e porventura só possua essa forma por
presenciar  alguns  acontecimentos  a  ele  ligados.  Os, discursos  podem  ser  considerados  como
representações  das  ideias  que,  permeiam  em  uma  determinada  sociedade,  que  propicia  as
condições para que eles sejam elaborados, lidos e interpretados de diferentes maneiras.

Le Goff nos diz que não existe um ‘’documento verdade’’, todo documento é uma mentira,
mas ao mesmo tempo é uma verdade, o documento seria uma aparência: é ele manipulado pelo
tempo, pela época, ou pelo silêncio, ‘’Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao
futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si próprias’’  (LE GOFF, 1990,
p.9). Nesse sentido é necessário desconstruir a “aparência’’ e então, compreender as condições de
produção do documento. Bomfim, em sua obra busca responder à questão do que seriam os ‘’males
de origem’’ do problema social brasileiro, como o atraso político, social e econômico. Para melhor
análise da fonte, é necessário o estudo sobre o contexto em que o autor produz a obra que, é de
fato problemático, por exemplo, as ideias sobre o futuro da nação que, conjecturavam uma situação
problemática, baseadas em teorias pseudocientíficas, como o Darwinismo social. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise  de Bomfim em A América  Latina:  Males  de Origem (1905)  é  praticamente  um
manifesto contra a opressão das nações colonizadoras Portugal e Espanha, a metrópole, ‘’suga’’ a
colônia,  e  vive  parasitariamente  do  trabalho  alheio,  a  escravidão  consolida  ainda  mais  esse
parasitismo social. Bomfim em sua obra faz uma analogia, entre o biológico e o social, e tal analogia
o leva a formulação de uma teoria sobre o imperialismo baseada em termos do ‘’parasitismo social’’.
Segundo Ortiz, a teoria de Bomfim poderia se resumir da seguinte Forma:

1) o animal parasita possui  uma fase depredadora,  momento em que ataca sua vítima; 2)
durante  o  período  parasitário,  o  parasita  vive  da  seiva  nutritiva  elaborada  pelo  animal
parasitado; 3) Partindo-se do princípio de que a função faz o órgão, tem-se em certo período
longo de parasitismo, um atrofiamento dos órgãos do parasita (ORTIZ, 2012, p. 24). 

O  parasitismo  em  Bomfim  tem  um  sentido  metafórico,  onde  ele  se  vale  de  conceitos
biológicos para  explicar  o  social.   O autor  faz uma analogia de um parasita  que,  em sua fase
embrionária possuía uma maior complexidade em seu organismo do que em sua fase adulta,  e
propõe a pergunta: “Por que razão degenerou ele? Por que se atrofiaram e desapareceram seus
órgãos, em cuja a síntese e harmonia se acusava uma organização superior? ‘’ (BOMFIM, 1905, p.
47). E Bomfim responde a essa pergunta, dizendo que é por que ele se fez parasita, o parasitismo o
reduziu a uma condição de inferioridade e degradação. Bomfim se vale dessa análise no social
também, a metrópole se acostuma segundo Bomfim a ‘’sugar’’, a colônia, e se põe em uma condição
semelhante à dos parasitas.  Assim como os órgãos sensoriais  motores do parasita  se atrofiam
fatalmente por não serem exercitados, assim ocorre com as metrópoles, segundo Bomfim elas se
degeneram a tal ponto que, dentro os nomes que fundamentam as discussões da ciência moderna,

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



não há nenhum nome Ibérico. O resultado dessa situação colonial de parasitismo é duplo, ‘’por um
lado  tem-se  que  a  metrópole  tende  a  se  degenerar  e  a  involuir,  por  outro,  essa  dimensão  de
degenerescência, se transmite aos próprios colonizados’’ (ORTIZ, 2012, p. 25). 

Bomfim  menciona  na  sua  obra   uma  hereditariedade,  e  que  o  “caráter  nacional’’,  é  a
expressão  da  “hereditariedade  social’’,  o  autor,  citando  Ribot  diz  que; ‘’O  caráter  individual  ou
nacional,  é  um efeito  -   é  o  resultado  complicadíssimo das  leis  fisiológicas  e  psicológicas.  As
instituições  são  sustentadas  por  uma  causa  interior  -,  o  caráter  que  se  transmite  por  sua
hereditariedade’’ (BOMFIM, 1905, p. 70).

Esse caráter  nacional  que se forma no Brasil  e  na América Latina -  já que a análise de
Bomfim é não somente sobre o Brasil, mas também sobre a América -, traz consigo os males que
“degeneraram’’  a  civilização  Ibérica,  o  retrato  que  Manoel  Bomfim  nos  traz  das  nações  latino-
americanas é um retrato caótico, com efeitos como; a perversão do senso moral, horror ao trabalho
livre e a vida pacifica, e uma eterna desconfiança das autoridades.

4 CONCLUSÃO

Bomfim tem uma visão dissonante dos intelectuais de sua época, e seu discurso se vale de
uma crítica e de uma espécie de argumentação histórica. Segundo seus interlocutores José Carlos
Reis  (2006)  e Ortiz  (2012),  O autor  pensa com liberdade, e  paga o preço por  pensar  com tal
liberdade se contrapondo ao modo de pensar da elite brasileira de maneira diametralmente oposta.
Mas não se trata aqui de definir se concordamos ou não com seu discurso, ou com seu projeto de
Brasil, se trata de compreender o ‘’por que ‘’ de Bomfim apresentar um discurso tão dissonante, e
entender também que discurso é esse e de que ele se vale. Por esses e outros variados motivos
eventualmente devêssemos ler,  e reler  Bomfim, confrontando-o com textos  conservadores,  para
refletirmos sobre o alcance de sua análise do Brasil.
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