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RESUMO 

Neste trabalho pretendo, de um modo geral, esmiuçar uma relação que para 

mim, na maioria das vezes, é anunciada, mas não aprofundada,                 

entre o fluminense Alberto Torres e o sergipano Manoel Bomfim.                        

O objetivo principal, por meio do mapeamento, descrição e análise do 

pensamento desses autores, além de contribuir para a (re) afirmação do 

legado intelectual de Manoel Bomfim e Alberto Torres em suas 

interpretações originais sobre o Brasil, é demonstrar que há mais de comum 

entre Torres e Bomfim do que apenas a discussão "nacionalista antirracista", 

conforme nos sugere a literatura pertinente. Os dois autores/atores 

analisados parecem convergir também em outros temas que guardam 

relação com a problemática da formação da Nação e da nacionalidade 

brasileiras de maneira mais ampla. Meu propósito é delinear quais são as 

aproximações possíveis e os distanciamentos necessários entre                

Alberto Torres e Manoel Bomfim no que concerne às suas “interpretações do 

Brasil”, acerca da formação do Estado-Nação e da nacionalidade brasileira,                  

a fim de problematizar com mais propriedade as seguintes questões:           

Como a nação brasileira é interpretada/imaginada por Torres e 

Bomfim? Qual é e como deveria/poderia ser esse Brasil e esse 

brasileiro interpretados/imaginados por Torres e Bomfim? O que há de 

comum (e de diferente) entre esses “Brasis” torreano e bomfiniano? 

Para Torres e Bomfim, quais seriam os nossos principais problemas,            

e quais soluções seriam as mais adequadas para solver o problema do 

Estado-Nação brasileiro? 

Palavras-chave: “Estado”, “Sociedade”, “Brasil”, “Primeira República”, 

“raça”, “nação”, “nacionalidade”.  

 

 

 

 
 
 



  

ABSTRACT 

In this text I intend, in general, scrutinizing this relationship most of the time is 

announced, but not depth, between Alberto Torres and Manoel Bomfim. The 

main objective, by mapping, description and analysis of thought of those 

authors, as well as contribute to the (re)affirmation of the intellectual legacy 

of Manoel Bomfim and Alberto Torres in their original interpretations about  

Brazil, is to demonstrate that there is more in common between Torres and 

Bomfim than just discussing  "anti-racist nationalist", as suggested literature. 

The two writers / actors also analyzed seem to converge in other themes 

related about Brazilian building nation and nationality. My purpose is to 

outline what are the possible approaches and distances required between 

Torres and Manoel Bomfim in relation to their "interpretations of Brazil", 

about the  nation-state building and the Brazilian nationality in order to 

discuss more appropriately the following issues: How the Brazilian nation is 

interpreted imagined by Torres and Bomfim? What is it and how should 

/could be that Brazil and the Brazilian interpreted / imagined by Torres and 

Bomfim? What's common (and different) between these " Brazils" Torreano 

and bomfiniano? For Torres and Bomfim , which would be our major 

problems, and what solutions would be the most appropriate to solve the 

problem of the Brazilian nation-state? 

Key-words: "State", "Society", "Brazil", "First Republic", "race", "nation", 

"nationality". 
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INTRODUÇÃO  

Desde a graduação a temática da formação nacional brasileira é meu 

interesse privilegiado de pesquisa. No meu trabalho de conclusão de curso               

(Bueno, 2010) realizei uma análise comparativa do pensamento político e social de 

Alberto Torres e Oliveira Vianna, promovendo as aproximações possíveis e os 

distanciamentos necessários entre eles, especialmente sobre as visões de ambos 

quanto às relações entre Estado e Sociedade no Brasil e suas conexões com a 

chamada “linhagem conservadora brasileira” (Brandão, 2007), grande parte 

resultado dos meus dois anos como bolsista  de iniciação científica no âmbito do 

Projeto Temático “Linhagens do Pensamento Político-Social Brasileiro”, centrado no 

Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) e financiado pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Projeto este coordenado 

à época pelo saudoso Prof. Gildo Brandão, do Departamento de Ciência Política da 

Universidade de São Paulo (USP), o qual, além da USP, envolvia pesquisadores da 

UNIFESP, UFSCar, Unicamp e UFRJ. 

Agora, no mestrado, retomo Alberto Torres, motivado por uma nova análise 

comparativa de seu pensamento social e político com o de outro autor, que assim 

como Torres, segundo a literatura pertinente, não figuraria no rol dos nossos 

renomados “intérpretes do Brasil”, tal qual um Gilberto Freyre, um Sergio Buarque, 

um Caio Prado Jr., ou mesmo um Oliveira Vianna: falo de Manoel Bomfim,                      

um pensador brasileiro da virada de século (do XIX para o XX), assim como foi 

Torres.    

Alberto de Seixas Martins Torres nasceu a 26 de novembro de 1865,              

na localidade da Fazenda Rio Seco, em Porto das Caixas/RJ. Cursou inicialmente 

medicina, para optar pouco tempo depois pelo Direito, matriculando-se na faculdade 

do Largo São Francisco, em São Paulo - capital, mas formando-se em Recife/PE, 

para onde se transferiu por um problema com um dos seus professores em              

São Paulo. Advogado, político e jornalista, abolicionista e republicano histórico,           

teve atuação nas três esferas do poder da República (Legislativo, Executivo e 

Judiciário), como deputado à Assembléia Constituinte do Estado do Rio de Janeiro 

(1892-1983), deputado federal (1894-1895), ministro da Justiça e Negócios 

Interiores de Prudente de Morais (1895), presidente do Estado do Rio (1897-1900)          

e ministro do Supremo Tribunal Federal (a partir de 1901), onde encerrou sua 
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carreira, aposentando-se em 1909, por motivos de saúde. Faleceu a 29 de março de 

1917, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, vítima de câncer. Membro do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), pensador dos problemas do Brasil e do 

mundo, foi autor de livros, na sua grande maioria compilações de artigos já 

publicados na imprensa, que versam tanto sobre a questão nacional, nacionalista 

que era preocupado com questões da unidade e da organização social e política 

brasileira, quanto sobre a questão internacionalista, onde se mostra um grande 

pacifista. Publica Vers La Paix (1909), Le Problème Mondial (1913), O problema 

nacional brasileiro (1914), que reúne artigos publicados no “Jornal do Commercio” 

em 1912 e seu discurso de posse no IHGB em 1911, A organização nacional (1914), 

compilação de uma série de artigos publicados na “Gazeta de Notícias” entre 

novembro de 1910 e fevereiro de 1911, que versam, sobretudo, sobre seu projeto de 

revisão da nossa primeira Constituição Republicana anexo à obra, e As fontes da 

vida no Brasil (1915), onde apresenta reflexões adiantadas de consciência 

ecológica1.  

Manoel José do Bomfim – por vezes encontramos seu nome grafado 

também como Manuel Bomfim ou Manoel Bonfim – nasceu a 8 de agosto de 1868, 

em Aracaju/SE. Em 1886 ingressou na faculdade de Medicina da Bahia, 

transferindo-se para a faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1888, concluindo 

seu curso em 1890 com a tese Das Nephrites. Oito anos depois, começou a lecionar 

na Escola Normal do Rio de Janeiro, onde assumiu a cátedra de Pedagogia e 

Psicologia.  Em 1902 viajou a Paris para estudar Psicologia Experimental, estudando 

com Georges Dumas e Alfred Binet, com quem planejou a instalação do primeiro 

Laboratório de Psicologia Brasileiro, o que aconteceu em 1906 no Pedagogium,             

do qual se tornou diretor por mais de quinze anos. É durante sua estada em Paris 

que da início à escrita de A América Latina: males de origem, publicado no Brasil em 

1905. Também vítima de câncer, assim como foi Torres, Bomfim faleceu a 21 de 

abril de 1932. Médico, psicólogo, pedagogo, sociólogo e historiador, publicou 

extensa obra que abrange as mais variadas áreas do conhecimento: História do 

Brasil e da América Latina, Sociologia, Medicina, Zoologia, Botânica, Psicologia e 

Educação. Com Olavo Bilac, escreveu várias cartilhas e livros didáticos que 

marcaram época, adotados amplamente na escola pública brasileira, dentre eles, 

                                            
1
 Para uma biografia completa de Alberto Torres, recomendo Sobrinho (1968). 
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Através do Brasil (1910), o mais longevo, com mais de sessenta edições até 1962. 

Neste livro, dois meninos, Carlos e Alfredo, em busca de seu pai, trabalhador 

itinerante nas estradas de ferro brasileiras, que estaria doente, conhecem a 

variedade de tipos humanos, culturas e paisagens do Brasil2. Membro também do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), assim como foi Torres, Manoel 

Bomfim recusou convite feito por ninguém menos que o próprio primeiro presidente 

Machado de Assis para ser um dos membros fundadores da Academia Brasileira de 

Letras, instituição que outorgaria post-mortem o Prêmio Literário Francisco Alves de 

Literatura ao ensaio de Bomfim, “O progresso pela instrução”. Grande defensor da 

educação pública e laica no Brasil, pensador da questão nacional e social brasileira 

(e latino-americana), autor de viés nacionalista como também fora Torres, depois de 

um intervalo de vinte e quatro anos da publicação de A América Latina,                  

Manoel Bomfim escreveu e publicou em apenas três anos, em trabalho de fôlego à 

beira do leito de morte, a trilogia O Brasil na América (1929), O Brasil na história 

(1930) e O Brasil nação (1931), onde, junto com A América Latina, encontramos 

suas principais reflexões sobre as mazelas e possíveis soluções para o nosso país e 

continente3.  

No trabalho que apresento a seguir, novamente tomo como foco de pesquisa 

o problema da formação da Nação e da nacionalidade brasileiras, “o problema 

nacional brasileiro4, por meio de uma análise comparativa do pensamento de Torres 

e Bomfim. E note-se: não se trata de uma comparação qualquer. Trata-se de 

aproximar o pensamento de (Manoel Bomfim) um “rebelde” (Aguiar, 2000),                   

um “revolucionário” (Oliveira, 2005), um “radical” (Candido, 1995), ao de (Alberto 

Torres), um “conservador” (Candido, 1995), um “autoritário”                        

(Lamounier, 1985), um “herói do pensamento de direita” (Ribeiro, 2005).  

Nesta pesquisa, que tem suas raízes numa nota de rodapé de meu trabalho 

de conclusão de curso de graduação5, volto mais uma vez a questões basilares do 

                                            
2
 André Botelho (1997) consegue comprovar em sua Dissertação de Mestrado defendida na Unicamp 

que na verdade, quem teria escrito Através do Brasil teria sido mesmo Manoel Bomfim,                      
com pequenas contribuições de Olavo Bilac. 
3
 Para uma visão pormenorizada sobre a vida e obra de Bomfim, veja Aguiar (2000). 

4
 Parafraseio aqui o título de uma das obras principais de Alberto Torres. Veja Torres (1978).  

5
 Numa nota de rodapé do meu Trabalho de Conclusão de Curso, quando na pontuação daquele que 

considerei um dos maiores distanciamentos do pensamento de Torres em relação à Oliveira Vianna, 
afirmo que seria possível aproximar Alberto Torres e Manoel Bomfim quanto à crítica que ambos 
fazem das teorias raciais dominantes à época, como paradigma de explicação para o problema de 
formação do povo brasileiro. Cf. Bueno (2010, p.32). 
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meu próprio pensamento, as quais me incomodam, decerto com seus 

aprimoramentos “mastigados” pelo tempo, desde a minha monitoria acadêmica de 

graduação na linha de pesquisa sobre o Pensamento Político e Social Brasileiro: 

“que é o Brasil?” e o “que é ser brasileiro?”.  

O problema da formação do Estado-Nação no Brasil, ainda que nem sempre 

a problemática se dê precisamente nestes termos, é um tema recorrente e mesmo 

fundante das Ciências Sociais no país. Desde os “homens de letras” do Império e 

das primeiras décadas da República – gente como Silvio Romero, Nina Rodrigues, 

Euclides da Cunha, Oliveira Vianna – passando pela “tríade da geração de 30” 

(Candido, 2005)6, – com Gilberto Freyre e seu Casa-Grande & Senzala,                    

Sergio Buarque de Holanda e Raízes do Brasil e, Caio Prado Jr. e a sua Formação 

do Brasil Contemporâneo –, aos primeiros, propriamente, “cientistas sociais 

brasileiros”, tais como Florestan Fernandes, Roger Bastide, Darcy Ribeiro, Antônio 

Candido, Octavio Ianni, Roberto Schwarz, Guerreiro Ramos, entre outros, até os 

mais atuais, a questão nacional brasileira sempre atormenta, de alguma forma, o 

nosso meio intelectual, político e ideológico. Um “tema velho” que se renova, 

principalmente, nos momentos de “crise” da nossa história política. Uma “crise de 

identidade”, deveras.  

Muitos dos intelectuais expoentes do nosso chamado “pensamento político e 

social brasileiro”, comumente nomeados de “intérpretes do Brasil” – dentre os quais 

Visconde do Uruguai, Tavares Bastos, Sílvio Romero, Nina Rodrigues, Euclides da 

Cunha, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Oliveira Vianna, Caio Prado Jr., 

Celso Furtado, Nestor Duarte, Guerreiro Ramos, etc. – fazendo uso, na grande 

maioria das vezes, de uma “forma narrativa específica” – o ensaio histórico sobre a 

formação nacional (Brandão, 2007) – foram levados a pensar o Brasil e o que é ser 

brasileiro, quais suas origens e suas perspectivas de futuro. Representantes de 

diferentes “matrizes intelectuais”, como define Wanderley Guilherme dos Santos 

(2002) em trabalho seminal desta área de pesquisa, “estilos de pensamento”, como 

prefere Octavio Ianni (1993), embasado boa parte em Mannheim (1982), ou “famílias 

intelectuais”, como nos diz Gildo Brandão (2007), esses pensadores recorrem ao 

nosso passado – seja na colônia, seja em nossas matrizes ibéricas – para 

compreender e explicar o presente, a fim de poder nos projetar no futuro, 

                                            
6
 A qual, inclusive, Antonio Candido dirá depois que teria se arrependido de não incluir Manoel 

Bomfim. Cf. Candido (2006).   
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preocupados, principalmente, com a “formação da Nação” e a sua modernização 

(Ianni, 1993). Pensadores, como nos diz Raymundo Faoro (1994), que encarando o 

pensamento como uma forma de ação, buscam por meio de um logos orientar uma 

práxis, fazendo seus “retratos do Brasil” tal como consideram que ele é (ou era), ao 

mesmo tempo em que constroem seus projetos de como o Brasil “deveria/poderia 

ser”. 

Jean Carlo de Carvalho Costa (2008) e José Manuel Sobral (2003)                     

nos afirmam que no contexto atual, de acelerado processo de globalização,              

com a intensificação das relações entre os Estados-Nações e a ressurgência e 

acirramento de movimentos e conflitos nacionalistas, principalmente, em países da 

União Europeia e do Oriente Médio, a questão nacional ganha lugar de destaque no 

jogo ideológico, político e intelectual e os estudos sobre o problema nacional,                  

nas palavras de Costa (2008), ou sobre o fenômeno nacional, nos dizeres de Sobral 

(2003), adquirem grande relevância, levando ao desenvolvimento de um “amplo 

corpus de pesquisa” (Sobral, 2003, p. 1094).  

Sobral (2003) nos diz que nesses estudos sobre o fenômeno nacional 

poderíamos localizar dois paradigmas de análise7: o paradigma processual e o 

paradigma modernista. O paradigma processual – no qual estariam inseridos 

autores como Anthony Smith, Llobera, Adrian Hastings, Maravall – daria destacada 

importância aos chamados elementos “pré-modernistas”: aos fatores étnicos e 

simbólico-culturais (como língua, religião, mitologia, memória social, etc.)                        

na explicação da gênese dos fenômenos nacionais. De modo que, consideradas as 

particularidades de cada autor, o Estado-Nação seria resultado de um longínquo 

processo histórico, social e cultural de formação nacional, da etnicidade à 

nacionalidade. De maneira mais simples: para os teóricos processuais, a Nação 

existiria antes mesmo do Estado-Nação, ainda que para alguns destes autores,           

só possamos falar de Nação em determinado contexto histórico e geográfico 

(moderno e europeu). É o caso de Llobera e Maravall, por exemplo.   

Já para o paradigma modernista, do qual seriam representantes Gellner, 

Hobsbawn, Michael Mann e Benedict Anderson, a Nação seria, do ponto de vista 

histórico, uma realidade bastante recente, datada do final do século XVIII, fruto, 

sobretudo, de uma ação estatal. De modo inverso ao paradigma processual, para os 

                                            
7
 Com mais detalhes, veja Sobral (2008, p. 1095-1106). 
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modernistas, os Estados teriam se desenvolvido antes das Nações. Para Gellner,        

o Estado-Nação teria surgido com as transformações sociais, políticas, econômicas 

e culturais provocadas pelo advento da Revolução Industrial. Posição a que 

converge Hobsbawn, para o qual “as nações não fazem Estados e nacionalismos,              

o contrário é que é verdadeiro." (Hobsbawn, 1994, p.9-10). Aos olhos de Hobsbawn, 

a Nação seria uma realidade recente (de meados do século XVIII), que existiria 

como entidade social por estar relacionada com um tipo específico de Estado 

territorial moderno: o Estado-Nação. (Sobral, 2003, p. 1097). Hobsbawn até confere 

certa importância a elementos étnicos e simbólico-culturais na conformação da 

Nação, o que chama de protonacionalismo, mas assevera que esses elementos por 

si sós não seriam condições suficientes para formar nações. Para ele, o crucial para 

a nação moderna seria a formação do Estado-Nação (Sobral, 2003, p.1098). Michael 

Mann também confere importância ao protonacionalismo, mas enxerga nas 

modificações ao nível do Estado e nas reações que isso suscitou, particularmente as 

decorrentes da intensa atividade militar dos Estados até o século XVIII, a chave de 

entendimento da gênese das nações e do nacionalismo (Ibidem, p.1099).  

Para Benedict Anderson as nações também seriam “algo de moderno, 

datando o seu aparecimento da revolução americana.” (Sobral, 2003, p.1100).                    

E mais: de acordo com Anderson, os nacionalismos teriam tido sua primeira 

aparição histórica nos chamados países do Novo Mundo ainda no século XVIII,          

e não no centro europeu, como comumente se pensa, se tornando, inclusive, 

modelo, com as devidas reelaborações – o que Anderson denomina de “cópia pirata” 

–, para os nacionalismos europeus do século XIX, baseados, principalmente, no 

critério da língua, momento em que, segundo Anderson, os intelectuais e estudiosos 

das tradições nacionais teriam tido muita importância. Critério lingüístico este que, 

conforme também nos afirma o autor, não teria sido determinante para os 

nacionalismos americanos. Por sua vez, nacionalismos europeus baseados, 

sobretudo, no critério da língua, que depois, segundo o autor, seriam reelaborados 

pelos países no contexto de descolonização na África e na Ásia pós-II Guerra 

Mundial. 

Tratando os nacionalismos não como ideologia política com “N” maiúsculo, 

mas como “grandes sistemas culturais”, Anderson nos diz que a nação seria, ao 

mesmo tempo, “herdeira do passado e uma realidade nova” (Anderson, 2008).              

A possibilidade se de “imaginar a nação” só teria sido possível, segundo ele, quando 
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“três concepções fundamentais” da Idade Média teriam sido erodidas:                             

1) o destronamento do latim como linguagem do sagrado, o que teria permitido a 

transmissão da mensagem religiosa em outras línguas, especialmente a partir da 

Reforma; 2) a figura do monarca teria se aproximado do comum, do humano, e 

deixado de ser divina, momento em que a legitimidade dinástica teria começado a se 

afirmar com base no critério nacional; e 3) ocorre uma transformação científica da 

concepção de temporalidade, com a separação entre cosmologia e história, ocasião 

em que o tempo deixa de ter uma dimensão teleológica, como na Bíblia, para ter 

uma dimensão transversal, dada pelo relógio e pelo calendário: o tempo teria se 

tornado “vazio e homogêneo”, de acordo com os termos de Walter Benjamim.  

Segundo Benedict Anderson, mais que inventadas, as nações são 

imaginadas, porque fazem sentido para a alma e se constituem objetos de desejo e 

projeção. Para o autor de Comunidades Imaginadas, “a nação é uma comunidade 

imaginada “porque mesmo os membros da mais minúscula das nações jamais 

conhecerão, encontrarão ou sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, 

embora todos tenham em mente a imagem vida da comunhão entre eles” (Anderson, 

2008, p.32). O capitalismo e a tipografia, conjugados, teriam sido, para Anderson, os 

dois principais responsáveis pela gênese da “comunidade imaginada”.                          

O livro (em língua vernácula) teria sido a primeira mercadoria produzida em massa. 

“O material escrito, ao conferir um caráter fixo e uniformizado à linguagem [teria] 

contribuído para outorgar um sentido de continuidade à nação, objetivada como 

coletivo que existe no tempo.” (Sobral, 2003, p.1101). Nas palavras de Anderson:         

“o que tornou possível imaginar as novas comunidades, num sentido positivo, foi 

uma interação mais ou menos causal, porém explosiva, entre um modo de produção 

e de relações de produção (o capitalismo), uma tecnologia de comunicação                 

(a imprensa) e a fatalidade da diversidade lingüística humana.” (Anderson, 2008,                

p. 78). 

Ainda segundo Anderson – mais preocupado em entender o porquê as 

pessoas morrem, mais do que o porquê elas matam em nome desta entidade 

chamada “nação” – a condição nacional (nation-ness) seria o valor de maior 

legitimidade universal na vida política moderna e teria se tornado “modular”.  

Encarando os nacionalismos como grandes “sistemas culturais”, tal qual o 

“parentesco” e a “religião”, como já disse algures, Anderson propõe uma definição 

operacional de “nação”: a nação é uma comunidade política imaginada, imaginada 
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como sendo intrinsecamente limitada, e ao mesmo tempo, soberana. Imaginada 

porque mesmo os membros das mais minúsculas nações jamais conhecerão, 

encontrarão, ou sequer ouvirão falar na maioria de seus companheiros, embora 

todos tenham em mente a “imagem viva” de comunhão entre eles. Limitada porque 

mesmo a maior das nações possui fronteiras finitas, ainda que elásticas, para além 

das quais existem outras nações. Nenhuma nação imaginaria ter a mesma extensão 

que a da humanidade. Soberana porque o conceito teria nascido quando o 

Iluminismo e a Revolução Francesa estavam fazendo ruir o Ancién Regime (com sua 

legitimidade do reino dinástico e hierarquia da ordem divina) e o povo se propunha a 

autodeterminação dos seus próprios destinos. E por fim, imaginada como 

comunidade, porque apesar das desigualdades e da exploração efetiva que possa 

existir em determinada sociedade, a nação é sempre concebida como uma profunda 

camaradagem horizontal. Fraternidade esta que teria tornado possível, nos dois 

últimos séculos, que milhões de pessoas mais que dispostas a matar, estivessem 

dispostas a morrer por essa criação.  

Ademais, de acordo com Sobral (2003), ainda que alguns teóricos afirmem, 

como Hobsbawn (1994), estarmos vivendo um “crepúsculo” do Estado-Nação, 

devido à emergência e consolidação de entidades transnacionais, supranacionais e 

infranacionais, teríamos para outros teóricos um reavivamento do fenômeno 

nacional, uma vez que as nações e o nacionalismo permaneceriam como fonte de 

sentido para a vida social na “era da informação” (Castells apud Sobral, 2003,              

p. 1094). Nesse sentido, Costa (2008, p.417-421) argumenta que, dada uma 

“profunda inquietação da teoria social” para se explicar adequadamente às 

mudanças sociais cada vez mais aceleradas, especialmente acerca da problemática 

da Nação, no Brasil e no âmbito latino-americano, estaria ocorrendo uma 

“reinterpretação” de alguns conteúdos relativos à “autocompreensão de certos povos 

em relação à formação de sua nacionalidade” num processo de “auto-entendimento 

do nacional”. Com isso, certos “projetos nacionais” estariam sendo “redescobertos” e 

“revisitados”. Caso, para Costa (2008), da obra de Manoel Bomfim. 

O meu trabalho que, em linhas gerais, consiste num estudo sobre o 

fenômeno nacional brasileiro, especialmente da Primeira República,                         

se ancora nesse paradigma de análise modernista, e se apropria, principalmente,  

do conceito de “comunidades imaginadas” de Benedict Anderson – no qual o que se 

diz, o que se escreve e o que se lê sobre a Nação tem considerável importância na 
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“imaginação” e conformação desta mesma Nação. Nesse sentido, em meu 

entendimento, o intelectual, principalmente o considerado nacionalista, se torna um 

dos principais agentes imaginativos no processo de imaginação da comunidade da 

Nação, que é expressa nas letras de suas obras. E também um dos maiores 

agentes de seleção do que, nos termos de Renan (1997), deve ser “lembrado” e 

“esquecido” na constituição da memória nacional.  

Conforme nos apontam diversos autores (Candido, 1995; Botelho, 1997; 

Fernandes, 1997; Aguiar, 2000; Bomfim, 2005; Oliveira, 2005; Ribeiro, 2005; Costa, 

2006; Costa, 2008; Costa, 2009), principalmente em referência à Bomfim,             

Alberto Torres e Manoel Bomfim teriam inscrito no pensamento político e social 

brasileiro um “olhar diferenciado” acerca da questão nacional no Brasil que merece 

ser posta à luz e analisada com mais profundidade. Para a maioria desses autores, 

Torres e Bomfim, em maior ou menor medida, teriam sido responsáveis pela 

elaboração de um “contradiscurso” ao discurso em voga no seu contexto de escrita e 

publicação (passagem do século XIX para o século XX) e deslocado a discussão do 

problema da formação nacional brasileira (e do “atraso” do Brasil) do paradigma 

racial, como era a moda, para o paradigma sócio-histórico, décadas antes de 

autores consagrados como, por exemplo, Gilberto Freyre ou Sergio Buarque de 

Holanda.  

Nas páginas seguintes intento, de um modo geral, esmiuçar essa relação 

que para mim, na maioria das vezes, é anunciada, mas não aprofundada,                 

entre Torres e Bomfim. O objetivo principal, por meio do mapeamento, descrição e 

análise do pensamento desses autores, além de contribuir para a (re) afirmação do 

legado intelectual de Manoel Bomfim e Alberto Torres em suas interpretações 

originais sobre o Brasil, é demonstrar que há mais de comum entre Torres e Bomfim 

do que apenas a discussão "nacionalista antirracista", conforme nos sugere a 

literatura pertinente. Os dois autores/atores analisados parecem convergir também 

em outros temas que guardam relação com a problemática da formação da Nação e 

da nacionalidade brasileiras de maneira mais ampla. 

Seguindo uma orientação metodológica essencialmente qualitativa que 

recorre, principalmente, à pesquisa bibliográfica8 – da obra in natura de Torres e 

                                            
8
 Além da pesquisa em bibliotecas de referência em Ciências Sociais como a Biblioteca “Florestan 

Fernandes” da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, e a Biblioteca da 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da Unifesp, tive a grata oportunidade de 
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Bomfim e, obviamente. também de seus estudiosos e comentadores –, e por meio 

intermédio de  uma análise interna das obras selecionadas para pesquisa,                 

sem desconsiderar a importância do contexto histórico, político e social mais amplo, 

meu propósito é delinear quais são as aproximações possíveis e os distanciamentos 

necessários entre Alberto Torres e Manoel Bomfim no que concerne às suas 

“interpretações do Brasil”, acerca da formação do Estado-Nação e da nacionalidade 

brasileira, a fim de problematizar com mais propriedade as seguintes questões: 

Como a nação brasileira é interpretada/imaginada por Torres e Bomfim?            

Qual é e como deveria/poderia ser esse Brasil e esse brasileiro 

interpretados/imaginados por Torres e Bomfim? O que há de comum                

(e de diferente) entre esses “Brasis” torreano e bomfiniano? Para Torres e 

Bomfim, quais seriam os nossos principais problemas, e quais soluções 

seriam as mais adequadas para solver o problema do Estado-Nação brasileiro? 

São alvo de minha pesquisa o “jovem” Manoel Bomfim de A América Latina 

(1905) e o “maduro” Alberto Torres de O Problema Nacional Brasileiro e                         

A Organização Nacional (ambos de 1914). Não entram aqui o Manoel Bomfim mais 

“revolucionário” da trilogia O Brasil na América, O Brasil na história e O Brasil Nação 

do final da vida, nem o internacionalista Alberto Torres, “pacifista” e “antimilitarista”, 

combatente do “militarismo” de Olavo Bilac (grande amigo de Manoel Bomfim) de           

Vers La Paix e Le Problème Mondial, mas sim o Manoel Bomfim e Alberto Torres 

nacionalistas, antiimperialistas, críticos da oliquarquização da Primeira República, 

                                                                                                                                        
realizar uma missão de pesquisa ao Rio de Janeiro, patrocinada pelo projeto CASADINHO/PROCAD 
CAPES-CNPq “Os caminhos para o Brasil moderno: questão rural, direitos e regionalismo”, ao qual 
fui vinculado –, ocasião em que pude ter acesso aos acervos e bibliotecas (Fundação Casa de 
Oliveira Vianna, Fundação Casa de Rui Barbosa, Biblioteca Nacional e Academia Brasileira de 
Letras), em janeiro de 2013. Infelizmente, encontrei durante essa pesquisa escasso material de 
Alberto Torres e Manoel Bomfim. De Alberto Torres, apenas alguns artigos do autor colecionados por 
Oliveira Vianna e parte de uma correspondência ativa (sem resposta) de Oliveira Vianna a Alberto 
Torres na Casa de Oliveira Vianna; alguns ofícios, pareceres e bilhetes de Alberto Torres de seus 
exercícios como Presidente do Estado do Rio de Janeiro e Ministro da Justiça e Negócios Interiores 
de Prudente de Morais na Biblioteca Nacional; um artigo na biblioteca da Academia Brasileira de 
Letras; e, no local que foi mais producente, algumas cartas, incluindo um grande dossiê de 
correspondência com Ubaldino do Amaral, bilhetes, cartões de visita e mesmo recibos, na Fundação 
Casa de Rui Barbosa. De Manoel Bomfim encontrei tão somente na Biblioteca Nacional uma breve 
carta de Manoel Bomfim à Coelho Neto, em que manifesta sua tristeza pela saída de Coelho Neto da 
Câmara Federal como representante do Maranhão, à época que Bomfim era deputado; e na 
biblioteca da Academia Brasileira de Letras a publicação original de “O progresso pela instrução”.          
E nada mais. Por estarem fechados quando da minha viagem, faltou durante esta missão consultar 
os acervos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), situado no Centro do Rio, e à antiga 
residência dos Torres, que leva o nome de umas das filhas de Alberto Torres, antropóloga de 
renome: a Casa de Cultura Heloisa Alberto Torres, localizada em Itaboraí/RJ. Deverei realizar 
consulta a esses acervos em momento oportuno, para a construção de outros trabalhos. 
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viventes do período pré-Primeira Grande Guerra da “belle èpoque carioca”, que 

segundo Lucia Lippi (1990, p. 118), seria logo abalada pela Campanha Civilista de 

1910 e pela Primeira Grande Guerra 1914, e mais adiante, pela Revolução Russa de 

1917, acontecimentos que marcariam profundamente a nossa classe letrada e 

recolocariam a “questão da brasilidade e da justiça social na ordem do dia”.                    

E para alguns, inclusive, como Lima Barreto, seriam “indícios do colapso da 

civilização”.  

Para abordar o problema não pretendo fazer aqui nem um estudo da 

biografia, nem da posição social dos autores, nem mesmo da sua identidade 

institucional ou da história das mentalidades. O núcleo do meu trabalho concentra-se 

no estudo da obra dos autores, apesar de reconhecer que os métodos anteriormente 

mencionados sejam de interesse para a sua contextualização. Por isso, não me 

importam muitos os rótulos políticos e ideológicos, mas a intertextualidade das suas 

obras em análise. Desta perspectiva, tenho em vista interpelar as ideias desses 

autores como um logos que procura orientar uma práxis (o pensamento como uma 

forma de ação), “como momento de constituição de atores específicos, como 

tentativas de diagnosticar e resolver problemas reais, de dirigir política e 

culturalmente a ação de forças sociais determinadas.” (CEDEC et al, 2009, p. 18).  

Nesse sentido, no meu trabalho de investigação, onde me proponho a 

“pensar o pensamento”, admito como caminho mais seguro “ir das ideias e das 

formas ao social”, ou do “texto” para o “contexto”, tomando-se “as formas como 

cristalizações do social, decantações da experiência, sob pena de introduzir na 

análise pressupostos deterministas e cancelar a priori a riqueza das mediações.” 

(CEDEC et al, 2009, p.19). Tendo em vista que “não se trata de riscar linhas retas 

entre ideologia e forma de pensar, interpretação do país e linha política que dele 

possa ser deduzida, de julgar que, dada esta teoria, segue-se aquela política – até 

porque tais relações estão longe de ser diretas e unívocas”, pois, “por mais 

sistemático e coerente que um conjunto de ideias seja, seu desenvolvimento jamais 

é inteiramente imanente, mas sempre em resposta a problemas reais, ele não 

apenas se presta, dentro de certa margem de tolerância, a atualizações e 

reconstruções, como pode dar margem a diferentes políticas.” (Ibidem, p.19).  

Entendo que é contraproducente, e se se pode dizer até mesmo 

anticientífico, apartar a metodologia do objeto.    Parece ser quase uma unanimidade 
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entre nós que o método deve servir ao objeto e não o contrário, como se fosse uma 

“camisa-de-força”. E que não pode se perder de vista que, assim como disse 

Ricardo Silva9 a respeito de Skinner, nos textos ditos assim mais metodológicos, os 

autores “carregam nas tintas” em defesa da sua proposta, a qual, quando se depara 

com a realidade empírica, acaba tendo que se adaptar e mesmo abandonar algumas 

de suas premissas, considerando que o método deve servir apenas para 

potencializar o olhar do pesquisador e não para bitolá-lo, e que a todo tempo deve 

haver uma correspondência entre material empírico e teoria, um sempre a 

problematizar o outro.  

 A metodolatria como se costumou dizer, “o método pelo método”, 

infelizmente bastante comum em algumas áreas da Ciência Política, é algo que a 

meu ver não faz avançar em nada a teoria social e política. E o pior: em vez de 

ajudar, só atrapalha, uma vez que não nos permite enxergar os “excedentes de 

significado” 10, os desvios fora da curva, os desencaixes, a riqueza das 

tortuosidades, e muitas vezes, nos faz torturar os dados a fim de confirmar uma 

hipótese que só seria possível nas “condições normais de temperatura e pressão”. 

Dar muito mais importância ao “como se estuda” do que ao “que se estuda” é muito 

prejudicial especialmente ao nosso trabalho, porque como nos assevera Gildo 

Brandão: 

 
No plano das ciências sociais, (...) metodolatria, a adoração do método 
tomado com independência do objeto que se quer investigar, forma 
indiferente aos conteúdos (...) nos fecha primeiro no institucional,                 
na segmentação dos saberes que dialogam pouco entre si; segundo, 
induzindo e aprisionando as ciências sociais na fragmentação dos 
objetos, ela ao mesmo tempo em que renova os seus temas, enriquece 
nossa apreensão do real, atualiza as dicotomias dos interpretes do País 
e nos impede de pensar a natureza conflitiva e necessariamente 
transitória da ordem burguesa contemporânea.  
(Brandão, 2007, p.158). 

 

Penso que o método nunca pode ser fim, mas tão somente meio de 

pesquisa, tal como o próprio nome denota. Por isso, ainda que meu trabalho tenha 

mais afinidades com a abordagem linguística de Skinner (1969) e Pocock (2003)        

do que com a abordagem sociológica à la Bordieu de Sergio Miceli (1979; 2001), 

uma vez que o mais interessa são as relações entre ideias e intelectuais e não as 

trajetórias dos  intelectuais em si, prefiro dizer que não estou nem cá nem lá, com os 

                                            
9 Cf. Silva (2009b). 
10 A expressão é de Ginzburg (1989). 
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olhos principalmente nos textos, mas sem deixar de ter em mente a importância dos 

seus devidos contextos (sejam linguísticos-expressivos, sejam político-institucionais, 

sejam socioeconômicos), e que as ideias não podem ser pensadas sem ter em vista 

os seus produtores, reprodutores, agentes, mas que elas também tem sua agência 

própria, e que mais que conceituações do passado, índices do presente, também 

criam “horizontes de expectativas”11 – termo que se encaixa perfeitamente a uma 

das pretensões principais dos nossos chamados “intérpretes do Brasil”, os quais 

com suas “interpretações”, mais do que diagnosticar o “Brasil real”, estão a projetar 

como o Brasil deveria/poderia ser, a construir o seu “Brasil ideal”.   

Seguindo o que nos sugerem Elide Rugai e Ricardo Benzaquen em dossiê 

temático organizado por Schwarcz & Botelho (2011), sem paráfrases, e norteado 

pelas questões gerais que me guiam, procuro sim fazer uma análise interna dos 

textos, mas combinada com certa dose de contextualismo. Enfim, entre textualismo 

e contextualismo, prefiro ficar no “entre” (preposição e verbo), no caminho do meio 

daquilo que é meio.  

 No primeiro capítulo “A questão nacional na Primeira República” – paráfrase 

de obra fundamental de Lucia Lippi Oliveira sobre o tema, publicada pela primeira 

vez em 1990, em comemoração ao Centenário da Proclamação da República e 

Bicentenário da Inconfidência Mineira, numa co-edição entre a Editora Brasiliense e 

o CNPq – trato sobre as questões sociais, políticas e intelectuais que permeavam o 

contexto dos primeiros anos da República, e como o nosso “povo”, “miscigenado, 

ex-escravo, analfabeto, faminto e rural”, era visto com maus olhos e se apresentava 

como um dos grandes problemas para as nossas elites dirigentes na arquitetura de 

uma nação brasileira, progressista e civilizada; e como Manoel Bomfim e Alberto 

Torres surgem com seu posicionamento “nacionalista antirracista” no debate,            

que nos condenava ao fracasso nacional pela “mistura das nossas gentes”.  

No capítulo segundo, “Contra o continuísmo colonial”, procuro brevemente 

demonstrar como o discurso antirracista de Bomfim e Torres está diretamente ligado 

à uma confrontação de um discurso detrator do “ser americano” por parte da 

intelectualidade europeia; e como Torres e Bomfim, por meio de uma estratégia 

discursiva manifesta em um “nacionalismo defensivo”, intentam denunciar este 

discurso etnocêntrico como justificação ideológica do imperialismo europeu, e a 

                                            
11

 Nos termos de Koselleck (2006). 
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partir do chamado Corolário Roosevelt, também estadunidense, sobre o continente 

latino-americano através de um movimento “neocolonizador”.      

No terceiro e último capítulo, “Diagnóstico e Prognóstico”, são objeto da 

análise as principais mazelas brasileiras apontadas por Alberto Torres e Bomfim, 

legados pela nossa colonização ibérica, dentre elas, o “complexo de mazombo”12 

que gera um “idealismo” das nossas elites dirigentes, causa de uma inadequação 

institucional perversa e uma cisão entre Estado e Sociedade no Brasil. E quais os 

“remédios” receitados por Torres e Bomfim para “curar” o “atraso brasileiro”.  

Por fim, nas Considerações Finais, o objetivo é sintetizar o “diálogo” ora 

próximo, ora distante, de Torres e Bomfim acerca das questões da formação 

nacional e da nacionalidade brasileiras, e dizer como algumas delas ainda se 

mostram bastante atuais.   

Eis a seguir o resultado de um trabalho de dois anos e meio.                            

Como a Esfinge que disse ao homem “decifra-me ou te devoro”, também fui a todo 

tempo interpelado pelas palavras de dois “senhores bigodudos” de fina estirpe do 

começo do século passado, um médico e outro advogado. E se não decifrei,            

espero ao menos não ter sido devorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

 Conforme observa Lynch (2013). 
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CAPÍTULO 1 – “A questão nacional na Primeira República” 

 

1.1 Rio 100º C: a “década do caos” e  “A República que não foi” 

A primeira década republicana brasileira, conhecida como a “década do 

caos”, foi um momento de grande efervescência política, social, econômica e 

cultural, sobretudo no Rio de Janeiro. Arena de decisão dos destinos nacionais, 

maior cidade e capital política, econômica e cultural do país, o Rio de Janeiro viveu 

nesse período um rápido e alto crescimento populacional: de 1872 a 1890,                  

a população na cidade passou de 266 para 522 mil habitantes (Carvalho, 1987). 

Principalmente após a Abolição (1888), que lançou no mercado livre a mão-de-obra 

que era escrava, ocorreu um expressivo êxodo rural provindo das regiões cafeeiras 

decadentes, um aumento da imigração estrangeira, incentivado pelo governo, e um 

recrudescimento do contingente de subempregados, com um acúmulo de pessoas 

mal remuneradas ou sem ocupação fixa (ladrões, prostitutas, malandros, desertores 

das Forças Armadas, ambulantes, etc.). Inúmeras epidemias de varíola e febre 

amarela somaram-se às já “matadoras” tuberculose e malária.   Em suma, o Rio de 

Janeiro se tornou um “lugar insalubre”, a ponto de o governo inglês conceder um 

adicional de insalubridade aos seus diplomatas atuantes na capital do novo regime 

político brasileiro (Carvalho, 2006). 

No plano econômico, o último ministério da Monarquia, com o Visconde de 

Ouro Preto, e o primeiro da República, com Rui Barbosa, sob a justificativa de 

estimular a industrialização no país, adotaram uma política baseada em créditos 

livres aos investimentos industriais garantidos por farta emissão monetária, houve 

uma inflação generalizada e duplicação de preços, baseadas em uma emissão 

desenfreada de papel-moeda para pagamento de salários. Ocorreu uma verdadeira 

“febre especulativa”, com uma “inundação” de dinheiro sem lastro, gerando, para 

muitos, o enriquecimento fácil pela especulação de dinheiro de empréstimos.13   

Com o aumento da demanda interna que levava à necessidade de mais produtos 

manufaturados, houve também um encarecimento do custo de vida. Os empregos se 

tornaram escassos, situação agravada pela imigração estrangeira estimulada pelo 

governo e pelos grandes empresários e latifundiários.  Além disso, no mercado 

internacional, ocorria uma queda nos preços do café, produto-base até então da 

                                            
13

 Daí o nome "Encilhamento", alcunha pela qual ficou conhecida a política monetária de Rui Barbosa. 
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nossa pauta de exportações, o que contribuiu para acirrar ainda mais a crise 

econômica. 

De acordo com José Murilo de Carvalho (2006), toda essa série de 

transformações sociais, políticas e econômicas, trouxe consigo também uma 

mudança nas mentalidades, com uma sensação geral de libertação nas ideias, 

sentimentos e atitudes. Liberta da figura paterna do imperador, a população vivia 

uma mudança nos valores antigos no campo da moral e dos costumes.                    

Num ambiente de “capitalismo predatório”, como diz o próprio autor, em que havia        

“a vitória do espírito do capitalismo desacompanhado da ética protestante”, com uma 

“febre” de enriquecimento a todo custo, altos índices de população marginal, baixa 

nupcialidade, alta taxa de nascimentos ilegítimos, jogatinas e apostas nas ruas e na 

bolsa, abertura de cassinos, casas de corrida, jogo do bicho, etc., o pecado se 

popularizava, se personificava: 

 

O que antes era feito com discrição, ou mesmo às escondidas,                

para fugir à vigilância dos olhos imperiais, agora podia ser gritado das 

janelas ou dos coches, era quase motivo de orgulho pessoal e prestígio 

público. Os heróis do dia eram os grandes especuladores da bolsa. 

(Carvalho, 2006, p.27) 

 

Ainda, segundo Carvalho (2006), para tentar moralizar o regime, surgiram 

uma série de medidas por parte das autoridades republicanas, principalmente contra 

as massas mais pobres, com a perseguição aos “capoeiras” pelos chefes de polícia, 

repressão aos jogos e apostas, ao entrudo. Entretanto, o mau exemplo da elite de 

jogatina na bolsa não era combatido. 

Neste período de instabilidade e praticamente de um vazio institucional 

entre a transição da Monarquia para a República, permeado de uma ebulição social, 

política, econômica e cultural em quase todos os rincões do país, com diversas 

agitações no Rio de Janeiro, o trágico episódio de Canudos ao norte, a Revolução 

Federalista ao sul, a Revolta da Armada de canhões apontados para a capital 

republicana, entre outras, fica cada vez mais claro para as nossas elites dirigentes 

que “era mais fácil tomar o poder do que mantê-lo”, que “era mais fácil derrubar um 

regime do que construir um novo” (Carvalho, 2006).  

A esperança trazida pela proclamação da República, com a expectativa de 

redefinição dos papéis políticos e a ampliação da sociedade política,                            
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um “abrir de janelas”, ainda que recheado de um “porre ideológico” como afirma 

Carvalho (2006), numa tremenda confusão de diversas vertentes do pensamento 

europeu não tão nítidos até na matriz (liberalismo, socialismo, positivismo, 

anarquismo, etc.), foi aos poucos paulatinamente substituída pelo chamado 

“desencanto republicano”, dado que a mudança de regime não se fez acompanhar 

de ampla mobilização popular e de alterações profundas na ordem socioeconômica. 

A “República que não foi” teria mentido às suas promessas. O povo, ou melhor 

dizendo, a população mais pobre, os “bestializados” que assistiram a Proclamação 

no Campo de Santana como uma “parada militar”, para parafrasear Aristides Lobo, 

eram mais uma vez marginalizados do processo. Mais uma vez “tudo mudava para 

nada mudar”.  E a República se mostrou mais fruto de uma “quartelada” do que de 

uma revolução no sentido estrito do termo. Ademais, conforme nos assevera            

Fernandes (2004), na introdução de sua tese de doutoramento, como no mito de 

Saturno, a “República que foi” acabou devorando muitos dos seus republicanos 

históricos, dentre os quais, figuras como Silva Jardim, um de seus propagandistas 

mais fervorosos e radicais, totalmente alijado do processo depois de instaurado o 

novo regime. 

Durante a “década do caos”, várias “Repúblicas possíveis” entraram em 

choque. República de caráter liberal-spenceriana e federalista, como a defendida por 

Alberto Salles e pelos republicanos históricos paulistas em geral; República 

claramente inspirada na Revolução Francesa, que tinha uma visão mais 

rousseauniana e radical do pacto social, de caráter mais popular e centralista, caso 

da propagandeada por Silva Jardim, Lopes Trovão, Joaquim Serra; República 

positivista, que preconizava uma tutela intelectual sobre a Nação, tal qual a 

pretendida pelos ortodoxos da Igreja Positivista e pelos positivistas heterodoxos  

(que retiraram da doutrina positivista apenas os aspectos que lhes eram 

convenientes), nas suas variantes civil e militar; República de inspiração jacobinista, 

ultranacionalista, adepta da xenofobia e que via em Floriano Peixoto a figura do 

“ditador republicano”, presente no positivismo de Comte; República de natureza 

socialista, proposta por intelectuais de classe média, artesãos qualificados, entre 

outros setores médios urbanos, defensores de uma democratização da República 

mais ampla, além das propostas liberal e positivista; e mesmo a “não-República”, 

com propostas anarquistas de rejeição da legitimidade da ordem política, defendidas 

por alguns intelectuais de classe média e líderes operários.  
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Desse embate, a “República que foi” resultou em uma República de caráter 

liberal, federalista e oligárquica. Como nas palavras de Eduardo Kugelmas             

(apud Fernandes, 2008), ao final da “década do caos” vencia um modelo de 

República “liberal na forma e oligárquica no conteúdo”: 

 

É da coexistência de uma Constituição liberal com práticas oligárquicas que 

deriva a expressão liberalismo oligárquico, com que se caracteriza o 

processo político da República no período compreendido entre 1889 e 1930. 

Ambígua e contraditória, a expressão revela que o advento da República, 

cujo pressuposto teórico é o de um governo destinado a servir à coisa 

pública ou ao interesse coletivo, teve significado extremamente limitado no 

processo histórico de construção da democracia e de expansão da 

cidadania no Brasil.  

A denominação de República oligárquica, freqüentemente atribuída aos 

primeiros 40 anos da República, denuncia um sistema baseado na 

dominação de uma minoria e na exclusão de uma maioria do processo de 

participação política. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores 

fazem parte do vocabulário político necessário ao entendimento do período 

republicano em análise. 

(Resende, p.91, 2006, grifos no original) 

 

Após uma década de intensa instabilidade política, social e econômica,             

a estabilidade política do regime da primeira República brasileira foi amparada na 

“política dos Estados” ou “política dos governadores” implementada pelo governo 

Campos Sales (1898): 

 

A “política dos governadores” consistia em o Governo Federal dar 

legitimidade aos deputados eleitos pelas políticas dominantes (oligarquias) 

nos Estados em troca do apoio dessas políticas às ações do Governo 

Federal: 

“É de lá [dos Estados] que se governa a República, por cima das multidões 

que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. (...)  A política dos 

Estados é a política nacional.”                                   

 (Sales apud Carvalho, p.33, 2006) 
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Essa República governada “a partir dos Estados” sentenciou de vez a 

“República republicana”. Com essa República liberal-oligárquica “vitoriosa”,                  

as expectativas trazidas pela instauração do novo regime, como a ampliação da 

cidadania (direitos civis, políticos e sociais), foram soterradas, já que o ocorrido foi a  

recorrente exclusão socioeconômica e política, sobretudo, das camadas menos 

favorecidas da população. A expectativa inicial, despertada pela República, de maior 

participação popular no governo (e de ampliação da sociedade política) foi 

sistematicamente frustrada. 

Com a “política dos governadores”, houve uma invasão declarada do 

espaço privado no espaço público, mediante um sistema político alicerçado nas 

oligarquias regionais, com práticas eleitoreiras baseadas no coronelismo,                     

e partidos representantes apenas de interesses facciosos e privados dos potentados 

locais:  

O compromisso recíproco entre Campos Sales e os governadores 

pressupõe que ele não interfira em assuntos de política estadual e que os 

governadores providenciem, em seus estados, resultados eleitorais que 

permitam a composição de um legislativo federal compatibilizando com as 

políticas de governo do presidente 

Para viabilizar esse acordo é preciso que os governantes, nos respectivos 

Estados, consigam articular-se com os coronéis nos municípios para que 

saiam vitoriosas as chapas eleitorais organizadas pelo respectivo partido 

republicano estadual. Torna-se, portanto, indispensável uma articulação 

positiva entre governadores e coronéis. São esses últimos a peça-chave na 

organização das eleições e na “garantia” de resultados favoráveis à situação 

dominante no seu estado. 

(Resende, 2006, p. 117) 

 

Essa “estadualização” da política só fez reforçar ainda mais a negação da 

cidadania, e sepultar a esperança de ampliação da participação popular prometida 

pela instauração da República: 

 

Coronéis e oligarcas marcam o sistema político predominante na República 

até 1930. Embora denominado pelos autores ora como sistema político 

oligárquico, ora sistema político coronelístico, configurações que revelam 

uma certa discrepância interpretativa, o mais importante é constatar que o 

sistema político prevalecente na República oligárquica inviabiliza avanços 
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significativos no processo de construção da cidadania no período 

compreendido entre 1889 e 1930 

(Resende, 2006, p.119)  

 

Esse sistema político implantado por Campos Sales, que “como num 

gigantesco móbile político, as oligarquias estaduais se equilibravam no eixo 

federativo, oscilavam ao sabor dos ventos dos arranjos políticos e deixavam de 

manifesto a hierarquia entre os estados da federação” (Neves, 2006, p. 39),                

em que certos Estados, pela força de suas oligarquias, tinham mais força que outros, 

principalmente, São Paulo e Minas, trouxe estabilidade ao regime republicano, o que 

permitiu também uma melhor estabilidade econômica. Com a recuperação das 

finanças da República pela política deflacionista de Campos Sales, começou a haver 

uma sobra de recursos que seriam destinados às obras de embelezamento da 

capital federal.  A elite carioca, com suas “antenas estéticas voltadas para Europa” 

(Carvalho, 2006), especialmente para Paris, “Meca” do progresso e da civilização, 

promoveu uma série de projetos modernizadores e embelezadores da cidade do         

Rio de Janeiro: 

 

De fato, era sob o signo de uma certa pirotecnia de súbitas mudanças que o 

tempo vivido era percebido na cidade que, na sexta-feira, 15 de novembro 

de 1889, amanhecera como corte imperial para anoitecer capital 

republicana. Arrebatado no caudal dos ideais modernos, o Rio de Janeiro, 

no fim do século XIX e início do século XX, era palco de não poucas 

transformações na esfera pública e na vida privada. De olhos postos no 

outro lado do Atlântico, o Brasil, metonimizado em sua capital, procurava 

imitar, em faina cega de copistas e fugindo ao transigir mais ligeiro com as 

exigências da própria nacionalidade, nas palavras de Euclides [da Cunha], 

os modos de viver, os valores, as instituições, os códigos e as modas 

daquelas que então eram vistas como as nações progressistas e civilizadas. 

(Neves, 2006, p. 19, grifos no original) 

 

A fim de permitir transformar o Rio de Janeiro na “Paris tropical”,                                

a população foi comprimida pelo “bota-fora” de Pereira Passos (prefeito do Rio de 

Janeiro de 1902 a 1906), tendo de subir os morros adjacentes ou deslocar-se para 

os subúrbios. Com isso, em contrapartida, também houve uma invasão do espaço 

público no espaço privado, por meio da destruição de cortiços e favelas, 
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intervenções e políticas sanitaristas nos lares orquestradas por Oswaldo Cruz, como 

a vacina obrigatória, motivo inclusive de uma revolta por parte da população (1904), 

entre outras coisas. E assim foi inaugurada com um laço de fita à francesa, numa 

cerimônia restrita aos mais abastados, a chamada belle époque carioca (Needell, 

1993): o Rio, reformado, iluminado, saneado e modernizado era visto como o 

símbolo de que o país finalmente tinha ingressado na era do progresso e da 

civilização: 

 

O governo da República destruía as repúblicas sem integrá-las numa 

República maior que abrangesse todos os cidadãos da cidade. (...) 

Domesticada politicamente, reduzido seu peso político pela consolidação do 

sistema oligárquico de dominação, à cidade  [o Rio de Janeiro] pôde ser 

dado o papel de cartão-postal da República. Entrou-se de cheio no espírito 

francês da belle époque, que teve seu auge na primeira década do século 

[XX]. O entusiasmo pelas coisas americanas limitava-se às formulas 

políticas. O brilho republicano expressou-se em fórmulas européias, 

especialmente parisienses. 

(Carvalho, 2006, p.39) 

 
 

1.2 O “povo” como problema: o nosso demos demonizado 

Lucia Lippi (1990) afirma que esse início de período republicano no Brasil 

teria sido marcado não só por conflitos de ordem política e social, mas também por 

um confronto entre duas grandes interpretações sobre o Brasil: 1) Uma que veria de 

forma positiva o nosso passado colonial e imperial, e mesmo admitindo a existência 

de aspectos negativos como a escravidão, acreditava que o caráter nacional, 

herdado do português, seria capaz de resolver os nossos problemas da forma mais 

pacífica. “O Império, identificado com a figura erudita de Pedro II, amigo das artes e 

da ciência representava a estabilidade desejada, contrastando com os golpes e com 

o caudilhismo que ameaçavam as repúblicas latino-americanas.” (Oliveira, 1990, 

p.190). Essa vertente conservadora acreditaria na excelência das nossas tradições, 

que seriam fruto da colonização portuguesa e da ação da Igreja Católica, e teria uma 

repulsa em tomar como modelo a sociedade americana, fruto da colonização inglesa 

e do protestantismo; 2) outra vertente veria na República uma quebra necessária 

com o passado português corporificado no regime monárquico. A nacionalidade para 

os adeptos desta corrente seria “o resultado da construção de uma nova sociedade 
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rompida com o passado luso e integrada ao mundo americano” (Oliveira, 1990, 

p.191). Em outras palavras, uma corrente, lusófila e antiamericana, encarava a 

República como continuidade e aperfeiçoamento do nosso passado colonial e 

imperial, marcado pela escravidão, a outra, antilusitana e modernista, via a 

República como uma ruptura mais que necessária para com o nosso passado 

ibérico refratário e “atrasado”, para o nosso ingresso definitivo no mundo moderno,  

o mundo do progresso e da civilização, aproximando-se para isso, sobretudo, do 

modelo estadunidense. Ou como dirá Luiz Werneck Vianna (1991), um embate entre 

“iberistas” e “americanistas”. No final das contas, a chamada corrente “americanista” 

é a que acabará prevalecendo durante as primeiras décadas da República. Veja-se, 

por exemplo, o próprio caso da primeira Constituição republicana brasileira, 

claramente inspirada até no nome na dos Estados Unidos da América 

Segundo Lynch (2013, p.13), “até o final da Primeira Grande Guerra,                    

a intelectualidade brasileira vivia sob o influxo de um paradigma civilizacional liberal, 

cosmopolita, para o qual havia um processo unilinear de civilização que partindo da 

Europa, se espalhava por ela.” A denominada belle époque carioca nada mais é do 

que um evidente reflexo disso.  Ainda segundo Lynch, nossa classe letrada teria 

absorvido cedo os conceitos e categorias da filosofia da história à la Hegel, por meio 

de uma leitura de segunda mão de intelectuais franceses como Victor Cousin, 

Renan e Taine.  De acordo com Lucia Lippi (1990, p.189), essa “influência de 

matrizes europeias no pensamento social brasileiro teria se feito presente “tanto nas 

situações em que buscávamos nos integrar ao mundo dito civilizado quanto nos 

momentos em que estávamos procurando acentuar a singularidade brasileira e, 

portanto, demarcar nossa diferença”.     

Nessa transição da Monarquia para a República, a nossa camada letrada, 

bastante influenciada por esse ideário europeu, balizado por uma filosofia da história 

em que alguns povos estariam à frente de outros rumo ao progresso e à civilização, 

tinha por uma das suas grandes questões entender o que seria o “povo brasileiro”, 

pois, como nos lembra Lynch (2013), para autores como Cousin, uma das grandes 

influências da intelectualidade brasileira nesse período: 

 

Os povos eram os grandes sujeitos da história. Mas um “povo verdadeiro 

não se confundia com mera população; ele tinha um “espírito”, na forma de 

uma cultura própria, que o habilitava a contribuir para o processo civilizador 
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e se projetar no plano da história universal. “Um povo não é somente uma 

coleção mais ou menos considerável de indivíduos reunidos acidentalmente 

pelo vínculo de uma força externa preponderante”, explicava ele na sua 

Introdução à História da Filosofia. “Um povo só é um verdadeiro povo se 

exprimir uma idéia que, passando por todos os elementos de que é 

composta a vida interior de um povo, na sua língua, na sua religião, nos 

seus costumes, nas suas artes, nas suas leis, na sua filosofia, dá a esse 

povo um caráter comum, uma fisionomia distintiva na história”  

(Cousin apud Lynch, 2013, p.14) 

 

Isso porque, com o advento da República, o soberano deixava de ser o 

“Rei de barba branca e olhos azuis” e passava a justamente ser o “povo”.                

Mas que povo? Esse povo mestiço, analfabeto, inculto, feio, faminto e sem higiene, 

símbolo do nosso “atraso” enquanto Nação? Esse povo de ex-escravos, na sua 

grande maioria pretos, que a Abolição teria tornado livres, mas não cidadãos? 

Melhor não. Eis que éramos uma nação sem povo. Ou melhor: éramos uma nação 

em que o povo que existia não era aquele que a grande parte da elite queria: “um só 

povo, uma só raça, uma só língua”, de preferência branco e de origem europeia.           

Para Joanilho (2004), a elite letrada do período teria compreendido que seu 

papel era o de negação do passado colonial, e, portanto de tudo o que restava do 

Império:  

O mito de origem cede lugar à formação racial do povo brasileiro. Enquanto 

que no período imperial, muitas vezes, se buscava no índio romantizado o 

paradigma nacional, na Primeira República, a ciência (ou pelo menos 

alguma coisa que os intelectuais da época acreditavam ser ciência) vê no 

negro e na mestiçagem os pontos de partida de sua reflexão. 

(Joanilho, 2004, p.263) 

 

Não é a toa que nesse período a discussão sobre a identidade nacional 

brasileira é recolocada de forma acirrada por escritores, políticos e cientistas: 

 

Que lugar atribuir ao africano e a seus descentes, ex-escravos recém-

libertos? Como garantir a vitória da civilização sobre a barbárie em uma 

terra povoada por uma maioria de negros, índios e mestiços? De que forma 

manter a unidade de uma nação marcada por diferenças raciais, culturais e 

regionais de toda espécie? Como escolher os governantes pelo voto, se 

grande parte da população era analfabeta e inculta? Estas foram algumas 

das questões debatidas por intelectuais, vindos de famílias da elite rural e 
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política ou das camadas médias urbanas, e formadas pelas faculdades de 

direito e medicina ou pelas escolas de engenharia. 

Os letrados se mostravam divididos entre a valorização dos aspectos 

originais do povo brasileiro e a meta de se construir uma sociedade branca 

de molde europeu. Adotavam teorias sobre a inferioridade das raças não-

brancas e das culturas não-européias, ao mesmo tempo que buscavam as 

raízes da identidade brasileira em manifestações compósitas ou mestiças. 

Observado por viajantes estrangeiros, analisado com ceticismo por 

cientistas europeus e norte-americanos, temido por boa parte das elites 

locais, o cruzamento de raças era tomado como pista para explicar a 

possível inviabilidade do Brasil como nação.  

(Ventura, 2000, p. 331) 

 

O dilema nosso era: ou assumíamos esse Brasil mestiço, diverso, cultural e 

etnicamente, como capaz de civilizar-se e progredir em Nação viável, livre e 

soberana, ou lamentávamos os nossos mais três séculos de sincretismo religioso, 

cultural e racial, amalgamados pela colonização ibérica, que nos condenava à 

barbárie de uma “terra povoada de negros”, tal como pensava Nina Rodrigues;             

ou apostávamos como o fez Silvio Romero (sergipano como Manoel Bomfim),               

numa grande leva de sangue branco europeu, capaz de diluir o sangue “selvagem” 

do índio e “bárbaro” do negro e nos regenerar para uma perfeita civilização nos 

trópicos à europeia:  

 

Seduzidos pelo progresso e a civilização das nações adiantadas, 

deslumbrados pelos “prodígios da indústria”, ou pelas “magias da ciência”, 

como falava no início deste século [XX] Euclides da Cunha, a maioria dos 

intelectuais, desligados da questão social e pertencentes aos setores 

médios ou às classes dominantes, vivia sob forte influência de ideologias 

burguesas (evolucionismo, positivismo, darwinismo social, spencerismo). 

Pregando a necessidade da modernização e criticando o atraso econômico, 

social e político, são esses mesmos intelectuais que procurarão romper com 

a imagem do Brasil arcaico e tradicional. De certo modo, passam a se 

preocupar com as razões do atraso e a construção de teorias para superá-

lo. 

(Silva, 1987, p. 95, grifos no original) 

 

É importante lembrar que falamos de um período em que as teorias raciais, 

gestadas nos países ditos “mais avançados” do centro europeu, principalmente,             
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na França e Alemanha, estavam em voga no nosso meio intelectual, literário e 

acadêmico, amplamente difundidas nas últimas décadas do século XIX, 

principalmente em instituições como as faculdades de medicina da Bahia e do Rio 

de Janeiro, a faculdade de direito do Recife, o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, o Museu Nacional, o Museu Paraense Emílio Goeldi e o Museu Paulista 

(Schwarcz, 1993), e mesmo na imprensa, ao lado de ideários naturalistas, 

positivistas e evolucionistas: 

 

Desse modo, autores racistas como Gonibeau, Ammon, Lapouge, Spencer, 

Chamberlain, Haeckel eram citados indistintamente pelos intelectuais 

brasileiros. Entre estes, Le Bonn, um dos autores mais vendidos pelas 

livrarias do Rio de Janeiro até meados dos anos vinte, nos seus livros 

condenava ao fracasso todos os países de raça mestiça. Ao negar o papel 

das massas no processo histórico, afirmava que o progresso era produzido 

por uma “elite de homens”, por “grandes homens” das ciências, indústrias e 

artes. Nas suas palavras, “todos os países que apresentam um grande 

número de mestiços estão, por esta única razão, condenados a uma 

perpétua anarquia, a menos que eles sejam dominados por uma mão de 

ferro. Tal será fatalmente o caso do Brasil. Ele não conta senão com um 

terço de brancos. O resto da população se compõe de negros e mulatos.”. 

(Silva, 1987, p.97) 

 

 Como demonstra Ventura (2000), o racismo científico, não inocentemente, 

era o principal paradigma para se analisar o nosso processo de formação nacional, 

cultural e política: 

 

O racismo se ligava aos interesses de uma elite letrada em se diferenciar da 

massa popular, cujas formas de cultura e religião eram depreciadas como 

atrasadas ou degeneradas. As concepções racistas se tornaram parte da 

identidade da classe senhorial de dos grupos dirigentes em uma sociedade 

hierarquizada e estamental, com grande participação de escravos, libertos e 

imigrantes do trabalho produtivo.  

(Ventura, 2000, p. 352-3) 

 

Explicar o Brasil com base em critérios raciais era a “bola da vez”.                  

Era o que fazia gente da nossa classe letrada, como Nina Rodrigues, Silvio Romero 

e Euclides da Cunha, que se voltavam para o estudo desse Brasil sincrético a fim de 
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concluí-lo como “uma nação multiétnica ou uma „sociedade de raças cruzadas‟, na 

expressão de Romero, caso único e singular de miscigenação extremada” (Ventura, 

2000, p. 332), encarando “a mestiçagem como uma desvantagem evolutiva e uma 

ameaça à civilização, por trazer riscos de degeneração ou esterilidade  devido à 

fusão de raças díspares” (Ibidem, p. 332).  

E não se tratava de mera transplantação literal desse arcabouço teórico 

racista europeu. Havia também contribuições originais por parte dos nossos 

intelectuais:  

 

A valorização da mestiçagem [a la Euclides da Cunha] e a ideologia do 

branqueamento [a la Silvio Romero] foram contribuições originais que 

atenuaram, ainda que parcialmente, o racismo cientifico então dominante. 

Enquanto Nina Rodrigues tomava a miscigenação como sinônimo de atraso 

e degeneração, Romero propôs o “branqueamento” como saída para 

reabilitar as raças consideradas inferiores, integradas e extintas pela mistura 

progressiva. Pode pensar, com isso, uma “solução” para o dilema racial que 

escapava às previsões pessimistas sobre o futuro da civilização no Brasil, 

sem contestar, porém, os fundamentos do racismo. 

Surgia, portanto, uma saída brasileira para a questão étnica: fundir para 

extinguir as raças tidas como inferiores. A miscigenação, afirmavam seus 

ideólogos, produziria uma população cada vez mais “clara”, pois os brancos, 

enquanto grupo superior, predominariam na mistura. 

(Ventura, 2000, p. 355, interpolações minhas) 

 

Para resolver o problema gerado pela colonização com a escravidão de 

negros e índios, a imigração de brancos europeus para a formação da Nação.           

Para resolver o problema da miscigenação, a própria miscigenação. Pois o mestiço, 

ao mesmo tempo em que era considerado o símbolo do nosso atraso e da nossa 

inviabilidade como Nação, era a nossa principal marca de identidade nacional. Era o 

principal símbolo da nossa brasilidade. Era preciso tomá-lo como ponto de partida.  

Ainda que a preferência, na grande parte das vezes – tributária de uma visão 

romantizada dos primeiros tempos do Romantismo brasileiro, em quem nem mesmo 

Bomfim fica de fora14 – fosse o mestiço caboclo, fruto do cruzamento do branco e do 

                                            
14

 Em um trabalho deveras interessante, “O romantismo e a idéia de nação no Brasil (1870-1930)”, 
Bernardo Ricupero procura demonstrar como o romantismo brasileiro foi uma expressão literária que 
permitiu criar e difundir a idéia de nação no Brasil, assentando elementos que até hoje identificam a 
nossa nacionalidade. Cf. Ricupero (2004).  
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índio – gestado no nosso Brasil rural e interiorano, considerado por muitos 

intelectuais da época, principalmente Euclides da Cunha, Oliveira Vianna e mesmo 

Alberto Torres, o lócus da nossa verdadeira nacionalidade – do que o mulato 

“neurastênico” do litoral, como dizia o autor d’Os Sertões, resultado do intercurso do 

branco e do negro, o qual, por mais que liberto após a Lei Áurea, carregava consigo 

a marca indelével do escravo –, o que lhe conferia certa inferioridade em relação ao 

indígena já inferiorizado. Predileção esta do índio em detrimento do negro que só 

começará a mudar de fato a partir nos anos trinta do século XX, principalmente com 

Gilberto Freyre e seu elogio ao negro brasileiro. 

 

1.3 Um contraponto: as nossas elites é que são o “problema” 

Nesse contexto, Alberto Torres e Manoel Bomfim emergem como um 

contraponto. Bomfim antes de Torres, com uma crítica ferrenha às teorias raciais 

dominantes já presente em América Latina – males de origem, publicada no Rio em 

1905, ainda que Torres se percebesse “como pioneiro na luta contra as 

interpretações que viam na degenerescência e na inferioridade racial do povo 

brasileira a causa de suas mazelas” (Fernandes, 1997, p. 121). Nas palavras do 

próprio Torres: 

 

(...) Basta recordar que quando iniciei este movimento, era cousa assentada 

na opinião letrada do país, propagada pelos seus professores e diretores 

mentais, a idéia da inferioridade de nossas raças, hoje, felizmente 

abandonada – sem nenhuma demonstração de apreço, aliás, ao brasileiro 

que tomou a si prestar esse “pequenino” serviço à consciência moral de sua 

pátria... 

(Torres apud Fernandes, 1997, p. 121)  

 

Não me é relevante afirmar categoricamente aqui quem foi o primeiro em 

operar a crítica ao racismo científico no Brasil. O que me interessa é sublinhá-los 

como vozes dissonantes neste entremeio. E é neste ponto que Torres e Bomfim se 

aproximam de maneira mais evidente em suas interpretações sobre o Brasil, o que 

lhes confere singularidade entre seus contemporâneos.  

Como afirma Sergio Costa (2006, p. 187), dentro de um contexto histórico-

ideológico-político em que “o apoio nas teorias raciais em voga parecia definir o 

próprio estatuto de cientificidade do trabalho desenvolvido”, a formulação de uma 
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interpretação do país sem uma “forte carga racista”, é “fato que confere 

singularidade e interesse à obra dos autores Alberto Torres (1865-1917) e             

Manoel Bomfim (1867-1932), precursores de um pensamento antirracista no Brasil.”.                           

Maria Fernanda Lombardi Fernandes afirma que a posição de Alberto 

Torres, com sua crítica ao “racismo instrumental” em voga, “pode ser considerada 

um dos diferenciais deste pensador em relação aos que o cercavam.”             

(Fernandes, 1997, p. 124). No entanto, Fernandes também diz que “a despeito da 

sua recusa as teorias que pregavam a inferioridade racial do povo brasileiro,       

Torres não estava sozinho e, mais ainda, não escapou totalmente às influências 

destas teorias. Em termos de „companhia‟ na crítica, podemos destacar               

Manoel Bomfim.” (Ibidem, p.124). 

Hilton Costa (2009) argumenta que o pensamento de Bomfim era divergente 

aos de seus contemporâneos, porque, “ao invés de buscar no povo mestiço ou no 

meio tropical as responsabilidades pelo „atraso‟ do Brasil, ele apontaria as elites 

dirigentes como as reais culpadas.” (Costa, 2009, p.3). Segundo Costa: 

 

(...) com relação à inaptidão das elites brasileiras em conduzir o país, 

Bomfim não era o único crítico. É possível localizar alguns outros 

representantes desta postura crítica. Provavelmente o mais contundente, 

neste sentido, tenha sido Alberto Torres e é possível localizar certa 

proximidade entre estes dois autores. Especialmente na já mencionada 

crítica as elites dirigentes, bem como na “absolvição” do povo da 

responsabilidade pelo “atraso” do Brasil. (Costa, 2009, p.3) 

 

E ainda, para Sergio Costa (2006, p. 188): 

 

(...) o que aproxima a obra de Torres a de Bomfim é o esforço de articular 

uma linha de argumentos que confrontasse um certo olhar colonial sobre o 

Brasil. Fundamentalmente, o que ambos buscam fazer é mostrar o 

desenvolvimento tecnológico e material superior dos países europeus não 

decorre da supremacia biológica inata de seus povos, nem tampouco de 

qualquer superioridade cultural imanente. Ao contrário, é produto de 

circunstâncias históricas particulares e injunções sociais específicas, 

causalidade aplicada também como fonte de explicação das desigualdades 

de condições de vida dos diferentes grupos populacionais no Brasil.  
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Posição que se aproxima da de Cândido (2005), para quem Torres e Bomfim 

se aproximariam na crítica às teorias raciais como “ideologias dos povos dominantes 

disfarçadas de ciência”, as quais teriam servido de justificação teórica e ideológica 

do “imperialismo” e “colonialismo” praticado pelos “povos do Norte”.  

Ambos, Torres e Bomfim, antes mesmo de Gilberto Freyre                         

(tributário da antropologia culturalista de Franz Boas), nos chamam a atenção para a 

distinção necessária entre “raça” e “cultura”, e “para o caráter político dessas teorias 

que usam o discurso científico como mais uma forma de justificar o domínio sobre 

povos ditos inferiores” (Fernandes, 1997, p. 123). Justificação de dominação 

elaborada tanto no âmbito das Nações, das ditas mais adiantas sobre as mais 

atrasada (o que chamam de imperialismo), como no âmbito interno,                             

das classes mais abastadas sobre as menos favorecidas. 

 

Ao examinar a influência de cada uma das raças sobre as novas 

sociedades, importa pouco o estudo das qualidades positivas dos selvagens 

e dos negros; o essencial é saber qual o valor dessas raças em si – a sua 

capacidade progressista: se são civilizáveis ou não. Tanto vale discutir logo 

toda a célebre teoria das raças inferiores. Que vem a ser esta teoria? Como 

nasceu ela? A resposta a estas questões nos dirá que tal teoria não passa 

de um sofisma abjeto do egoísmo humano, hipocritamente mascarado de 

ciência barata, e covardemente aplicado à exploração dos fracos pelos 

fortes”. 

(Bomfim, 2005, p.267-8) 

 

Para Torres, as teorias raciais teriam nascido de um movimento político de 

reação ao princípio da igualdade humana reclamado desde o final do século XVIII, 

em grande parte pela Revolução Francesa: 

 

 

 

Não se poderia achar prova mais clara da natureza política deste 

movimento, do que a que mostram a semelhança e simultaneidade das 

diversas doutrinas aristocráticas, predominantes na ciência social. Gobineau 

e Maltus, Vacher de Lapouge, certas filiações políticas e sociais do 

darwinismo, Nietzsche, surgiram, de origens e de fontes diversas, quase na 

mesma geração, chegando por métodos científicos, à mesma conclusão:           
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a afirmação da superioridade morfológica, irredutível, de certas raças e 

certos povos.  

(Torres, 1978a, p. 58) 

 

Para Bomfim, assim como para Torres, a discussão sobre a inferioridade e 

superioridade entre as raças era relativa e estava diretamente ligada às 

condicionantes sociais e históricas de dominação e submissão entre os povos e não 

às suas condicionantes biológicas, morfológicas, psicossomáticas ou ontológicas: 

 

Admitir que os mais fracos, entre os homens, são sempre os inferiores,          

nos levaria a extravagâncias inconciliáveis: os espanhóis e os portugueses 

eliminaram, rechaçaram, na península, os mouros e os árabes –                     

os espanhóis são essencialmente superiores; os mouro-árabes rechaçaram 

os espanhóis e os portugueses na África, e resistiram-lhes sempre – os 

mouro-árabes são essencialmente superiores; os espanhóis e os 

portugueses expulsam e eliminam definitivamente os holandeses do Brasil –                       

os espanhóis e os portugueses são superiores; os holandeses vencem e 

expulsam definitivamente os portugueses da Insulíndia, os holandeses são 

superiores... Os abissínios vencem e expulsam os italianos, os abissínios 

são superiores aos italianos; os turcos venceram os gregos e 

estabeleceram-se definitivamente em Constantinopla e na Ásia Menor,              

os turcos são superiores aos gregos! ... 

(Bomfim, 2005, p. 277, grifos no original) 

 

Na ótica de Alberto Torres, não haveria uma diferença inata entre os seres 

humanos, pois como ele mesmo sentencia: “A posição relativa, a hierarquia das 

raças, nas diversas épocas, é um simples fenômeno da evolução social; não é um 

fato anatômico, nem fisiológico.” (Torres, 1978a, p. 60). Para Torres – que entendia 

a “raça” como resultado da adaptação do homem ao seu meio (físico e social) –           

no Brasil, país de clima tropical e território vasto, seria possível até mesmo inverter a 

hierarquia entre as raças afirmada por essas teorias: o elemento autóctone,                  

o indígena, por estar mais adaptado ao nosso meio estaria em posição superior, 

seguido do negro, provindo de regiões de clima semelhante, e do europeu “ibérico” 

ou “mediterrâneo” – o “europeu miscigenado” de Gilberto Freyre (1981), “indeciso 

entre a Europa e a África”. O povo nórdico, o “dolicocéfalo louro”, tido pela maioria 

das teorias raciais como o tipo mais puro do elemento “ariano”, aqui nestas bandas, 

seria uma raça “inferior”, por estar inadaptado ao nosso clima: 
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Duas idéias capitais devem dominar o espírito na solução deste problema:       

a de que não há raças superiores, em absoluto, e a de que a raça, ou 

representa um ramo originário da espécie humana, como pretendem os 

poligenistas, ou representa uma variante, produzida na evolução da 

espécie, em período remoto, só se pode explicar como efeito de fatores 

mesológicos e, acentuadamente, do clima. Isto posto, a afirmação mais 

segura que é lícito fazer, com relação às raças atuais do Brasil, é que a raça 

colocada em posição mais vantajosa em relação às condições de 

adaptação, e, por conseguinte, a mais apta, é a dos autóctones, vindo em 

segundo lugar a dos negros, originários de um clima evidentemente mais 

semelhante, e em terceiro, a dos europeus de origem mediterrânea ou 

ibérica, produtos, em geral, de uma longínqua fusão eurafricana ou 

eurasiática e nascidos em regiões de climas mais aproximados aos nossos. 

(Torres, 1978a, p.77) 

 

Para Alberto Torres, o problema da nossa “nacionalidade” não estaria na 

suposta degeneração física e moral do nosso “povo miscigenado”, propalada pelos 

racialistas. Para ele, nenhuma das nações modernas seria composta por uma 

“pureza de raça”. Todas elas seriam resultantes do entrecruzamento de diversas 

raças e culturas. A aparente debilidade física e mental da nossa população não 

estaria relacionada às suas condições biológicas, mas antes à deficiência da sua 

nutrição e a falta de condições de higiene e saúde e de instrução15. Moralmente, 

seríamos um exemplo: “Nenhum povo tem melhores estímulos morais e mais alta 

capacidade moral que o nosso.” (Torres, 1978b, p. 45). 

Desta maneira, para o autor d‟O Problema Nacional Brasileiro,                            

a “ideologia do branqueamento”, da qual Silvio Romero era um dos principais 

defensores – teoria pela qual se incentivava o cruzamento das nossas raças 

“inferiores” com o elemento branco europeu “superior” com a finalidade diluir o 

“sangue selvagem e bárbaro”, do índio e do negro, e produzir um aperfeiçoamento 

étnico da nossa população – não seria uma solução para o problema de nossa 

                                            
15 Esses argumentos nos fazem lembrar o que afirma Gilberto Freyre em Casa-Grande e Senzala:  
de que o problema da civilização brasileira não estaria na miscigenação das raças, mas na má 
alimentação, falta de instrução pública e no que chama de “sifilização” do Brasil.                                    
Cf. esses argumentos com mais propriedade em Freyre (1981).  
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“ausência” de “povo”, de “Nação”. Torres, inclusive, aconselhava antes evitar do que 

incentivar esses cruzamentos para o branqueamento da nossa população: 

É preciso não confundir o cruzamento étnico com as uniões entre indivíduos 

da mesma raça, a título de aperfeiçoar a descendência com a compensação 

de elementos hereditários que favoreçam disposições progressivas e 

neutralizem ou combatam tendências retrogressivas ou de degeneração. 

Aconselhar o cruzamento de indivíduos de raças diferentes, para corrigir,           

ou para evitar, diversas tendências ou disposições patológicas ou 

degenerativas, importa confundir problemas distintivos: a hereditariedade 

étnica tem condições e obedece a processos peculiares; se a união de 

indivíduos predispostos à moléstia ou à decadência orgânica é um dos 

meios de regeneração fisiológica da estirpe, não é possível dar por 

assentada a idéia de que estas uniões devem, ou podem consistir em 

cruzamento entre indivíduos de raças diferentes, - e isto porque se o 

indivíduo de uma das raças for fisiologicamente mais são, a vantagem do 

cruzamento pode ser anulada pelo desequilíbrio orgânico resultante da 

fusão de raças caracterizadas por qualidades profundamente incutidas 

durante muitos séculos de diferenciação. 

(...) uma política eugênica bem inspirada, sincera e conscientemente 

preocupada de facilitar e favorecer o desenvolvimento espontâneo do 

homem brasileiro, nas melhores condições de adaptação e de 

progressividade, emancipada dos levianos prejuízos de amor próprio e de 

esnobismo circulante, deve procurar, esforçadamente, manter puros os 

tipos étnicos aclimados, para que eles, evoluindo naturalmente, manifestem 

e desenvolvam os caracteres próprios.   

(...) as conclusões que se impõem sobre a questão dos cruzamentos são 

estas: não tem nenhuma base científica a opinião corrente entre nós de que 

o cruzamento é um meio de aperfeiçoamento étnico; os dados de 

observação e as mais prováveis induções científicas inclinam antes evitar 

do que a procurar os cruzamentos. 

(Torres, 1978a, p. 76-8, grifos no original). 

 

Todavia, como nos adverte Fernandes (1997), Torres, apesar de condenar 

os cruzamentos inter-raciais, não condenava o fruto deste cruzamento: o mestiço. 

 

(...) o mestiço não pode ser considerado inferior em nada e o indivíduo 

mestiço possui valor enquanto ser humano, independentemente se sua 

origem racial. “Quando se afirma, assim, a tese da esterilidade das uniões 

entre mulatos (...), não se profere nenhuma sentença sobre o valor do 
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mulato, como indivíduo, a qualquer título.” A questão não é o indivíduo 

mestiço. Torres, pelo contrário, até louva a “inteligência” do mulato, 

demonstrando que sua “instabilidade” emocional é devida muito mais ao 

que chama de “mestiçagem social” do que à mestiçagem racial 

propriamente dita. A figura do mulato, em meio aos “senhores e escravos” é 

que gerou o comportamento imprevisível traiçoeiro dos “mulatos de rua” 

(Fernandes, 1997, p. 125-6)  

 

Como se vê, para Alberto Torres, o problema do mestiço no Brasil era de 

ordem social e não racial. O problema estaria no nível das camadas sociais e não 

das raças. O problema seria justamente em o mestiço estar entre duas camadas           

(a dominante e a dominada) e não pertencer a nenhuma. Seria de estar em um  

“não-lugar”: 

 

Há aqui, como em toda parte, um preconceito contra o mulato do povo;          

mas este preconceito resulta, antes, do fato que eu chamarei de 

“mestiçagem social”, do que a “mestiçagem étnica”. O mulato ocupa um 

lugar intermediário entre duas camadas da sociedade; elevado acima dos 

pretos, não encontra apoio para se incorporar aos brancos; e fica, assim, 

desclassificado entre nobres e “párias”, desprezado por uns e invejado por 

outros. Do fato social resulta a disposição psíquica que caracteriza o tipo 

ambíguo e instável do mulato das ruas. 

(Torres, 1978a, p. 69) 

 

É nesse sentido que Manoel Bomfim também encara a questão do mestiço 

e da miscigenação no Brasil, em termos sócio-históricos e não biológico-raciais,           

por mais que por vezes faça uso de algumas analogias (metáforas) com o mundo 

biológico, o que é o caso, por exemplo, do seu conceito de “parasitismo social” 

expresso em A América Latina:  

 

Não há na história da América Latina um só fato provando que os mestiços 

houvessem degenerado de caráter, relativamente às qualidades essenciais 

das raças progenitoras. Os defeitos e virtudes que possuem vêm da 

herança que sobre eles pesa, da educação recebida e da adaptação às 

condições de vida que lhes são oferecidas. Consultem-se as estatísticas de 

qualquer cidade sul-americana, e ver-se-á que o número de delinqüentes 

mestiços é, talvez, relativamente inferior ao dos criminosos de raças puras. 
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Quanto à inteligência, ninguém contestará que os há – mestiços – 

admiravelmente bem-dotados. São exceções, dizem. Sim, sem dúvida que 

são exceções; não só entre os mestiços, mas por toda parte – os grandes 

talentos, os gênios, constituem exceção, formam uma minoria insignificante 

sobre a massa geral, banal, medíocre. Dar-se-á, por acaso, que a Inglaterra 

seja constituída de Shakespeares, Newtons e Bacons, ou que na Alemanha 

só haja Goethes e Gutenbergs? ... Quando se diz que um povo é suscetível 

de um grande progresso intelectual, quer-se dizer que ele é capaz de 

produzir indivíduos de talento excepcional, porque o progresso – científico, 

filosófico, artístico – é obra de uma pequena minoria – os grandes talentos. 

Uma vez que numa raça – pura ou cruzada – tenha aparecido um desses 

talentos excepcionais, tem ela dado a prova bastante de que é suscetível de 

todo o progresso intelectual. É verdade que a América do Sul concorre 

numa proporção insignificante para esse progresso; mas isto é devido, não 

a um defeito ou a uma essencial inferioridade mental das populações, mas 

tão somente às condições de atraso, à estreiteza do meio. Quantos séculos 

passou a Rússia sem produzir gênios, e a Suécia e a Alemanha mesmo? ... 

Os gênios dependem principalmente das condições do meio (Spencer);  

uma mesma raça, um mesmo povo, a mesma nação, tem períodos de 

fertilidade e períodos de penúria, segundo as vicissitudes de sua evolução.  

(Bomfim, 2005, p. 291-2) 

 

Bomfim recorre amplamente ao próprio Darwin para refutar as teorias 

raciais, as quais, segundo ele, muitas delas se diziam amparadas nos argumentos 

do autor d’A Origem das Espécies: 

 

Pobre Darwin! Nunca supôs que a sua obra genial pudesse servir de 

justificação aos crimes e vilanias de negreiros e algozes de índios! (...)            

Ao ler-se tais despropósitos, duvida-se até da sinceridade desses escritores; 

Darwin nunca pretendeu que a lei da seleção natural se aplicava à espécie 

humana, como o dizem os teoristas do egoísmo e da rapinagem.                    

Ele reconheceu que os seres vivos lutam pela vida; mas esta expressão 

“luta” não tem, na teoria, o sentido estreito a que reduzem os espíritos 

acanhados; luta pela vida quer dizer, para ele, tendência a viver, esforço 

para conservar a vida e propagá-la, e não simplesmente, conflito material, 

agressão cruenta.  

(Bomfim, 2005, p.275, grifos no original) 
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De acordo com Bomfim, em vez do egoísmo e da competição entre 

indivíduos da mesma espécie para atender à “lei da sobrevivência”, baseada na 

suposta lógica de seleção natural da teoria darwiniana, em contrário, segundo 

Darwin, a evolução humana levaria ao altruísmo e a solidariedade entre os homens. 

Antes que segregar, como queriam os teóricos raciais, a evolução nos levaria a 

união cada vez maior entre as raças e os povos: 

 

(...) quanto à espécie humana, ele não deixou a aplicação da sua teoria 

nesse vago, que permitira aos filósofos do massacre justificar todos os 

crimes, e escreveu, no primeiro volume da sua obra Descendência do 

homem e seleção sexual, 271 páginas para explicar bem que, na evolução 

da espécie humana, na evolução social em geral, à luta se substitui o 

concurso entre os seres da mesma espécie. Ali acompanha ele, 

demoradamente, o progresso moral e social, e mostra como este progresso 

se faz pelo desenvolvimento crescente dos sentimentos altruísticos,              

pela solidariedade cada vez mais forte entre os homens, sendo isto o que 

lhes confere superioridade; e designa como o termo deste progresso –                        

a solidarização de todos os povos, combatendo assim, tudo que se possa 

opor à harmonia e unificação da espécie humana. É aí, nessas páginas, que 

o genial naturalista sustenta que as sociedades se devem ocupar dos 

velhos, inválidos e enfermos, nutri-los e defende-los, por mais inúteis que 

sejam, porque, destarte, se cultivam e se desenvolvem os sentimentos 

altruísticos, mercê dos quais se faz o progresso social. Foi Darwin o 

primeiro a romper com a clássica filosofia inglesa, que vem desde Bacon, 

Hobbes, Locke, A. Smith até Stuart Mill e Spencer e que formula como base 

da moral o utilitarismo. Para ele, a base da moral é o pendor natural –               

o instinto altruístico – que leva o homem a procurar a companhia dos seres 

de sua espécie, a comprazer-se nessa companhia, e a interessar-se por 

eles, fora de qualquer cálculo, ou de motivos egoísticos; e proclama,                 

tal como Auguste Comte, uma base orgânica, instintiva para a moral. 

(Bomfim, 2005, p; 275-6)  

 

Concordo quando nos dizem alguns autores (Cândido, 1995;                  

Botelho, 1997; Fernandes, 1997; Aguiar, 2000; Bomfim, 2005; Oliveira, 2005; 

Ribeiro, 2005; Costa, 2006; Costa, 2008; Costa, 2009), de que Torres e Bomfim,          

em maior ou menor medida, teriam sido responsáveis pela elaboração de um 

“contradiscurso” ao discurso em voga no seu contexto de escrita e publicação 

(passagem do século XIX para o século XX) e deslocado a discussão do problema 
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da formação nacional brasileira (e do “atraso” do Brasil) do paradigma racial, como 

era a moda, para o paradigma sócio-histórico, décadas antes de autores 

consagrados por isso, como, por exemplo, Gilberto Freyre. Fazendo a distinção 

entre “raça” e “cultura” e amparados num “nacionalismo antirracista” 16,                          

o qual recusaria a inferioridade e até mesmo defenderia a valorização das raças 

compósitas (o “europeu miscigenado” 17, o índio e o negro) do nosso povo, Bomfim e 

Torres, cada um a seu estilo e de acordo com a sua dose crítica, teriam, desse 

modo, realizado um diagnóstico não racial, mas sócio-histórico das vicissitudes do 

nosso país, num dado momento em que as perguntas “o que somos?” e                   

“para onde vamos” eram patentes: 

 

Torres é, juntamente com Bomfim e com Euclides da Cunha,                             

um dos responsáveis por uma mudança de perspectiva na análise das 

causas do “atraso” brasileiro. Com ele [s], o foco deixa de ser a questão 

racial para se tornar a questão social. É a organização social, política e 

econômica do Brasil que se torna responsável pelo atraso do país.                    

A população, relegada a um segundo plano, não têm assistência médica, 

acesso à educação e nem mesmo ao trabalho, vivendo na vadiagem e no 

ócio miserável dos campos abandonados e das cidades improdutivas. 

Fazia-se necessário um programa de reeducação do povo, programa esse 

que deveria possibilitar à massa ignorante um mínimo de higiene, saúde e 

instrução. 

(Fernandes, 1997, p. 127, interpolações minhas) 

 

Entretanto, apesar desse apontado deslocamento de paradigma,                

do racial para o sócio-histórico, faz-se mister salientar que Torres e Bomfim não 

estavam totalmente livres das influências do cientificismo, do positivismo e do 

evolucionismo vigentes à época. Monogenistas que eram, tanto Alberto Torres como 

Manoel Bomfim acreditavam em uma escala evolutiva da humanidade rumo ao 

progresso e à civilização (que toma por norte a europeia e, principalmente pós-

Primeira Grande Guerra, a norte-americana), em que seria possível localizar povos 

mais adiantados e povos mais atrasados, e mesmo sinalizar raças mais ou menos 

evoluídas.  É possível ler em muitos trechos das obras de Torres e Bomfim sinais 

desse evolucionismo, principalmente spenceriano, influência teórica de ambos. 

                                            
16

 O termo é de Ricardo Bechelli. Cf. Bechelli (2009). 
17

 A expressão original é de Gilberto Freyre. Cf. Freyre (1981). 
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O diferencial é que para os dois autores o problema não estava nas 

condições biológicas inatas de cada raça ou de cada povo, mas nas possibilidades 

sociais e históricas de cada um deles. Para Torres e Bomfim, esse era o problema 

do Brasil: a colonização predatória e a escravidão teriam tolhido as possibilidades 

evolutivas, e por que não, civilizatórias do nosso povo, daí o nosso “atraso” 

econômico, social e político. Teria sido a nossa condição como colônia de 

exploração de Portugal, e não a mistura extremada das três raças (o índio, o negro e 

o branco), que não teria permitido o desenvolvimento integral da nossa cultura e o 

florescimento natural da nossa civilização. Na perspectiva de Torres e Bomfim, 

herdeiros da noção de perfectibilidade humana de Rousseau, todas as raças, 

inclusive aquelas consideras pelas teorias raciais como inferiores, seriam capazes 

de atingir alto de grau de cultura, de civilizar-se, desde que lhe fossem dadas 

oportunidades de instrução.  

 

O problema das raças, como problema de seleção social, é matéria julgada 

pela nossa experiência e experiência de outros. (...) Sabemos que a sua 

adaptação ao meio produz uma vitalidade e uma média de longevidade e de 

fecundidade melhores que as de raças tidas por superiores. Podemos 

afirmar que o negro puro e o índio puro são susceptíveis de se elevarem à 

mais alta cultura. (...) Quanto ao mulato, o mesmo processo nos levará a 

conclusão ainda mais segura: os tipos de mestiços de alta inteligência e 

elevado caráter moral são comuns no Brasil. 

(Torres, 1978a, p.69) 

 

Para ambos fazia-se necessário, sem nenhuma vergonha, aceitar o que 

éramos: um país de mestiços. Negar isto seria negar a própria identidade brasileira. 

Era preciso aceitar que a mestiçagem era o nosso principal atributo de 

nacionalidade. 

E que isto não nos tornava inferiores, mas sim singulares, e até mesmo nos 

dotava de certa vantagem, em relação aos outros povos ditos mais civilizados e 

avançados do globo: 

 

(...) nós somos um povo inteligente e sensato como poucos; podemos 

confiar às qualidades que honraram os próceres da nossa História e 

distinguem a nossa geração a missão de defender, preservar e melhorar um 

trecho da Terra e uma sociedade, que representam, justamente pelos 
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caracteres de sua formação, o tipo mais aproximado da sociedade ideal do 

futuro de civilização e de cultura humana, que iniciamos. 

(Torres, 1978a, p. 68) 

 

Nas visões de Torres e de Bomfim, teria sido a escravidão e não a 

mestiçagem a grande responsável pelo embrutecimento e famigerada instabilidade 

cívica e moral do nosso povo e dos demais povos da América do Sul:  

 

A escravidão na América do Sul foi a abjeção moral, a degradação do 

trabalho, o embrutecimento e o aniquilamento do trabalho. (...) Os índios e 

os negros não gozavam da mesma liberdade que os brancos; não gozavam 

de nenhuma. Eram forçados a contrariar o seu caráter e moldar-se aos dos 

povos ibéricos, não só pela natural sugestão das gentes mais cultas sobre 

as incultas como porque a isto os forçavam ativamente. Não eram livres de 

dar expansão ao seu gênio e temperamento, nem mesmo no seio dos seus 

– a prole não lhes pertencia. Viviam a serviço dos brancos, e governavam-

se pelo querer e pelos sentimentos destes. 

(...) Mas dizem uns: na América do Sul, o cruzamento foi funesto porque se 

fez entre raças essencialmente diversas, e “(...) a instabilidade perpétua das 

repúblicas hispano-americanas lhes parece uma conseqüência social dos 

cruzamentos...” Ora, quem conhece a história de tais repúblicas sabe que a 

causa é toda de ordem política; ela deriva exclusivamente das condições 

históricas da colonização. 

(Bomfim, 2005, p. 287) 

 

Isso significa que para os dois autores, o problema não era o índio ou o 

negro em si, como raças tidas por muitos como naturalmente inferiores, mas, 

seguindo Joaquim Nabuco e adiantando o que nos dirá Gilberto Freyre décadas 

mais tarde, o índio e o negro cativos, alheios da sua própria vontade, como uma 

propriedade destituída de humanidade, “o homem tornado besta”. O problema seria 

a degeneração moral e social que o “caráter orgânico da escravidão” (Mello, 1999) 

teria legado tanto a senhores como a escravos, como à sociedade de um modo 

geral, durante e depois do regime escravista, e não o intercurso entre as raças, 

culturas e religiões formadoras do Brasil. Ainda que seja preciso notar que Torres 

afirme em alguns momentos que a escravidão teria sido a única forma mínima de 

organização social e econômica que teria existido enquanto fomos colônia e 
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Império18, e se renda, em alguns de seus escritos, a certo saudosismo, por mais que 

seja elogioso ao negro, aos tempos nas fazendas de café de seus avôs maternos 

trabalhadas por escravos19. 

Em suma, para Alberto Torres e Manoel Bomfim, o problema do “atraso 

brasileiro” não era um problema de raça, biológico, muito menos genético, mas sim 

de cultura, plenamente humano, social e histórico – por mais que o clima tenha sua 

influência –, resultado do fracasso das nossas elites dirigentes em assistir o nosso 

povo, com condições dignas de saúde, higiene, nutrição e educação.                  

Seríamos inferiores por um problema de dominação e não de miscigenação:  

 

Em nosso caso, repitamo-lo, as grandes causas são principalmente de três 

naturezas: cósmico-sociais, decorrentes da falta de estudo do clima e das 

condições da vida sã, em nossos meios, geralmente úmidos e quentes, e 

das sucessivas transformações meteóricas e climatéricas; escassez e 

impropriedade dos alimentos; e causas econômicas, sociais e pedagógicas, 

relativas à prosperidade e à educação do povo.  

(Torres, 1978a, p.85) 

 

O mundo civilizado nos acabrunha com o seu desprezo, e nos condena 

sumariamente. É iníquo, porque, em verdade, esse passado horrendo e 

tenaz que nos persegue não fomos nós que o preparamos; somos antes as 

vítimas. Mas reconheçamos que é triste a condição em que nos achamos.  

É triste, é vergonhoso, quase, que, após 400 anos de existência, ao fim de 

um século de vida autônoma, a civilização não seja para os americanos do 

Sul mais que um fardo a esmagá-lo, fonte de dores e de lutas sangrentas; e 

que o progresso não passe de aspiração mal definida, grito pomposo na 

retórica estafada. Daí pretende a sociologia da cobiça que somos 

incapazes, essencialmente inferiores, refratários ao verdadeiro progresso. 

Estes conceitos só nos devem impressionar pela ameaça que contêm, e 

não pelo seu mérito científico, nem para que duvidemos do futuro e de nós 

                                            
18

 “A escravidão foi, entretanto, uma das poucas coisas com visos de organização, que este país 
jamais possuiu. (...) Social e economicamente, a escravidão deu-nos, por longos anos, todo o esforço 
e toda a ordem que então possuímos, e fundou toda a produção material que temos.” (Torres, 1978a, 
p. 32) 
19

 Veja-se, por exemplo, a segunda parte (a primeira é à sua bisavó materna D. Maria Joaquina da 
Costa Cordeiro) da dedicatória de A Organização Nacional:  
“E à memória dos escravos mortos,  
Bem como aos ainda vivos de sua fazenda, 
Que me deram, no convívio íntimo da infância, lições de bondade e de pureza de costumes e 
exemplos de amor ao trabalho e de veneração, (...).” 
(Torres, 1978b, Dedicatória)  
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mesmos. A ciência alegada pelos filósofos do massacre é a ciência 

adaptada à exploração; a verdadeira, a pura, nos mostra a espécie humana 

progredindo sempre, em todas as suas variedades – com alternativas sim, 

devidas à degeneração de grupos e parcialidades, que abandonaram o 

esforço e a vida. Ela nos ensina o caminho do progresso, e nos garante o 

êxito. Sofremos neste momento, uma inferioridade, é verdade, relativamente 

aos outros povos cultos. É a IGNORÂNCIA, é a falta de preparo e de 

educação para o progresso – eis a inferioridade efetiva; mas ela é curável, 

facilmente curável. O remédio está indicado. Eis a conclusão ultima desta 

longa demonstração: a necessidade imprescindível de atender-se a 

instrução popular, se a América Latina se quer salvar. 

(Bomfim, 2005, p. 359-360, grifos no original) 

 

O nosso problema nacional a resolver, era assim, um problema da ordem do 

político e não do médico.  
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CAPÍTULO 2 – Contra o “continuísmo colonial”  

 

2.1 A América para os europeus 

A denúncia ao racismo científico operada por Alberto Torres e Manoel 

Bomfim está diretamente ligada a uma confrontação, realizada por ambos os 

autores, a um imaginário discursivo depreciativo europeu sobre o Brasil e a América 

Latina (ou mais especificamente, a América do Sul), “ancorado nas concepções de 

naturalistas que interpretaram negativamente o continente americano com sua fauna 

e flora, e que por conseqüência suas análises foram transpostas para os homens 

que aqui se encontravam, sejam os nativos, ou os que para aqui migraram e 

constituíram uma nova sociedade, como é o caso das teses de Buffon, de De Pauw 

ou mesmo do darwinismo social” (Neves, 2008, p. 4). Discurso e imaginário este 

que, em última (ou primeira) instância, serviria de justificação ideológica para uma 

iminente invasão do continente latinoamericano por parte dos “povos adiantados do 

Norte”, em nome de colocar os povos imaturos e degenerados destas bandas nos 

trilhos do progresso e da civilização.  

 

A opinião pública européia sabe que existe a América Latina...e sabe mais: 

que é um pedaço de continente muito extenso, povoado por gentes 

espanholas, continente riquíssimo, e cujas populações revoltam-se 

frequentemente. Essas coisas, porém, já lhe aparecem num vago mal 

limitado; riquezas, terras vastas, revoluções e povos, tudo se confunde para 

formar um mundo lendário, de lendas sem grande encanto porque lhes falta 

o prestígio da ancianidade. Onde estão essas riquezas, o que valem; como 

se fazem as revoluções, quem as faz, onde as fazem: são questões que 

não se definem, sequer, no obscuro longínquo desta visão única –                    

a América do Sul... É dela que se fala. Mesmo quando venham nomes 

particularizados – Peru, Venezuela, Uruguai... não importa: o que está ali,           

a imagem que se tem na mente é da América do Sul. 

(Bomfim, 2005, p. 41, grifos no original) 

 

De acordo com Neves (2008), a tese desenvolvida em meados do século 

XVIII pelo naturalista francês Georges-Louis Buffon, de inspiração hegeliana, sobre 

a inferioridade, debilidade e imaturidade das Américas teria se encaixado 

perfeitamente “na perspectiva da opinião pública europeia que já vinha de muito 

alimentando uma mentalidade na qual a América somente era possível com a 
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inserção direta da civilização ocidental européia (Neves, 2008, p. 4), a partir de um 

imaginário depreciativo sobre o ser americano iniciado antes mesmo dessas teorias 

científicas, povoado pelos relatos recheados de exotismo de muitos viajantes ao 

Novo Mundo. Ainda no século XVIII, o também naturalista francês De Pauw foi mais 

além. Segundo ele, o homem americano não seria imaturo, como queria Buffon,    

mas sim um degenerado, dado que sua natureza seria imperfeita, decaída e 

decadente.  

Já no século XIX, deturpando a teoria de Darwin, os chamados darwinistas 

sociais, dentre eles Le Bon, Renan, Taine, Gobineau, Lapouge, viriam a dizer que no 

desenvolvimento das espécies, somente as mais aptas sobreviveriam, por meio da 

dominação dos mais fortes sobre os mais fracos. O que se estenderia ao mundo 

humano, onde as raças superiores deveriam dominar as raças inferiores para o 

desenvolvimento e progresso da humanidade. 

Na perspectiva de Torres e Bomfim, esse tipo de discurso detrator do ser 

americano, que afirmava a impossibilidade de uma grande civilização nos trópicos 

pelo seu povo “imaturo” e “degenerado”, tinha “como pano de fundo, no século XIX, 

o interesse europeu em suas terras e em subjugá-las novamente num movimento 

neocolonizador” (Neves, 2008, p. 9), ou como prefere dizer Bomfim, uma “causa 

interesseira”. Para Alberto Torres e Manoel Bomfim essas teorias eram 

instrumentalizadas de ciência, a fim de legitimar o imperialismo europeu sobre os 

povos do continente latino-americano:  

 

Condenando as sociedades que vivem sobre ele, os porta-vozes das 

opiniões correntes no Velho Mundo não conseguem ocultar os seus 

sentimentos quanto ao futuro que aspiram para as nações sul-americanas. 

Alguns mais desabusados o dizem sem rebuço; outros – os que sabem 

fazer as coisas – velam um pouco o pensamento; mas quem queira ler nas 

entrelinhas, aí achará o reflexo deste conceito geral: “É lastimável e irritante 

que, enquanto a Europa, sábia, civilizada, laboriosa e rica, se contorce 

comprimida nestas terras estreitas, alguns milhões de preguiçosos, 

mestiços degenerados, bulhentos e bárbaros, se digam senhores de 

imensos e ricos territórios, dando-se ao rastaquerismo de considerar 

nações. Está verificado que eles são incapazes de organizar verdadeiras 

nacionalidades; o que a Europa tem a fazer é deixar-se de idiotas 

contemplações e contemporizações...” 

(Bomfim, 2005, p.42-43) 
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Para os darwinistas sociais, a intensa miscigenação da população seria a 

principal causa da degeneração dos povos latino-americanos, a grande fonte de 

todos os seus males, do seu “atraso” social e econômico, da instabilidade dos seus 

regimes políticos, pois para os adeptos dessa corrente teórica “partindo da teoria de 

Darwin, mas na verdade subvertendo, esses pensadores afirmavam que o resultado 

de um casamento híbrido era sempre degenerado ou mais fraco. Pior ainda, 

carregava os defeitos (e não as qualidades) de cada um dos seus ancestrais” 

(Schwarcz, 1993, p. 61). Por isso, urgiria às raças superiores, ou seja, aos povos de 

estirpe branca do centro europeu, se apoderar dos territórios tão ricos e abundantes 

em recursos desses povos “imprestáveis”, “ingovernáveis” e “decadentes” da 

América (que exclui os Estados Unidos a partir do final do século XVIII,                        

por seu poderio econômico e militar já em afirmação) para regenerá-los sob a 

insígnia do progresso da civilização ocidental em nome do bem comum da 

Humanidade com "H" maiúsculo.  

Torres e Bomfim travam uma verdadeira batalha no plano teórico-

discursivo (e por que não, político?) para desmascarar o caráter pseudocientífico,         

e mais que isso, político e etnocêntrico dessas teorias raciais travestidas como 

“ideologias disfarçadas de ciência”, usadas para fundamentar a necessidade do 

domínio europeu sobre o continente latino-americano.  Nesta “guerra” contra as 

representações antiamericanistas gestadas na Europa, Alberto Torres e Manoel 

Bomfim não estavam sozinhos. Ainda que não haja uma declarada filiação, 

aproximam-se largamente de outros autores latino-americanos contemporâneos, 

como, por exemplo, o cubano José Martí (1853-1895), o uruguaio Enrique Rodó 

(1871-1917) e o mexicano Andrés Molina (1868-1940).  Para essa gama de autores, 

que procuravam colocar o homem americano no centro do seu discurso para 

evidenciar as suas qualidades e potencialidades, e valorizar o mestiço como aquilo 

que teríamos de mais original e o maior símbolo da nossa americanidade, as causas 

de todo o nosso “atraso” enquanto Nação não estariam no hibridismo racial, cultural 

e religioso do nosso povo, mas seriam decorrência nefasta da colonização 

depredatória, sustentada pela escravidão de índios e negros, realizada pelos povos 

ibéricos durante séculos na Latino-América, a qual, num regime exploratório 

desmedido e mesmo, desumano, teria definhado o nosso povo e drenado grande 

parte das nossas riquezas para manter o luxo e ostentação dessa Europa “superior”, 

“civilizada” e “progressista” que nos acusava de uma irredutível inferioridade, mas 
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que era, na verdade, a grande responsável por essa suposta inferioridade da nossa 

terra e da nossa gente da qual éramos acusados por ela mesma. Em outras 

palavras, para esses autores, não seríamos inferiores em relação à Europa,             

mas inferiorizados por ela desde idos tempos dos “Descobrimentos”.   

No ensaio “Em prol das nossas raças”, que compõe O Problema Nacional 

Brasileiro (1914), Torres, se amparando na antropologia cultural de Franz Boas         

(que será um dos mestres intelectuais de Gilberto Freyre) faz questão de denotar o 

interesse político por trás da argumentação racialista como forma de desconstruir as 

bases desta ideologia imperialista:  

 

Não se poderia achar prova mais clara da natureza política deste 

movimento, do que a que mostram a semelhança e simultaneidade das 

diversas doutrinas aristocráticas, predominantes na ciência social. Gobineau 

e Maltus, Vacher de Lapouge, certas filiações políticas e sociais do 

darwinismo, Niezstche, surgiram, de origens e de fontes diversas, quase na 

mesma geração, chegando, por métodos científicos, à mesma conclusão:         

a afirmação da superioridade morfológica, irredutível, de certas raças e 

certos povos. (...) mas a ciência, prosseguindo em suas indagações, chegou 

à conclusão de que, ao lado das diversidades físicas, verificadas na 

estrutura humana, nada, absolutamente nada, autoriza a afirmação de uma 

desigualdade radical, na constituição cerebral, em seu funcionamento,          

em seu poder de desenvolvimento. A relação entre os caracteres físicos e 

os caracteres psíquicos jamais se conseguiu afirmar com dados definitivos e 

irrefutáveis. Recentes investigações, do mais ilustre, talvez, dos 

antropologistas americanos, o Sr. Boas, demonstraram os caracteres 

somáticos de uma raça alternam-se notavelmente, de uma geração para 

outra, com a simples mudança para um meio novo.  

(Torres, 1978a, p. 58-59) 

 

E prossegue: “O objeto da luta de hoje é inconfundivelmente claro;           

resume os dois problemas capitais: o direito dos fortes de fazer a polícia do mundo, 

para garantir a civilização; o da igualdade moral e intelectual das raças.”              

(Torres, 1978a, p. 66, grifos no original) 

Por sua vez, Bomfim em A América Latina (1905) irá citar o grande teórico 

do elitismo de base racista, Gustave Le Bon, para descaracterizar a teoria do 

naturalista francês: 
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No que se refere a estas nacionalidades sul-americanas,                                   

é positivamente uma estultícia dizer como Gustave Le Bon:                     

“Todas elas, sem uma só exceção, chegaram a esse estado em que a 

decadência se manifesta pela mais completa anarquia, e, em que os povos 

só têm a ganhar em ser conquistados por uma nação bastante forte para os 

dirigir...” O termo estultícia parecerá exagerado, mas é o que melhor 

corresponde ao disparate. Países decaídos!... Decaídos de quê?...Dar-se-á 

o caso de que algum deles, ao menos, já houvesse possuído uma 

civilização superior à atual, ou tivesse sido mais próspero, rico ou 

adiantado?...Essa pergunta não acudiu nunca ao espírito desse 

terribilíssimo filósofo; nem esta, nem outras que indiquem a curiosidade 

natural de quem deseja conhecer os objetos e os fatos, sobre os quais 

discorre. A América do Sul é um pedaço de mundo de que o Sr. Le Bon se 

serve discricionariamente, ao sabor do momento, sempre que tem 

necessidade de um exemplo de nações ou povos absolutamente abjetos: 

“Sujeitam-nos a um regime de ferro, único de que são dignos estes povos, 

desprovidos de virilidade, de moralidade, e incapazes de se governar”.             

E nestes termos, ele nos empresta os mais contraditórios defeitos e crimes. 

Repugna o dar atenção a conceitos como estes seus, que têm tanto de 

grosseiros como de vazios; mas, visto que é preciso citar o disparate, e 

deixar patentes as extravagâncias e a malevolência dos que nos assinalam 

como decaídos, nomeemos o Sr. G. Le Bon; é ele o mais categórico e 

completo na espécie; as suas afirmações dão bem idéia do valor e 

importância que se dem atribuir à opinião que elas exprimem.” 

(Bomfim, 2005, p. 344-345, grifos no original) 

 

E diz mais sobre Le Bon e Cia.: 

  

Ele pertence a essa espécie de filósofos cuja inspiração é a inveja e cujo 

ideal é a riqueza, espécie que há 30 anos quer fazer escola na própria 

França. São indivíduos nos quais o espírito quase não vê o que a mão 

alcança e para quem o progresso humano se mede exclusivamente pelas 

toneladas de exportação, pela extensão dos domínios coloniais, pelo 

número bruto de habitantes. (...) Para os Le Bon, Cumplowitz e outros,           

a teoria do progresso assim se resume: a força é o instrumento único;              

a riqueza é o sucesso; o fim, a consagração; nem tréguas aos fracos, nem 

esperança para os infelizes...É em nome desses princípios que eles, 

passeando os olhos pelos povos, dão a palma da excelência aos alemães e 

anglo-saxões, principalmente a estes últimos, que além de mais fortes,          

são mais ricos. Obcecados pela inveja, fascinados pela grandeza dos 
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Estados Unidos e da Inglaterra, eles não compreendem que “progredir” 

possa ser outra coisa senão adquirir uma situação comparável à desses 

dois países; e por um raciocínio mais curto que o de um lagarto, concluem – 

“só há um meio de progredir, é ser como os anglo-saxões; o povo que não 

anglicizar está decaído...” 

(Bomfim, 2005, p.345-346, grifos no original) 

 

 

2.2 A América para os (norte) americanos 

Alberto Torres e Manoel Bomfim também não viam com bons olhos a 

famigerada Doutrina Monroe20 propalada pelos Estados Unidos como dique ao 

pretenso movimento neocolonizador da Europa sobre a América (Latina), justificado 

ideologicamente pela teoria “científica” racista.  

O Brasil, que durante o Império estava sob área de influência política e 

econômica da Inglaterra, com a instalação da República adota, sobretudo nos 

governos militares de Deodoro e Floriano Peixoto (este ajudado, inclusive 

militarmente pelos EUA no episódio da Revolta da Armada), uma postura de 

aproximação com os Estados Unidos da América, maior comprador dos produtos 

brasileiros desde a década de 1870 (Neves, 2008, p. 88), o que abre caminho para 

uma maior influência estadunidense em solo  tupiniquim, manifestada principalmente 

no discurso panamericanista (na sua versão monroísta e não bolivarista) em nossos 

meios intelectuais e políticos. Influência esta que iria reverberar até mesmo em 

nossa primeira Constituição Republicana de 1891, claramente inspirada e se 

apropriando, via seu relator Rui Barbosa, de importantes elementos da Constituição 

da Grande República, principalmente o federalismo e o próprio nome             

Constituição dos Estados Unidos do Brasil. 

                                            
20

 Com a máxima “A América para os americanos”, em mensagem ao Congresso dos Estados Unidos 

da América proferida em 2 de dezembro de 1823, o presidente estadunidense (de 1817-1825)    
James Monroe anunciava a chamada Doutrina Monroe: “Julgamos propícia esta  ocasião para 
afirmar, como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes 
americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem 
mais ser considerados, no futuro, como suscetíveis de colonização por nenhuma potência européia 
[…] (Mensagem do Presidente James Monroe ao Congresso dos EUA, 1823).  A Doutrina se baseava 
em três pontos: 1) a não criação de novas colônias nas Américas; 2) a não intervenção nos assuntos 
internos  dos países americanos; 3) a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados 
aos países europeus como guerras entre estes países e suas colônias.  Cf. Monroe Doctrine. Primary 
Documents in American History. In: Web Guides by the Library of Congress Digital Reference Section. 
Disponível online: http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Monroe.html  Acesso em 1º. fev. 2014 
  

http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Monroe.html
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De início, Alberto Torres, quando ainda colaborava nos quadros 

diplomáticos do Itamaraty à época que o barão do Rio Branco era ministro das 

Relações Exteriores (de 1902 a 1912), via – assim como outros intelectuais que 

gravitavam em torno do chanceler, dentre eles Joaquim Nabuco (destacado como o 

primeiro embaixador da Embaixada do Brasil criada em Washington em 1902),           

Rui Barbosa, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Arthur Orlando, Araripe Junior, 

Oliveira Lima, Lucio Mendonça, Lauro Muller, entre outros (Sevcenko, 1985, p. 72) – 

de forma positiva a Doutrina Monroe como forma de defesa às pretensões europeias 

no continente. “Assim como Rio Branco, Alberto Torres acreditava no caráter 

defensivo da Doutrina Monroe e via com bons olhos a aproximação do Brasil com os 

Estados Unidos como forma de barrar as pretensões argentinas de hegemonia na 

América do Sul” (Fernandes, 2001, p.7). Entretanto, isso não significava para Torres 

a concordância com uma unidade continental americana, por acreditar na sua 

inviabilidade devido às grandes diferenças sociais, políticas, econômicas, culturais e 

mesmo geográficas entre os países do continente. “A aspiração de uma unidade 

internacional americana é uma das formas absurdas deste preconceito.                             

A configuração geográfica da América, em longa faixa longitudinal, é um imperativo 

de diferenciação, jamais um determinante de unidade.” (Torres, 1978a, p. 71).               

E também porque neste quadro, os Estados Unidos, por todo o seu poderio 

econômico e militar, exerceriam uma liderança automática desta América una,                

o que geraria um desequilíbrio de forças entre as nações co-irmãs.  

Em artigo publicado no jornal Imparcial de 16 de janeiro de 1913,            

intitulado “Doutrinas de Monroe”, Torres expressa um pouco desse pensamento: 

 

Os americanos têm justas razões para pretender que o pensamento de que 

a “doutrina de Monroe” foi desenvolvimento e como que mais largo patamar, 

no desdobramento ascensional de sua evolução, não se esterilizou sua 

ambição de representar, na América, uma espécie de autoridade intelectual 

e moral na chefia de uma ação política inspirada na índole de poder dar 

assentimento, aplauso e até apoio, desde que não se traduza em 

hostilidade a outras nações, não importe um programa de unidade ou de 

solidariedade, dentro do continente e não tenha por efeito prejudicar os 

interesses dos povos deste hemisfério.  

(...) Infelizmente, se fatos recentes da vida econômica deste continente 

vieram trazer uma perturbação a seu progresso, alguns dos atos e muitas 

das palavras da nossa política internacional tantas vezes conduzida ao 
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sabor de fórmulas que repercutem com mais força, exatamente porque são 

vazias, não foram de ordem a colocar o problema americano em sua 

verdadeira posição. Todos os votos e trabalhos nessa vaga idéia de uma 

“unidade” continental, que tem motivado outros projetos de acordos 

jurídicos, caracteristicamente americanos, e certos planos de ação política 

comum dentro do continente, são absolutamente contrários ao 

desenvolvimento dos fatores étnicos, sociais, políticos e econômicos dos 

povos da América, à sua própria estrutura geográfica e à lógica de seus 

princípios e de suas aspirações, na política geral. 

No que toca à influência e ação dos Estados Unidos, entre o Pacífico e as 

águas do Golfo do México e do Mar das Antilhas, não há nenhum interesse, 

nem nenhum princípio, que justifique a cooperação das repúblicas sul-

americanas com sua grande irmã do Norte. Os interesses gerais da América 

do Sul não atingem os fatos especiais dessa política peculiar aos Estados 

Unidos; as razões e as conveniências que as ditam, cessam, por sua vez, 

às margens do canal do Panamá...” 

 

Todavia, com a prática do denominado Corolário Roosevelt21 e sua política do 

big stick22, Torres revê suas posições simpáticas à Doutrina Monroe e começa a 

enxergá-la como mais uma política de dominação dos países latino-americanos e 

expressão de um novo imperialismo, não mais europeu, mas agora estadunidense, 

sobre a América Latina: 

 

A mudança de postura em relação à Doutrina Monroe vem com uma grande 

decepção para Alberto Torres. Ainda acreditando em Woodrow Wilson, vê a 

transmutação da Doutrina em instrumento do novo imperialismo ianque 

como sendo obra de Theodore Roosevelt. A decepção em relação à postura 

norte-americana aumenta quando alcança Wilson, tido como modelo de 

estadista por Torres, devido às suas críticas ao avanço desmedido do 

capital sobre os países da América Latina e à sua postura pacifista.                  

                                            
21

 De autoria do presidente estadunidense Theodore Roosevelt (de 1901 a 1909), proferido na 
Mensagem Anual do Presidente aos Congresso dos EUA de 1904, o Corolário Roosevelt previa que 
os Estados Unidos, se advogando a “polícia do mundo, seriam obrigados a intervir no caso de um 
enfraquecimento dos laços da sociedade civilizada em outros países”, e a ocupar militarmente países 
(especialmente os latino-americanos) que passassem por uma crise devido à sua dívida externa.        
Cf. Roseveelt, Theodore. State of the Union Addresses. December 6, 1904. In: Collected State of the 
Union Addresses of U.S. Presidents. Disponível online: http://www.infoplease.com/t/hist/state-of-the-
union/#ixzz2uSzOBO12 Acesso em 1º fev. 2014.  
22

 Tomado o termo de empréstimo de um provérbio africano, a Política do Big Stick (ou a Política do 
“Grande Porrete”), era o slogan usado pelo presidente Theodore Roosevelt para descrever a prática 
da diplomacia estadunidense do seu Corolário (o Corolário Roosevelt, adendo da Doutrina Monroe), 
em que os Estados Unidos da América assumiam o papel de política internacional do Ocidente,               
e tinha como interesse proteger os interesses econômicos dos EUA na América Latina.  

http://www.infoplease.com/t/hist/state-of-the-union/#ixzz2uSzOBO12
http://www.infoplease.com/t/hist/state-of-the-union/#ixzz2uSzOBO12
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A defesa de Wilson à entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra 

Mundial vai selar, de uma vez por todas, a decepção de Torres com o 

Presidente norte-americano, e com o papel dos Estados Unidos frente ao 

continente americano. 

(Fernandes, 2001, p. 9) 

 
 

 Manoel Bomfim, escrevendo no contexto já de algumas intervenções dos 

Estados Unidos em territórios sul-americanos e do Caribe com base nas premissas 

do Corolário Roosevelt, encarava com grande desconfiança os pressupostos da 

Doutrina Monroe e seu protetorado sobre a América Latina, e dizia que a visão dos 

nossos “irmãos do Norte” sobre os “irmãos do Sul” não era tão diferente assim da 

que tinham os europeus: 

 

Por ora, preserva-nos a teoria de Monroe por detrás do poder e riqueza dos 

Estados Unidos; e é este um dos graves inconvenientes da atitude malévola 

e agressiva da Europa. A perspectiva de um ataque nem por isto 

desaparece; nada nos garante que a grande República queira manter, para 

sempre, esse papel de salvaguarda e defesa das nações sul-americanas.         

É preciso notar que sobre a opinião pública norte-americana se refletem os 

efeitos dos juízos e conceitos com que a Europa nos condena, e que os 

políticos americanos nos consideram também: ingovernáveis, imprestáveis 

quase. Nessas condições, a doutrina de Monroe se lhes afigura, no que se 

reporta à América do Sul, como uma preocupação platônica sentimental; 

eles a mantêm, mais por orgulho nacional, talvez, que por qualquer outro 

motivo. Ora, a um povo prático, e interessado hoje, diretamente, em todas 

as grandes questões internacionais, há de parecer, finalmente, insensato o 

estar aceitando desafios, e arriscando-se a lutas temerosas para proteger a 

vida e a soberania das nações que, em última análise, eles consideram 

como inferiores; é lícito, pois, acreditar que, um dia, a grande República 

possa mudar de proceder, e admita combinações diplomáticas tendentes à 

sonhada invasão da América Latina.  

(Bomfim, 2005, p.48-49, grifos no original) 

 

O autor de A América Latina via nos ideais do panamericanismo monroísta 

nada mais do que uma expressão do expansionismo econômico e político 

estadunidense, e com isso, nenhum interesse humanitário ou solidário por parte dos 

Estados Unidos para com seus hermanos, apenas a substituição de um imperialismo 
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(eurocêntrico) por outro (ianque). “A América para os americanos” era, na verdade, 

“A América para os americanos... do Norte”: 

 

São os Estados Unidos que, por ora, nos protegem e nos garantem.            

Ora, em verdade, nem é por mera generosidade que as grandes nações 

estendem a sua proteção às outras, nem é por feia ingratidão que os povos 

dignos dispensam os protetores. “Proteção” já é meia conquista, e um povo 

e uma nação só se pode considerar livre e soberano quando por si mesmo 

se garante, e é bastante forte para defender-se e bastante caracterizado e 

culto para não se deixar assimilar ou eliminar. As nações da América Latina 

não podem aceitar, contentes ou resignadas, esta condição de protegidas, 

porque ela terá como resultado fatal a absorção progressiva da nossa 

soberania, por parte dos mesmos Estados Unidos. Tal situação se resolverá 

finalmente por um protetorado efetivo, e pela ingerência da mesma 

república nos nossos negócios internos. Tudo isto é perigosíssimo, porque, 

em certos momentos, as grandes nações não sabem resistir às tentações 

de expansão e absorção, principalmente esses povos anglo-saxônicos.  

(Bomfim, 2005, p.316-317) 

 
 
 

 Com o protetorado dos Estados Unidos afirmado pela Doutrina Monroe, 

segundo Bomfim, em vez da defesa da América contra uma suposta incursão dos 

países europeus no continente, na verdade, tínhamos agora mais uma ameaça a 

soberania dos povos latino-americanos.  

 

2.3 A América para os (latino) americanos 

Ainda que critique o uso generalizado do termo “América Latina”,                    

pois segundo Bomfim não teria existido nenhum correspondente histórico na 

realidade, e teria se convertido num “ardil ideológico das elites que, associadas aos 

interesses neocoloniais das ex-metrópoles europeias, procuravam igualar nações 

heterogêneas, de modo a amesquinhá-las como unidades nacionais soberanas" 

(Nunes, 1997), ele resgata em larga medida, até de modo ingênuo, o ideal 

bolivarista de unidade latino-americana – que na proposta de Bolívar, não incluía o 

Brasil, por ser ainda um “Império entre Repúblicas” com filiações europeias e fruto 

da colonização portuguesa e não espanhola – como forma de resistência às 

ameaças de invasão estrangeira em nosso continente: 
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Na América do Sul, essa mesma resistência de fará – fatal, e facílima. Fatal, 

porque está no caráter, no temperamento, nos instintos, na educação das 

populações; está na índole dos povos latinos, principalmente esses de 

origem ibérica. Facílima, porque as condições de vida da massa popular – 

do elemento que alimenta as campanhas – nada sofrem com a perpetuação 

da luta. Será uma luta feroz, implacável, primitiva, intransigente como a do 

Paraguai, lutando cinco anos contra mais da metade da América do Sul, 

bestial como a desses 300 “jagunços” , que não se deixam apanhar vivos. 

Será uma resistência desorganizada, muitas vezes, mas por isto mesmo 

permanente, irredutível, garantida pelas condições gerais de vida, mais 

propícias do que não eram as dos portugueses e espanhóis, investidos 

pelas hostes de Bonaparte. A organização econômica não é rudimentar, e a 

barbaria é tal, e o clima tão favorável, que o viver eternamente em 

guerrilhas parecerá uma delícia
23

. 

(Bomfim, 2005, p. 318-319) 

 

Diferente de Torres, que considerava inviável uma unidade latino-americana, 

Bomfim visualizava entre os povos dos países da América do Sul certas 

características comuns que tornariam possível e necessária uma solidariedade 

continental para se defender ao inimigo comum estrangeiro, pois “juntos seríamos 

mais fortes”. Manoel Bomfim chega mesmo a dizer que uma invasão estrangeira ao 

território latino-americano traria mais prejuízos, principalmente econômicos,                   

que ganhos ao invasor, dado o “espírito guerreiro e resiliente” dos nossos povos, 

herdado dos nossos colonizadores ibéricos: 

 

Falando para eles, para este Ocidente implacável e ávido, o que há de 

prático é mostrar-lhes que, sob o ponto de vista mesmo dos interesses 

materiais e sórdidos que dirigem a política dos Estados fortes, estes não 

têm nada a lucrar em investir contra a América do Sul: a campanha é difícil 

e o sucesso duvidoso. De certo, só haverá o seguinte: que toda a vida 

econômica se perturbará, e que, por muitas dezenas de anos, estas nações 

comprarão muito menos do que atualmente compram nos mercados 

europeus ou americanos. Tais argumentos modificarão, talvez, os planos a 

                                            
23

 A leitura deste excerto do Bomfim me fez lembrar de maneira profética a situação por que os 
Estados Unidos enfrentaram nas recentes invasões com insucesso ao Afeganistão (2001) e ao Iraque 
(2003), sob o pretexto da “Guerra ao Terror”, e mesmo na desastrosa Guerra do Vietnã (1955-1975) 
contra o “inimigo comunista”, Incursões estas que tinham, no seu escopo, interesses expansionistas 
de ordem econômica e política dos Estados Unidos. 
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nosso respeito: que vantagem pode haver em inutilizar a América do Sul por 

trinta ou quarenta anos?... 

(Bomfim, 2005, p.322) 

 

 O importante aqui é sinalizar um discurso de resistência, presente em 

Torres e Bomfim, a uma representação inferiorizadora do continente latino-

americano que “coloca tudo no mesmo saco” para justificar ideologicamente, 

inclusive com roupagem científica, o domínio sobre as terras e povos destas bandas, 

tendo, por pano de fundo, interesses econômicos e políticos expansionistas e 

exploratórios da Europa e dos Estados Unidos sobre esses territórios. É por meio de 

um discurso “nacionalista defensivo”, nos termos de Marson (1979), que Torres e 

Bomfim procuram confrontar um imaginário depreciativo acerca da nossa 

nacionalidade, valorizando, para isso, os nossos elementos nacionais, sobretudo,              

o mestiço como símbolo mais autêntico da nossa identidade e nossa contribuição 

mais original para a humanidade. Alberto Torres e Manoel Bomfim buscam 

denunciar não só o imperialismo representado pelo aspecto predatório do capital 

estrangeiro em nossa economia e o extravio das nossas riquezas,                               

com a subserviência das nossas elites dirigentes, mas também o incentivo deletério 

da imigração de mão-de-obra estrangeira, alinhada à proposta de branqueamento 

da nossa população, e a “osmose” das ideias estrangeiras por nosso mundo 

intelectual e jurídico, sem a mínima assimilação crítica, que nos gerava uma 

recorrente inadequação institucional diante à nossa realidade nacional.  

Na ótica de Torres e Bomfim era urgentíssimo romper com esse “continuísmo 

colonial”24 dos nossos bens materiais e das nossas ideias, causa verdadeira de 

todos os nossos males, para superarmos o nosso “atraso” social, político e 

econômico e ingressarmos de uma vez por todas no caminho do progresso e nos 

fazermos nação civilizada, capaz de fazer frente às outras nações mais adiantas do 

globo que tanto ameaçavam a nossa soberania.   

 

 

 

                                            
24

 O termo é de Flores (2008). 
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CAPÍTULO 3: Diagnóstico e Prognóstico 

 

3.1 Decaídos e decadentes: ainda não cortamos o “cordão umbilical” 

Tanto para Alberto Torres quanto para Manoel Bomfim a origem dos males 

brasileiros estava intrinsecamente relacionada ao que, para ambos, constitui a nossa 

indelével “marca de nascença”: o regime colonizador implantado pelos povos 

ibéricos no continente americano a partir do século XVI, baseado no latifúndio 

monocultor agroexportador, trabalhado por escravos, primeiramente indígenas, e 

logo em seguida, amplamente por negros trazidos da África. Regime exploratório 

perdulário por mais de três séculos que teria marcado profundamente a nossa 

formação histórica, social, cultural, econômica e política e seria o verdadeiro gérmen 

do nosso “atraso” enquanto Nação.  

Manoel Bomfim inclusive vai mais além: vai buscar nas nossas raízes ibéricas 

os nossos “males de origem”. Para isso, realiza, especialmente na Terceira Parte, 

“As Nações Colonizadoras da América do Sul”, de seu América Latina (1905), longa 

digressão histórica sobre as características dos povos da Ibéria, desde as invasões 

cartaginesas, no século IV desta era, ao período das grandes navegações nos 

século XV e XVI, quando Portugal e Espanha teriam se “assenhoreado” do mundo, 

para mostrar como a “educação guerreira e depredadora”, segundo ele, 

característica de portugueses e espanhóis, dada pelas inúmeras invasões e 

reconquistas na península, se degenera com a “transformação sedentária” trazida 

pela colonização “parasitária” das terras do Novo Mundo, gerando efeitos nefastos 

na formação das nacionalidades dos povos colonizados.  

Tomando de empréstimo um conceito da biologia, é por meio de uma “teoria 

biológica da mais-valia”, como bem dizem Sussekind & Ventura (1984), sintetizada 

na tese do “parasitismo social”, que Manoel Bomfim procura evidenciar o caráter 

histórico-social e político, em contraponto ao argumento do racismo científico,             

do “atraso brasileiro”. Para Bomfim, teria sido o “parasitismo” exercido ao longo de 

três séculos (do séc. XVI ao XVIII) – externamente pela espoliação da Metrópole 

sobre as colônias, e internamente pelas classes dominantes vivendo à custa do 

trabalho das classes dominadas (sobretudo, na relação entre senhores e escravos) 

– o grande responsável pela degeneração física, intelectual, política e cultural da 

nossa terra e da nossa gente. E mais: de acordo com Bomfim esse “parasitismo 



63 
 

social”, assim como no mundo biológico – “é uma conseqüência fatal em biologia 

que, tornando-se parasita, um organismo degenera, involui” (Bomfim, 2005, p. 65) – 

tornaria degenerado não só o parasitado, mas também o parasita: 

 

Sempre que há uma classe ou agremiação parasitando sobre o trabalho da 

outra, aquela – o parasita – se enfraquece, decai, degenera, extingue-se.         

É fato reconhecido – e geralmente mal interpretado, mas em todo caso 

incontestável – a decadência, por toda parte, e a extinção dos elementos 

que formam as classes superiores, dominantes e exploradoras, em todas as 

civilizações, tanto nas antigas como nas modernas. 

(Bomfim, 2005, p.70) 

 

Portugal e Espanha que teriam sido a “vanguarda do Ocidente” no alvorecer 

da Idade Moderna, com suas inúmeras conquistas científicas e de territórios trazidas 

pelas grandes navegações, ao implementarem uma colonização exploratória do 

continente latino-americano, na visão de Bomfim, exacerbam um regime parasitário, 

originário desde as práticas de “saque e rapinagem” comuns nas lutas da península, 

que só as faz degenerar e atrofiar toda a sua “grandeza” em menos de um século: 

 
Ao fazer este exame necessário da vida e do caráter das nações 

colonizadoras da América do Sul, um fato impõe-se logo à nossa atenção:  

é que elas padecem, com as naturais modificações de meio – os mesmos 

males que as nações da América Latina. Nas duas – Espanha e Portugal, 

que, no caso, figuram como uma unidade – o mesmo atraso geral:                

uma geral desorientação, porventura, um certo desânimo, falta de atividade 

social, mal-estar em todas as classes, irritação constante e sobretudo,           

uma fraqueza tão acentuada que a muitos se afigura, também, como uma 

incapacidade essencial a manterem-se soberanas e livres a par dos outros 

povos. (...) Bem decaído! ... A Espanha não é hoje a sombra, sequer,             

do que foi no século XVI. (...) No correr do século XVII e XVIII, a Ibéria,          

que havia dado ao mundo Cervantes, Camões, Murilo, Lope de Veja, 

Ribera... desaparece, evolui, degenera; não se vê um só nome espanhol ou 

português entre os homens que fundam a cultura moderna e dominam a 

natureza, ou naqueles que refazem a filosofia racionalista, que iluminará as 

gentes na conquista da justiça e da liberdade.  

(Bomfim, 2005, p. 60-61) 
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Com a prática insistente do “parasitismo social”, os povos ibéricos que 

teriam “inaugurado” a modernidade, teriam “decaído” e ficado para trás desta 

modernidade ocidental e até mesmo alheios a ela25, ou quando muito, na sua 

rebarba. Nesse sentido, não só Bomfim, mas Torres também vai dizer que parte dos 

nossos problemas já teriam começado quando fomos colonizados por “povos 

decadentes”: “A colonização do Brasil realizou-se justamente durante o período de 

declínio de Portugal” (Torres, 1978a, p. 45). Ou ainda:  

 

As causas apontadas nestes trabalhos explicam inteiramente a nossa 

desorganização: o descobrimento e o povoamento por uma nação de 

qualidades fortes por natureza, mas fraquíssima pela estreiteza de seu 

território, que comprimida entre as migrações e guerras do continente e a 

concorrência e as lutas do oceano, entrou, por isso, logo depois do 

descobrimento, em longo estádio de subordinação e declínio, concentradas 

todas as suas energias num heróico, e, em grande parte, improfícuo, 

esforço defensivo... 

(Torres, 1978a, p. 20)  

 

Torres não faz uso de nenhum conceito (ou metáfora) específico, como faz 

Bomfim, para tentar explicar o processo de colonização ibérica empreendido em 

território (latino) americano, mas também enxerga nesse processo a principal origem 

do nosso “problema nacional”, pois como ele assevera: “Governos coloniais e 

colonizadores fazem invasões e conquistas: não fundam nações; são exploradores: 

não são sócios.” (Torres, 1978a, p.42). O regime exploratório colonial, de base 

escravagista, organizado em grandes propriedades rurais monocultoras, insuladas, 

voltadas para atender as demandas do mercado externo em detrimento do interno, 

onde os locais gravitavam e dependiam das benesses dos grandes “senhores de 

terras e de escravos” para sobreviver, teria gerado uma sociedade insolidária, 

esvaziada da vida pública e sem os liames necessários para formar uma 

nacionalidade por conta própria: “Nas nações novas, o fato, resultante da forma 

                                            
25

 Esse tema da “decadência” do Império ibérico colonial e do “atraso” da Península Ibérica em 
relação aos países ditos mais “centrais” da Europa irá ser tratado, sob vários matizes, pela chamada 
geração de intelectuais de 1870 (Antero de Quental, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, 
Eça de Queiroz, entre outros) em Portugal, e de 1898 (Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ángel 
Ganivet, os imãos Pío, etc.) na Espanha. Alguns destes autores, principalmente Oliveira Martins, não 
por acaso, são citados com certa freqüência por Manoel Bomfim em América Latina na parte do livro 
que trata sobre “As Nações Colonizadoras da América do Sul”.  Para uma boa introdução ao tema, 
recomendo Nemi (2006).  
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peculiar de sua exploração, é que a sociedade não chega jamais a constituir-se” 

(Torres, 1978a, p. 42, grifos no original). Segundo Alberto Torres, países “novos” 

como o Brasil careceriam de constituir artificialmente a nacionalidade, pois teriam um 

problema nacional a resolver, uma vez que em nações como a nossa, “improvisos 

sociais do acaso”, “surgidas por descobrimento e formadas por “colonização”,                

a sociedade (civil) não seria formada espontaneamente, como teria ocorrido nos 

países (da Europa central) de lenta e gradual evolução. Porque, para Torres,              

que pode ser situado numa longa linhagem que remontaria à Montesquieu, o espaço 

geográfico seria uma dimensão essencial pela qual as sociedades se organizam 

histórico, social e politicamente. A noção de “nação”, para o autor, está intimamente 

ligada com a noção de “território”, de “terra”. Não é em vão a preocupação de Torres 

com a “drenagem” desmedida das nossas riquezas naturais26 para o exterior, 

iniciada na colonização e que teria sido prolongada pós-Independência pela 

exploração estrangeira (primeiramente europeia e mais tarde, estadunidense)            

dos nossos “bens nacionais” pelas companhias internacionais, representada pelos 

“sindicatos”, pelas “casas de importação e de exportação, as estradas de ferro, as 

fábricas, o comércio intermediário e os bancos – em mãos, quase totalmente de 

estrangeiros...” (Torres, 1978a, p. 16-17). De acordo com Torres, aos não 

resguardarmos a nossa “terra”, para ele, a expressão concreta da comunhão de um 

povo, impedíamos que a nossa própria nacionalidade fosse formada, pois 

 

Assim esgotando a terra, deixamos, também, de formar a nação. 

Abandonando a terra, e não cuidando da nação, abandonamos a Pátria, 

porque a Pátria é a terra, como habitat, mas principalmente, para o 

sentimento e para a razão, a nação, isto é, a gente. Fora disto, a palavra 

“Pátria” não exprime senão uma imagem supersticiosa – como as de 

qualquer culto fetichista – ou uma falsidade convencional. 

(Torres, 1978a, p.17) 

 

Na perspectiva de Torres e Bomfim, esse regime colonial depredatório, 

baseado no latifúndio monocultor movido “à lenha” do braço escravo “queimado 

como carvão”, nem um pouco preocupado em fundar aqui uma nova nacionalidade, 

                                            
26

 É importante destacar que Torres apresenta em vários momentos da sua obra, seja n’O Problema 
Nacional Brasileiro, seja n‟A Organização Nacional, uma aguçada e adiantada preocupação 
ecológica, expressa na importância que dá a preservação e ao uso racional dos recursos naturais 
para o bem das gerações futuras, o que fica mais evidente em seu opúsculo As fontes de vida no 
Brasil (1915).  
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mas voltado tão somente ao sentido da colonização27, em que toda a extração e 

produção de riquezas eram destinadas exclusivamente à metrópole e em proveito do 

comércio europeu – regime este que permanecerá sob a forma do imperialismo,             

nas suas versões europeia, sobretudo britânica, e ianque, mesmo após os 

processos de Independência dos países da América Latina – teria feito escoar 

mundo afora (ou melhor, para os países ditos hoje mais desenvolvidos) a grande 

parte das nossas riquezas e seria a causa-mestra da pobreza e miséria do 

continente latino-americano apesar da sua abundância de recursos: 

 

É por isso que as nações da América Latina depois de três séculos de 

produção, depois de ter visto sair de seu solo riquezas fantásticas – todo o 

açúcar, café, ouro e diamantes do Brasil, todo o ouro e toda a prata da 

America espanhola – depois de ter produzido tanta riqueza, se achava tão 

pobre no dia da Independência como se dezenas de gerações de milhões 

de índios e negros não houvessem morrido a trabalhar, sobre um solo 

fertilíssimo, semeados de minas preciosíssimas (...) Bastava que se 

houvesse fixado na America do Sul um décimo da riqueza arrancada ao 

trabalho do escravo para que ela não precisasse andar hoje,                        

pelo estrangeiro, a mendigar empréstimos que mais a empobrecem.           

Nada se empregou, aqui, em coisa que signifique efetivamente riqueza: 

reservas econômicas – nenhuma; instrumentos de produção – escravos e 

açoites; regime de trabalho – a ignorância sistemática, irredutível...                 

No dia da Independência, as novas nacionalidades se acharam sem 

industria, sem comércio nacional, sem capitais, sem riqueza, sem gente 

educada no trabalho livre, sem conhecimento do mundo.  

(Bomfim, 2005, p.156-157) 

 

 

3.2 O “cancro da escravidão”: a doença genética da nossa nação   

A escravidão, pilar do sistema produtivo no período colonial,                         

dotada de um “caráter orgânico” que degradava não só escravo e senhor, mas a 

sociedade como um todo, reproduziria, segundo Bomfim, no plano interno,               

de maneira esdrúxula, essa relação “parasitária” de dominação e de dependência 

entre dominante e dominado, a exemplo do que ocorria plano externo entre 

metrópole e colônia, por meio de uma degradação moral que teria impedido o 

                                            
27

 O termo é original de Caio Prado Junior em Formação do Brasil Contemporâneo (1942). Para mais 
detalhes, confira Prado Jr. (2000), especialmente o capítulo primeiro “Sentido da Colonização”. 
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florescimento da nossa sociedade, e, por conseguinte, da nossa nacionalidade,              

e mesmo tolhido por seus efeitos funestos o nosso desenvolvimento econômico que 

garantiria a nossa soberania nacional: 

 

A escravidão na América, com o ser uma perturbação à evolução normal do 

trabalho – que já era, geralmente, livre e pacífico em todo o Ocidente 

(deixemos de lado, por ora, a moral e a justiça) – a escravidão produziu aqui 

males especiais. Estabelecidos em terras feracíssimas, ou em face da mina, 

e não tendo outro intuito que o lucro imediato, o colono encontrou na 

escravidão o processo sonhado: algumas centenas de escravos e um 

chicote para cada turma – eis tudo que lhe era preciso. Ele não tinha que 

apurar a inteligência, nem desenvolver atividade. Se os lucros não lhe 

pareciam bastantes, era só aumentar o número de escravos. Já ignorante, 

já retrogrado por educação, como iria ele pensar em modificar os processos 

de produção, aperfeiçoar instrumentos de trabalho, dar tratos ao talento 

para achar lavouras mais remuneradas, quando tinha meio seguro, infalível 

e simples – crescer o numero de escravos?... (...) É esta a síntese da vida 

econômica das novas nacionalidades por todo o tempo da colônia: o senhor 

extorquindo o trabalho ao escravo, o negociante, o padre, o fisco e a 

chusma dos subparasitas, extorquindo ao colono o que ele roubara ao índio 

e ao negro. Trabalhar, produzir, só o escravo o fazia. Não havia indústria, 

não havia pequena lavoura.  

(Bomfim, 2005, p. 146-147) 

 

Diferente de Torres, que como já vimos antes28, por mais que condenasse a 

degeneração moral, física e intelectual do escravo causada pelo regime imposto, 

considerava que a escravidão teria dado o mínimo de organização social e 

econômica ao nosso povo, Bomfim encarava a escravidão como a máxima 

representação do “parasitismo social” que teria corrompido de cima a baixo a nossa 

sociedade, criando uma população “heterogênea, instável, cindida em grupos, 

possuídos de ódios entre si, desde o primeiro momento, formada quase que de 

castas distintas” (Bomfim, 2005, p.162),  e levado à nossa estagnação social, 

econômica e política, o que, em última instância, nos distanciava do progresso e 

atravancava a nossa constituição enquanto nação civilizada, livre e soberana.               

E diz mais: contrariando o que nos dirá décadas mais tarde Gilberto Freyre em seu 

                                            
28

 Vide capítulo 2. 
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Casa-Grande & Senzala (1933), para Bomfim não havia nenhuma “suavidade” nas 

relações entre escravo e senhor. Pelo contrário, 

 

Não havia nada de humano nas relações de senhor e escravo. Arrancado à 

selva nativa, abandonado aqui à ganância implacável do colono, o pobre 

africano só tinha um meio de libertar-se: a morte. Quantos milhares que aí 

procuraram o descanso! Em certas fazendas – ainda em nossos dias,             

raro era o mês em que se não desciam das árvores dois, três cadáveres de 

negros, enforcados. Era o único meio de não pagar no tronco,                         

na gargalheira, no almoço diário de dúzias de bolos, a tentativa de fuga ....  

(Bomfim, 2005, p. 149, grifos no original) 

 

Apesar de divergirem em aspectos significativos no papel atribuído à 

escravidão para nossa conformação nacional, Torres e Bomfim muito se 

assemelham na defesa que fazem do trabalhador nacional frente à solução proposta 

pelas nossas dirigentes para solver o problema da mão-de-obra e da reorganização 

do sistema produtivo, a basear-se agora no “trabalho livre”, após a Lei Áurea.            

Para ambos os autores, era inadmissível que fosse política de Estado a atração do 

braço estrangeiro em desprezo ao elemento nacional, num país em que a maioria da 

população, em grande parte ex-escrava, era paupérrima e morria de fome pela falta 

de trabalho e renda e dos meios para subsistir.  

Afirma Manoel Bomfim: 

 

Em obediência a essas fórmulas e conceitos tradicionais, condena-se 

irremissívelmente o proletário, o trabalhador nacional. Não é possível 

imaginar-se contra-senso mais irritante que o desses representantes das 

classes dirigentes, nas repúblicas sul-americanas, a condenar o elemento 

popular dos respectivos países, e a repetir a seu respeito tudo que diz o 

estrangeiro mal informado, tudo que dizia o antigo senhor colonial, 

habituado a tirar 16 a 18 horas de trabalho, por dia, ao escravo, em paga de 

um naco de carne seca, e podendo ainda dispor do trabalho do negro 

trabalhador à vontade! É tal, o contra-senso, que faz supor não 

compreenderem a conseqüência lógica dessa sentença eliminatória. Não se 

lembram de que, ao condenar o nacional – o elemento povo – como incapaz 

e inaproveitável, eles se condenam a si mesmos, porque, em suma, o povo 

não se dirige por si, não se fez por si, não tem sido senhor dos seus 

destinos; tem sido dirigido, governado, educado pelas classes dominantes; 
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eles é o que fizeram, e, se não presta, a culpa é de quem o não soube 

educar.  

(Bomfim, 2005, p. 199) 

 

E diz Alberto Torres: 

 

Da abolição, não sentimos senão estas duas coisas: entusiasmo por uma 

idéia liberal, de cunho humanitário, e uma impressão de interesse 

sentimental pelo negro, sujeito ao jugo. Num, e noutro desses impulsos, 

nem o amor pelo negro, nem zelo por sua sorte, predominava, senão,           

das formas do sentimentalismo emotivo, o mais superficial. A organização 

do trabalho não foi, absolutamente, por outro lado, objeto de cuidados. 

Importar colonos para acudir à solicitação dos fazendeiros, eis a única 

providência tomada: mas isso, longe de ser obra de organização, é uma das 

mais graves moléstias da nossa vida econômica. 

(Torres, 1978b, p.115) 

 

A Abolição teria tornado os escravos livres, mas não cidadãos.                       

Pois teria relegado os ex-escravos à própria sorte, sem prover nenhuma assistência 

social e econômica. E como se fosse o negro o grande culpado pelo “cancro da 

escravidão” que, como disse José Bonifácio, corroia a sociedade brasileira, ele era 

extirpado da nova sociedade dignificada pelo “trabalho livre e assalariado”, a qual 

confiava ao imigrante (branco e europeu) o processo de regeneração nacional.             

É em parte por isso que Alberto Torres não se faz tão crítico do regime escravista 

como o faz Manoel Bomfim, porque, segundo Torres, apesar do seu caráter 

exploratório, havia ao negro um mínimo de assistência que a Abolição – do qual 

Torres foi um dos seus grandes propagandistas na cena pública quando jovem – 

não teria trazido consigo, excluindo ainda mais aquele que já era excluído.   

 

3.3 Agrarismo ou industrialização?  

Nesse sentido, Torres argumenta que a solução dos problemas da nossa 

economia, em franca crise na virada do século XIX para o XX, na transição da 

Monarquia para a República, permeada pela Abolição e os desarranjos e rearranjos 

da base produtiva, estaria na reorganização da nossa lavoura e na valorização do 

trabalhador nacional, a ser desencadeada por uma redistribuição fundiária,                  

visando diminuir a “ação maléfica” do grande latifúndio, e reabilitar o povo brasileiro 
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pela educação para o trabalho, por intermédio da constituição do que ele chama de 

populações econômicas compostas por trabalhadores nacionais, principalmente os 

ex-escravos, baseadas em pequenas propriedades produtivas voltadas 

prioritariamente a abastecer as demandas do nosso mercado interno, e antes de 

mais nada, as necessidades elementares de alimentação do próprio trabalhador e 

sua família, sem deixar de cumprir o seu papel no mundo – Torres partilhava de uma 

visão de “divisão internacional do trabalho” entre as nações, em que o Brasil seria 

fornecedor de matérias-primas ou como hoje se denominam, fornecedor de 

commodities –, com a devida circulação dessa produção entre as diversas regiões 

do nosso vasto território.  E assim, criar um mercado interno, que fosse símbolo da 

pujança da nossa economia, até então inexistente. Permitindo nossa inserção no 

sistema mundial de maneira equilibrada diante as outras nações.  

Com isso, não só se atenderia as necessidades mais básicas do nosso 

povo, faminto, mal nutrido e doente, gerando os meios para nossa população poder 

subsistir e se desenvolver, como também cumpriria o que seria, conforme pensava 

Torres, o nosso destino: ser um país agrícola. Comumente identificado como um dos 

principais defensores do agrarismo no Brasil, Alberto Torres não condenava a 

economia brasileira ser baseada na produção agrícola, mas sim os males advindos 

do grande latifúndio monocultor orientado exclusivamente ao mercado externo, 

grande herança do nosso regime colonial e uma das principais causas do 

esgotamento do nosso solo e nosso insolidarismo nacional. Porque como diz               

n‟O Problema Nacional Brasileiro: “O Brasil tem por destino evidente ser um país 

agrícola: toda a ação que tender a desviá-lo desse destino é um crime contra a sua 

natureza e contra os interesses humanos.” (Torres, 1978a, p.101).                                

E reitera em A Organização Nacional:  

 

Nosso país tem de ser, em primeiro lugar, um país agrícola. Fora ridículo 

constestar-lhe esse destino, diante de seu vasto território. Deve manter, 

depois, o cultivo dos produtos necessários à vida e dos que empregam 

matéria-prima nacional. É isso que nos impõe a área do nosso território,           

a falta de hulha, industrialmente explorável, e o isolamento geográfico de 

quase todo o país. (...) O Brasil, exatamente porque é um país tropical e 

equatorial, pobre em muitas regiões, e onde a terra e o clima carece, quase 

geralmente, de elementos necessários às cutlturas europeias, deve ser um 

país agrícola, não no sentido ianque, de país de vastas propriedades e 
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fazendas-modelo, mais no de nação de pequenos proprietários remediados, 

vivendo na infinidade de produtos da nossa terra, de excelente valor 

nutritivo para seu clima, sendo reservadas as regiões temperadas para 

algumas culturas européias e confiado o suprimento de outros produtos, 

absolutamente inaclimatáveis, assim como o dos produtos industriais que 

não têm aqui matéria-prima, às trocas com o estrangeiro.  

(Torres, 1878b, p. 207) 

 

Essa defesa ferrenha do agrarismo está relacionada, em primeiro lugar,  

pela noção de “nação” e de “Pátria” em Alberto Torres, como já foi observado,          

estar diretamente ligada à noção de “terra”, a qual, para Torres, deveria ser a base 

da nossa economia, pois seria o “trabalho com a terra” que criaria o sentimento de 

pertencimento dos brasileiros à uma Pátria. E isso teria como consequência uma 

maior consciência por parte dos nossos nacionais da importância em defender e 

preservar as nossas riquezas naturais, “órgãos vitais da nossa nacionalidade”, frente 

à vilania da exploração estrangeira, tão condenada por Torres, por ser para ele a 

grande responsável pelo nosso “atraso” enquanto Nação desde os tempos coloniais. 

Segundo, porque para Torres a industrialização da nossa economia seria 

 

(...) responsável pela introdução da chamada „questão social‟, com a criação 

de uma massa de proletários potencialmente perigosos nos grandes 

centros. O comércio, por sua vez, seria responsável pela introdução do luxo 

e da futilidade da sociedade, o que era mais grave no caso do Brasil, uma 

nação nova onde a solidariedade do povo ainda não havia sido completada. 

(Fernandes, 2011, p. 10) 

 
Mas como também bem lembra Fernandes (2011), a crítica de Torres à 

indústria não é direcionada a indústria como um todo, e sim à indústria não 

“natural”29, aquela não fazia uso dos produtos nacionais e só existia artificialmente 

graças ao protecionismo exercido pelo governo. A indústria deveria ser desenvolvida 

espontaneamente pela sociedade e não por ação do Estado. E aos olhos de Torres, 

a indústria espontânea no Brasil era a “industria agrícola” e não a manufatureira, 

dada nosso passado colonial agrário. Além disso, para Alberto Torres, a indústria 

manufatureira concentrada nas cidades, estimulada de modo artificial pelo 

protecionismo estatal, só fazia agravar a chamava “questão social”, que não seria 

                                            
29

 Nos termos dos conceitos de “indústria nacional” x “indústria artificial” propagandeados no início da 
República, especialmente por Joaquim Murtinho, ministro da Fazenda de Campos Salles.  
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existente numa sociedade agrária, derivada do conflito entre capital-trabalho,               

com o adensamento da população nas cidades, infestadas pela futilidade das ideias 

e dos costumes à europeia, retirando o homem do trabalho no campo, o lócus da 

nossa nacionalidade autêntica, para ser explorado pelo capital estrangeiro, e assim 

sendo, mais um fator de desagregação social da nossa comunidade nacional já 

informe: 

 

O Brasil tem de ser uma república social, por força de seu destino,                    

e da fatalidade de seu surto na era da questão social; e tem de ser, 

intuitivamente, uma república agrícola. É preciso que seja, porém,                

uma república social, previdente e conservadora, para que o povo não sinta 

um dia a necessidade de arrancar à força o que os governos lhe podem dar 

dentro da ordem, sem prejuízo dentro de terceiros. 

(Torres, 1978b, p. 132) 

 

Com sua proposta de “república social agrícola”, onde o povo deveria ser 

assistido social e economicamente pelo Estado, por meio de uma redistribuição de 

terras que garantisse ao cidadão comum o trabalho regular na pequena propriedade 

agrícola para prover a subsistência familiar, Torres queria evitar, sem usar 

propriamente esse termo, o conflito social trazido pela “luta de classes” entre a 

burguesia e proletariado, característica de uma sociedade industrial, a fim de 

prevenir o desmonte da sociedade brasileira que ainda sequer teria se formado.  

Na contramão, Bomfim manifesta ojeriza à defesa – e note-se, antes mesmo 

de Torres escrever sua obra, já que América Latina: males de origem é de 1905 e                       

O Problema Nacional Brasileiro e A Organização Nacional são de 1914 – de uma 

“república agrícola” no Brasil: 

 

Portugal explorava o Brasil, e, para garantir uma exploração fácil e 

completa, determinou que a colônia fosse exclusivamente agrícola; assim 

foi, e a tradição ficou. Um dia, um estadista retórico, cujas idéias políticas 

eram as mesmas – do Estado colonial – formulou: O Brasil é uma nação 

essencialmente agrícola. Foi o bastante, e ficou assim consagrada a rotina 

econômica; ninguém teve coragem de tomar esta inépcia, e mostrar quanto 

é idiota e irracional o conservar-se um pai, qualquer que ele seja,                

como puramente agrícola. 

(Bomfim, 2005, p. 194, grifos no original) 
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Justamente porque a economia essencialmente agrária era para Bomfim 

uma das heranças malditas que a colonização ibérica “parasitária” teria nos legado, 

com a qual seria preciso urgentemente romper por meio do fomento à atividade 

industrial – saliente-se, uma indústria “verdadeiramente” nacional, voltada antes de 

mais nada ao mercado interno e em mãos de nativos, e não a de propriedade dos 

interesses estrangeiros, que só prolongava a drenagem de nossas riquezas para o 

exterior –, visando o nosso progresso, principalmente da nossa economia,                     

nos permitindo, de fato, deixarmos de ser uma “colônia nos trópicos”, a fim de nos 

tornarmos realmente independentes enquanto Nação30, para superarmos o nosso 

“atraso”, e ingressarmos de uma vez por todas na modernidade das nações 

(industrializadas) ditas mais avançadas: 

 

Por mais triste que seja a condição do proletário europeu, é inegável que, 

lá, ele tem por si umas tantas vantagens e garantias que lhe facilitam a vida: 

as cooperativas de produção e de consumo, as organizações sindicais que 

o protegem, certa facilidade e possiblidade de protestar contra a exploração 

capitalista, condições políticas que permitem uma maior atividade social, 

uma tal ou qual participação na vida da nação. Tudo isto o ocupa, o distrai e 

o consola, inspirando-lhe esperanças. E a higiene, e a assistência pública,  

e o serviço da polícia são mais perfeitos. Além disto, lá, ele tem os seus 

momentos de prazer (que é bem certo: nem só de pão vive o homem);           

há diversões para todos, e ele goza dessas diversões, que a nós parecem 

ingênuas e estranhas, mas às quais se casam com os seus sentimentos e 

tradições. Aqui não há nada de comparável.  

(Bomfim, 2005, p.196-197) 

 

3.4 A “miopia” das nossas elites: “país real” x “país legal” 

Outro vício, talvez o mais nefasto para Bomfim, que a colonização ibérica 

teria nos deixado como herança e nos impedia o progresso nacional era o que ele 

denominava de conservantismo essencial: 

 

                                            
30

  Bomfim nos diz em uma nota de rodapé de América Latina: “Uma nação é um organismo 
completo, bastando-se a si mesmo. Só os povos que chegam a emancipação econômica e industrial 
podem dizer que possuem independência política. Não é o nosso caso – a nação, eternamente 
ignorante e colonial, eternamente dominada e explorada pela avidez européia. Economicamente, não 
há diferença entre o Brasil de 1800 e o de hoje. Era uma colônia vassala; é hoje uma colônia 
independente”. Cf. Bomfim (2005, p. 194, nota 40).  
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Das qualidades a nós transmitidas, a mais sensível e mais interessante – 

por ser a mais funesta – é um conservantismo, não se pode dizer obstinado, 

por ser, em grande parte, inconsciente, mas que se pode chamar 

propriamente – um conservantismo essencial, mais afetivo que intelectual. 

(Bomfim, 2005, p.177, grifo no original) 

 

Esse conservantismo derivava do “regime parasitário” imposto pelos 

colonizadores à nossa nacionalidade, em que a preservação do status quo era 

condição essencial para manutenção desse sistema, tendo em vista que toda a 

nossa atividade produtiva era baseada em uma relação sistemática de exploração 

do senhor sobre o escravo, de dominante sobre dominado, que sustentava a relação 

de dominação entre metrópole e colônia. Segundo Bomfim, esse conservantismo 

afetava sobremaneira as nossas elites, intelectuais, políticas e econômicas,                

que dependiam da conservação dessas relações de exploração e dependência para 

manter o seu status e os seus privilégios. Esse conservantismo essencial gerado 

pelo “parasitismo social” desembocava num conservadorismo político irredutível que 

nos estagnava em todos os aspectos e nos inabilitava ao progresso, nos impedindo 

de avançar, a ponto de que, de acordo com Bomfim, fazia com que o mais 

revolucionário dos homens, ao tomar o poder, se torneasse conservador: 

 

 Na América do Sul, essa política conservadora mais se agrava porque é 

generalizada – para todos os partidos. Não é só por interesse, é por 

herança, por educação. Mesmo os mais ousados entre os homens públicos, 

os mais revolucionários, são tão conservadores como os conservadores de 

ofício. Ou pela ambição do poder, ou mesmo pelo desejo real de concorrer 

para o bom do país, cujo mal-estar provoca as revoluções, eles entram 

nelas, subscrevem reformas, proclamam novos direitos; mas são tão 

impróprios para os cumprir como o mais pétreo dos conservadores.              

São revolucionários até a hora exata de fazer a revolução, enquanto a 

reforma se limita às palavras; no momento da execução, o sentimento 

conservador os domina e o proceder de amanhã é a contradição formal das 

idéias. (...) Armam rebeliões, assaltam o poder, mas, uma vez plantados no 

governo, tais políticos dirigem todas as suas prevenções contra os próprios 

revolucionários. Agora, o seu papel é “conservar”.  

(Bomfim, 2005, p.182-183) 
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Teria sido assim com os panteões da República. Mais uma vez “tudo teria 

mudado para nada mudar”. Depois de ruída a Monarquia, os “republicanos” que 

assumiram as rédeas da Nação não teriam levado a Republica aos seus termos, 

traindo às suas promessas e teriam sido se tornado mais conservadores que os 

próprios monarquistas, o que levou ao “desencanto” de inúmeros republicanos 

históricos, como foram Alberto Torres e Manoel Bomfim, que desencantados com a 

“República que não foi”, se tornaram grandes críticos do seu caráter liberal-

oligárquico e excludente. 

E o pior: para Bomfim, esse conservadorismo alimentava um formalismo e 

idealismo, intelectual e político, por parte das nossas elites dirigentes, que iam 

buscar numa miscelânea de ideias de todos os matizes e fórmulas “universais”, 

gestadas nos países considerados centrais, e não na observação e estudo da nossa 

realidade (da qual se envergonhavam), a inspiração para a edificação dos nossos 

regimes políticos, de modo a manter as relações de domínio e conservar os poderes 

estabelecidos. 

 

Para justificar esse conservantismo inconseqüente, faz-se apelo a todas as 

fórmulas de senso comum: não o bom senso que se inspira dia a dia nas 

necessidades, mas um bom senso que vem de pais e filhos, por herança e 

tradição, o senso comum de outras eras, referente a coisas e necessidades 

que não existem mais. São aforismos que se aceitam sem exame, aos 

quais de boa mente se escravizam essas almas retardadas, e a que se 

julgam presos os políticos sul-americanos como a um compromisso solene, 

sem indagar, sequer, a relação em que tais aforismos se acham com as 

coisas atuais. (...) Daí advem essa contradição permanente entre as 

palavras e os atos dos homens públicos sul-americanos. E não só é no 

mundo político que isso se nota. Estas sociedades são em geral arquivos de 

instituições e costumes arcaicos com etiquetas modernas; um glossário 

moderno designando um mundo obsoleto.  

(Bomfim, 2005, p. 183-185) 

 

Esse diletantismo das nossas elites, de cultura livresca, provocava uma 

inadequação geral das nossas instituições, pois regimes políticos que seriam 

funcionais em seus contextos de origem, aqui não funcionariam e causariam até 

mesmo efeitos contrários aos pretendidos, porque não estavam baseados nas 

necessidades e singularidades do nosso meio e do nosso povo. Além do 



76 
 

conservadorismo, a falta de observação da nossa realidade nacional, derivação 

desse mesmo conservadorismo, seria, na perspectiva bomfiniana, uma das 

características mais marcantes dos nossos intelectuais e políticos, alheios aos fatos 

da nossa vida social e acostumados a pensar e a sentir à europeia, ou à americana. 

Assim, teríamos de um lado, um país moderno, civilizado, culto nas letras 

rebuscadas das nossas leis e Constituições, as quais não seriam representativas da 

nossa sociedade, mas um “copia e cola” de tantas outras, em geral da França, 

Inglaterra e dos Estados Unidos, sem qualquer critério empírico, pelo amor à bela 

forma, por acreditarem que transplantando fórmulas dos países considerados mais 

avançados, também nos tornaríamos mais avançados, e de outro um país atrasado, 

analfabeto, mal-nutrido, doente, violento, marcado por sanguinolentas lutas de 

família, avesso ao Estado e seu arcabouço jurídico. Ou, como dirá repetidamente 

Oliveira Vianna, na primeira metade do século XX, havia um fosso entre o “país real” 

e o “país legal” 

 

As produções intelectuais – poemas, códigos, discursos, tratados ou leis, 

são todas igualmente incaracterizadas. Os códigos e Constituições não são 

simplesmente estatutos gerais: são compilações quase abstratas, 

indiferentes, estranhas ao meio onde se aplicam. O código A ou o código B 

– são tão pouco inspirados nas necessidades reais do país que funcionam 

no Brasil, ou no Peru, como funcionariam na Suécia, ou em Massachussets 

– questão de nomes próprios 

(Bomfim, 2005, p. 190) 

 

Nossas Constituições, em vez de serem uma expressão das aspirações e 

dos interesses gerais das nossas populações, seriam fruto de ideias “alienígenas”, 

mal conformadas e sem respaldo factual. Assim teria sido com a nossa Constituição 

Imperial e com a nossa Constituição Republicana: 

 

A primeira, a do Império, era a Constituição de toda parte: Constituição de 

monarquia constitucional, comprada em bazar de roupas feitas – mangas, 

bolsos, gola, Benthan, equilíbrio de poderes, regime representativo; vestida 

ao Brasil como teria sido vestida à Espanha, à Itália, ou mesmo ao Japão. 

(...) Veio a República e, quando a proclamaram, já foi – a República 

Federativa dos ESTADOS UNIDOS do Brasil. Aboliu-se a centralização, 

adaptou-se o federalismo, pediu-se uma Constituição... Uma Constituição 

para o Brasil não centralizado?... Está achada: abre-se a Constituição dos 
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Estados Unidos da América do Norte, e a Constituição da Suíca, e algumas 

páginas da Constituição Argentina; corta daqui, tira daí. Alteram-se alguns 

epípetos, pregam-se os nomes próprios, tempera-se o todo com m molho 

positivistóide, e temos uma Constituição para a República do Brasil – 

federativa e presidencial, Constituição na qual só não entraram a história, 

nas necessidades do Brasil.  

(Bomfim, 2005, p. 190-191, grifos no original) 

 

É o que dirá quase com as mesmas palavras Alberto Torres.                  

Essas nossas elites dirigentes, as quais para Torres seriam responsáveis pela 

condução dos destinos do nosso país, padeceriam de um “mal endêmico” desde a 

nossa Independência: em vez de buscarem “aqui dentro”, na observação do nosso 

povo e do nosso meio, as bases para a nossa organização política, estariam sempre 

a buscar “lá fora”, nas ideias produzidas pelas “grandes nações” modernas,                  

as soluções para os nossos problemas. Essas nossas elites, enfermas do “complexo 

do mazombo” (Lynch, 2013), estariam “daltonizadas”31, vendo-nos como nos veria 

um estrangeiro, com os pés “aqui” e a cabeça “lá” na Europa e nos Estados Unidos.                                

Este “marginalismo” das nossas elites faria com que elas não levassem em conta os 

usos, hábitos e tradições da nossa terra e da nossa gente na arquitetura dos nossos 

regimes políticos. Imbuídos por um “idealismo utópico”32, os elaboradores jurídicos e 

políticos teriam um amor ao “beletrismo”, à crença no “poder mágico” das palavras, 

crença em que, tal qual a fórmula de Tavares Bastos, as “boas leis” seriam capazes, 

no Brasil (e no mundo) de produzir a “boa sociedade”. Segundo Torres, as nossas 

leis não seriam derivadas dos nossos costumes, transubstanciações dos 

comportamentos e práticas do nosso povo. Seriam antes meras abstrações.                

As nossas constituições, que deveriam ser as expressões máximas das normas de 

conduta da nossa vida social e política, a serem embasadas nesta própria conduta, 

                                            
31

 O termo é de Oliveira Vianna (1974). 
32

 Conceituará Oliveira Vianna em O Idealismo da Constituição sobre os idealismos políticos no 
Brasil: o “idealismo utópico” seria “todo e qualquer sistema doutrinário, todo e qualquer conjunto de 
aspirações políticas em intimo desacordo com as condições reais e orgânicas da sociedade que 
pretende reger e dirigir” (Vianna, 1939, p. 10) em contraste ao “idealismo orgânico”, que “nasceria da 
própria evolução orgânica e não seria outra coisa senão visão antecipada de uma evolução futura”                   
(Ibidem, p. 11). Em outras palavras, o “idealismo”, que conforme Vianna seria característico dos 
nossos liberais, partiria das normas para a Sociedade, não levando em conta os dados da 
experiência. Em contraponto, o “idealismo orgânico”, identificado por Vianna aos conservadores 
brasileiros, especialmente do chamado “regressismo saquarema” (Visconde do Uruguai, Visconde de 
Itaboraí, Eusébio de Queiroz, etc.), partiria da Sociedade para as normas, se orientando pela 
observação do nosso povo e do nosso meio (Ibidem, p. 12-13).  
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não seriam “leis orgânicas”, mas apenas “leis teóricas”. Obras rebuscadas de 

juridicatura, mosaicos da transplantação mal feita das ideias mais “avançadas”,               

muitas vezes contraditórias, dos grandes centros. Assim teria sido com a nossa 

Constituição Monárquica de 1824, assim como com a Constituição Republicana de 

1891. O resultado dessas “idéias fora do lugar” e da “alieneação” de nossas elites 

acerca da realidade nacional seria a separação, no Brasil, da política da vida social: 

 

A separação da política e da vida social atingiu, em nossa Pátria, o máximo 

da distância. 

A política é, de alto a baixo, um mecanismo alheio à sociedade, perturbador 

da sua ordem: governos, partidos e políticos sucedem-se e alternam-se, 

levantando e combatendo desordens, criando e destruindo coisas inúteis e 

embaraçosas. Os governantes chegam à situação de perder de vista os 

fatos e os homens, envolvidos entre agitados e enredos pessoais.  

(Torres, 1978a, p. 88) 

 

Haveria em nosso país, portanto, um “divórcio” entre Estado e Sociedade. 

Nossas instituições políticas, instâncias de organização da vida coletiva, não teriam 

uma base social própria. Pelo contrário, o aparelhamento político-administrativo           

(o Estado) estaria em pleno desacordo e em oposição a esta. O Estado não seria 

resultado do “pacto social”, emanado da própria sociedade que teria por fim gerir, 

mas seria independente e anterior a ela:  

 

Não há uma só instituição no Brasil, como também, provavelmente,                

em quase todas, senão em todas, as outras repúblicas sul-americanas, que 

se assente sobre bases próprias, para um crescimento evolutivo e regular.  

(Torres, 1978a, p. 44) 

 

Para Torres, assim como para Bomfim, teríamos de superar essa situação 

de dependência e reprodução de ideias exóticas, a situação “colonial” das nossas 

ideias, para produzir ideias nossas, originais, advindas das nossas especificidades, 

próprias do nosso contexto: 

 

O caráter nacional, a formar, entre nós, não é o caráter dramático,                

das obras de regeneração, nem um rígido caráter punitivo; mas um caráter 

consciente e sereno, capaz da sinceridade de reconhecer, sobre o espelho 
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das nossas flagrantes realidades, que não sabíamos nada das coisas da 

terra, e que temos vivido a aprender executar, sobre este solo único, um 

repertório de teorias exóticas. (...) Quisemos formar cabeça, antes de 

possuir um corpo, plantamos sementes importadas, e ainda não sabemos 

produzir sementes; importamos e cultivamos frutos alheios, abandonando 

os frutos do nosso clima. (Torres, 1978a, p. 53, grifo nosso). 

 

Ou, quando muito, como também recomendará Guerreiro Ramos nos anos 

1960 em A Redução Sociológica, fazer uma assimilação crítica dessas ideias para 

adaptá-las às nossas circunstâncias. 

 
A nossa Constituição Republicana foi imitada de outras; não está nisto o 

mal, porque, em suma, é por imitação e adoção de invenções e inovações 

que os povos progridem (Tarde). O mal está em que se fez uma simples 

imitação, quando a verdade é que, fora das noções meramente técnicas, 

nenhuma inovação é proveitosa, se a sua imitação e adoção não se 

traduzem por uma justa adaptação. 

(Bomfim, 2005, p. 191, nota 39)    

 

3.5 O “Estado-outeiro” de Alberto Torres: a revisão constitucional e a 

reorganização nacional 

Para isso, se fazia mais do que necessário que os responsáveis pela 

edificação do nosso “país legal” considerassem as idiossincrasias do nosso             

“país real” na construção de uma “forma política” adequada aos nossos conteúdos 

sociais. Para Torres o nosso maior problema seria justamente a “ausência da 

Nação” que os mais de três séculos de colonização não teriam sido capazes de 

gerar. A nação só existiria de direito, nas letras refinadas das Constituições 

“soberbas” dos nossos reformadores políticos. A nação, de fato, seria uma obra 

ainda a ser feita. Não pela própria sociedade, que pela sua inorganicidade seria 

incapaz de formar ela mesma a Nação, mas uma “obra de arquitetura política”.  

Obra de um Estado portador de uma missão nacional. Como afirma Bariani (2007),           

para Alberto Torres o Estado teria aqui um papel “demiúrgico”: caberia a ele o papel 

de construir a Nação brasileira. 
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Antes de tudo, para solver os nossos problemas, aos olhos de Torres 

teríamos de conciliar Estado e Sociedade que, no Brasil, estariam cindidos,                   

em grande parte pelo “idealismo utópico” das nossas elites dirigentes. Ou seja, seria 

preciso edificar um regime político em acordo com o nosso povo.                                  

Um “Estado brasileiro, enquadrado dentro do Brasil” (Vianna, 1974).  

Deveríamos, assim, constituir um governo “orgânico”, derivado da própria 

Sociedade que se pretendia governar, um “governo para os brasileiros” e não para 

franceses, ingleses ou estadunidenses: 

 

(...) um governo é bom, quando é o governo próprio de seu país e de sua 

época, mas essa representação não é a representação convencional da 

ficção da soberania, nem a simples expressão, falsa e impressionista,             

dos mandatos eleitorais; é a representação que resulta do acordo íntimo e 

espontâneo entre as forças da opinião e de seus órgãos, e que faz surgir os 

homens dos sucessos, por influxo dos sentimentos e das necessidades 

dominantes.  

(Torres, 1978b, p. 89). 

 

O novo Estado a portar a missão de unificar e formar a Nação inexistente, 

teria de ter respaldo nos costumes da nossa gente. Não poderia ser mais um misto 

de fórmulas estranhas, muito menos apenas uma “lei teórica”. Em síntese,                    

o nosso “país legal” deveria ter por base e por fim o nosso “país real”.                     

Numa inversão da fórmula de Tavares Bastos, para produzir a boa sociedade,              

os costumes deveriam ser a matéria-prima das nossas leis e Constituições.  

Especificamente para Alberto Torres, só um Estado orgânico, racional e 

consciente das nossas debilidades, seria dotado de força suficiente para dar forma à 

sociedade informe, capaz de transformar a “nossa gente” em uma comunidade 

nacional. Nesse processo, as nossas elites teriam um papel primordial. Seriam elas 

as condutoras dessa missão de “formação nacional”, haja vista que na visão de 

Torres governar seria uma “função de elite”. Assim, falar “elites dirigentes” em 

Torres seria uma redundância, uma vez que “dirigir” o povo seria a função inerente a 

elas. Seriam as elites a “proa” da Nação, o “norte do seu povo”, pois, como ele 

afirma: 
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A vida de um povo gravita em torno dos critérios, dos modelos e dos 

exemplos, exibidos pelas e pelas classes representativas da sua sociedade. 

São estas que ditam a pauta dos valores e impulsionam os turnos e 

evoluções das iniciativas e dos interesses.  

(Torres, 1978a, p. 51). 

 

Daí a crítica ferrenha de Alberto Torres ao “diletantismo”, ao “bacharelismo”, 

ao “idealismo utópico” das nossas elites. Para ele, estas não estariam cumprindo o 

seu papel social de governar a sociedade e formar e consolidar a Nação. E, por que 

não? Porque além do seu “abstracionismo”, nossas elites ainda não seriam 

portadoras de uma mentalidade “nacional”. Seriam antes movidas, pela ausência de 

uma “consciência nacional”, por interesses individualistas, particularistas, 

“estadualistas”, “bairristas”. Nossos homens públicos ainda não seriam cidadãos do 

Brasil, mas cidadãos da sua localidade, no máximo, do seu Estado. Nossa política 

não seria voltada para os interesses gerais, aos interesses nacionais, mas dominada 

pelos interesses privados, locais e provincianos.  

Nossa política estaria em estado de completa desordem e anarquia,              

em profunda decadência, seria uma política “utilitarista”, preocupada em satisfazer 

apenas interesses egoístas: “Não há quem possa contestar, gravemente, que a 

política desceu, em nosso país, a um estado de desordem e anarquia, difícil de ser 

ultrapassado.” (Torres, 1978b, p. 184). Apesar de um “país legal” aparentemente 

organizado, nosso “país real” estaria “desgovernado”, descuidado pelas nossas 

elites dirigentes, sem perspectivas e sem orientação política: 

Se fosse mister apresentar provas cabais de nossa desorganização, 

bastaria encarar os seguintes fatos, documentos da nossa penúria,                 

em coisas essenciais à vida de uma nação, possuidora, como a nossa, de 

vasto território: o Brasil é um país que não produz o suficiente para a 

alimentação de seu povo, sendo a  alimentação popular escassa, má e 

cara, grande massa do povo brasileiro consta de bandos, miseráveis e 

nômades, em processo quase de eliminação, e de proprietários irregulares, 

sem preparo para o trabalho; a educação é quase nula, na maioria dos 

Estados, mal orientada, em todo o país; não temos estatística e tanto basta 

para nos colocar em nível inferior, na escala das civilizações; nossa cultura 

superior, notável no número dos estudiosos e na vastidão da erudição de 

alguns, está longe de corresponder ao estado da cultura dominante dos 
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países adiantados, onde se encontra um escol de homens dotados do 

conjunto de conhecimentos, e com a educação das faculdades práticas e 

racionais, necessário à direção da opinião e à solução dos problemas 

gerais. 

Um país a que faltam tais requisitos não é uma nação, e não é mesmo uma 

soberania, senão no rótulo jurídico. Nós carecemos de organização,                  

e precisamos nos reorganizar, não como instituição jurídica, segundo os 

modelos de outros, mas como nacional, como corpo social e econômico, 

não devendo copiar nem criar instituições, mas fazê-las surgir dos próprios 

materiais do país: traduzir em leis suas tendências, dando corretivo a seus 

defeitos e desvios de evolução.                

(Torres, 1978b, p. 167-168). 

 

A política seria uma obra de “idealistas”, de “alienados” dos nossos reais 

problemas. Segundo o autor d’A Organização Nacional, precisávamos ser dotados 

de uma “política nacional”, própria da nossa terra, formadora do nosso caráter 

nacional e dirigente da nação a se criar. Teríamos, para isso, de substituir essa 

nossa política “abstrata” e “fraca”, a “politicagem”, por uma política “de força”, 

“racional”, “orgânica” e “empírica”, preocupada com o conjunto, o equilíbrio,                   

a harmonia da Nação; comprometida com a “ordem” e em dar direção ao nosso 

povo até então desorientado, com fins de promover o seu progresso. A Política com 

“P” maiúsculo.  

Tendo isso em vista, a revisão da Constituição (de 1891) consistiria,                

de acordo com Torres, na “pedra angular” dessa nova política. Para o autor,                        

a nossa primeira Constituição republicana – inspirada, segundo ele, no modelo 

federativo e presidencialista estadunidense (não seria em vão o seu nome 

“Constituição dos Estados Unidos do Brasil”) – teria, no Brasil, invertido a hierarquia 

das instituições políticas, transferido a hegemonia política da União para os Estados. 

Isto teria desvirtuado a própria ideia de Estado federal: 

Na doutrina dos publicistas, o traço distintivo do Estado federal, 

caracterizado pela unidade política, em contraposição à confederação e às 

uniões, reais ou pessoais, de Estado, está em que a soberania reside na 

entidade da federação, ao passo que as unidades federadas só possuem 

poderes de autarquia provincial, apenas mais amplos que os da autonomia 
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municipal. No regime federativo só há uma soberania, interior ou exterior; 

não existe senão um povo; a nacionalidade é uma só.  

(Torres, 1978b, p. 72). 

 

  Esse desvirtuamento das nossas instituições políticas, onde, 

constitucionalmente, os Estados seriam mais fortes do que a União, representaria, 

para Torres, uma grave ameaça à unidade nacional, política, social e econômica. 

Num país já carente do “sentimento de Nação”, a autonomia política pleiteada pelos 

Estados e municípios na nova Constituição seria mais um fator de dissolução 

nacional. Em vez de um Brasil unido pelo seu povo e para o resguardo de suas 

riquezas, teríamos uma confederação de Estados, como ele mesmo diz,                    

“vinte eixos excêntricos”, preocupados apenas satisfazer seus interesses próprios.                     

Nossa política, para Torres, teria se “estadualizado” e assim, “decaído”. 

Para reorganizar o país, unificar a Nação e “nacionalizar” a nossa política 

seria preciso devolver à soberania à União. Para isso, segundo Torres,                          

a Constituição republicana deveria ser prioritariamente revista.                                         

Em A Organização Nacional (1914), num trabalho minucioso,  Alberto Torres          

lança-se a esta obra. Dentre uma série de medidas que propõe em seu projeto de 

revisão constitucional, destacam-se a mudança do próprio nome da Constituição 

para “Constituição da República Federativa do Brasil”, a transformação dos Estados 

em “províncias autônomas”, a ampliação das prerrogativas da União nas decisões 

político-administrativas, uma maior intervenção da União nos Estados 

consubstanciada no famoso art. 6º, a eleição do Presidente da República por um 

colegiado e para um mandato de oito anos, e a sua principal proposta: a criação de 

um Poder Coordenador. Tipo de “Poder Moderador”, de organização complexa, 

composto por um Conselho Nacional – órgão vitalício eleito por um colegiado 

selecionado entre os membros mais importantes da política nacional, com,                 

no máximo, 20 membros; por Procuradores da União, um em cada província, 

indicados pelo Conselho Nacional, por Delegados Federais, um em cada município, 

nomeados pelo Conselho Nacional, por Representantes da União, um em cada 

distrito, indicados pelos Delegados, e por Prepostos da União, um em cada 

quarteirão, indicados pelos Delegados. (Fernandes, 2009, p. 14).  Deste modo,             

o Poder Coordenador, por meio duma estrutura capilar, seria o grande responsável 
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por portar a missão estatal de construção da Nação, num trabalho muito próximo até 

mesmo ao cidadão comum (basta notar o Preposto em cada quarteirão). 

Dentre as várias atribuições do Poder Coordenador, caberia ao Conselho 

Nacional verificar os mandatos e poderes dos Senadores e Deputados Federais, 

apurar as eleições do Presidente e Vice-Presidente da República, autorizar à União 

intervir nos entes federados, arbitrar conflitos entre os poderes federais, estaduais e 

municipais, declarar inconstitucionalidade dos atos dos governos, promover e 

defender a riqueza nacional, zelar pela igualdade dos cidadãos perante a lei, entre 

outras atribuições. Caberia aos Procuradores  mediar as questões entra a União e 

as províncias, além de outras competências delegadas pelo Conselho Nacional.  

Aos Delegados caberia verificar os poderes dos membros das Câmaras Municipais 

e mediar conflitos entre as autoridades municipais e entre as estaduais e federais. 

Por fim, aos Prepostos caberia agir como “assistentes sociais”, responsáveis por 

promover o esclarecimento da população em temas relacionados à saúde, higiene e 

educação, além de funcionarem como “agentes de fomento” à agricultura. 

(Fernandes, 2009, p. 14).  

Segundo Fernandes (2009): 

 O grande objetivo de Torres com a instituição do Poder Coordenador era 

substituir o critério meramente político pelo de capacidade, de 

especialização, dentro do órgão máximo que daria direção ao país. Segundo 

ele, a existência de um órgão vitalício tornaria o “espírito faccioso” mais 

distanciado do centro da atividade nacional. (Fernandes, 2009, p. 14-15).  

 

Ainda segundo Fernandes, Torres objetivava com a criação do Poder 

Coordenador contribuir para o que ele chamava de “melhoria da democracia”,            

uma vez que regimes democráticos (para ele, todo regime em que há alternância de 

poder) seriam regimes instáveis. “Formados por eleição, os governos democráticos 

tendem a reproduzir os impulsos, as preferências, as simpatias e os preconceitos do 

momento.” (Torres, 1978a, p. 249). Em resumo, para Torres este quarto Poder 

atuaria como um “freio às dissidências, um instrumento de coesão nacional e de 

controle dos interesses locais” (Bariani, 2007, p. 3).  

Como se percebe, a proposta estatal de Torres perpassa pela via da 

centralização/moderação política. A descentralização político-administrativa trazida 
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pela Constituição de 1891, segundo ele, teria surtido efeitos disruptivos à unidade 

política, e se se pode dizer, social e econômica, da nação que estava ainda por se 

constituir. Embora Alberto Torres fosse um defensor da República – fora um 

republicano histórico, mas logo “desencantado” com a “República que não foi” –,  

por considerar a Monarquia um regime “inerte”; e também um defensor do 

federalismo, forma de governo que, para ele, seria mais adequada a um país de 

amplo território como o nosso, seu interesse pela “formação da Nação” se colocava 

em primeiro lugar, mesmo que para isso fosse necessário propor um Estado forte e 

centralizador e até mesmo a criação de um quarto Poder, capaz de moderar as 

contendas particularistas dos outros poderes em favor do que ele considerava 

interesse nacional, semelhante à organização do Estado unitário e ao Poder 

Moderador vigentes durante o regime monárquico brasileiro.   

Para Torres, só um Estado consciente das fragilidades da nossa 

nacionalidade em construção, “coordenador” de todos os movimentos “centrífugos” 

da sociedade individualista, utilitarista e insolidária brasileira, interventor, sobretudo, 

na nossa economia, seria capaz de promover a assistência social e econômica do 

nosso povo, manter-nos unidos enquanto Nação e de fazer prevalecer os interesses 

nacionais sobre os interesses das oligarquias locais. Para Torres, só um Estado 

comandado por homens de “espírito pragmático”, dotado de autoridade, baseado no 

“critério nacional”, seria habilitado, pelo artifício da política, a constituir a 

nacionalidade, que a nossa sociedade, por si mesma, foi e seria incapaz de criar e 

formar. Só assim seria possível conciliar Estado e Sociedade e tornar verdadeiro o 

hífen entre Estado-Nação, para que por meio de uma unidade nacional, 

pudéssemos fazer frente aos interesses das potências imperialistas, e garantir a 

nossa liberdade e soberania. 

 

3.6 Manoel Bomfim: O Estado “polvo-capital” e a educação como 

redenção nacional 

Manoel Bomfim também vê com maus olhos os excessos do federalismo 

trazidos pela nossa primeira Constituição Republicana, acirrados ainda mais pela 

“política dos governadores” implementada pelo governo de Campos Salles.                   

A pura imitação do princípio federativo da Constituição da “grande República” 

gerava aqui efeitos contrários aos de sua origem nos Estados Unidos, e Bomfim não 
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acreditava que uma revisão constitucional por si só seria capaz de remediar isso.                      

Pelo contrário, só o pioraria. Argumenta Bomfim em uma extensa nota de rodapé de 

América Latina que vale a pena transcrever: 

(...) fazendo-as – a essas unidades da Federação – perfeitamente iguais,          

a fim de garantir o equilíbrio; e que uns, mais fortes, não viessem tiranizar 

os outros, nem sobrepor-se à União, empolgando-a, dominando-a.                   

Tal foi o que se deu, no entanto, com a Federação que realizaram.                  

Não refletiram que as nossas condições históricas e geográficas não são as 

mesmas que dos Estados Unidos e da Suíça. Promoveram singelamente as 

antigas províncias a Estados, soberanos e federados, sem haver dado, 

previamente, proporções convenientes a essas unidades elementares da 

Federação. Com isso sucedeu que a Federação foi deturpada, e não 

satisfaz a nenhum dos dois objetivos que a fariam preciosa: nem o objetivo 

político – pois subsiste, sob outra forma, o excesso do poder central,           

hoje monopolizado pelos dois ou três Estados fortes; nem o objetivo 

econômico-administrativo – pois não são atendidos os interesses das 

regiões naturais, que deveriam ser autônomas, visto como foram 

conservadas as divisões das antigas províncias, que, de forma alguma, 

correspondem às regiões naturais. Basta notar que elas – as províncias – 

se limitam geralmente pelos rios, quando, de fato, não são os rios, e sim as 

montanhas que separam as regiões naturais. Como está, ocorre mesmo 

que as divisões político-administrativas até recortam as zonas naturais. 

É este um mal que, no momento, uma simples revisão constitucional não 

remedeia, antes agrava, porque, em verdade, os políticos dos estados 

fortes jamais consentirão, jamais concordarão em reduzir a força e o 

poderio desses mesmos estados. Sucede ainda que, levando todos os 

males e abusos atuais à conta da Federação, em absoluto, Federação que 

realmente não existe, os políticos revisionistas só tem um pensamento – 

restringi-la, o que seria um retrocesso. Se as gentes das classes dirigentes 

estivessem de ânimo a fazer uma revisão da Federação no sentido de 

eliminar estas desigualdades, seriam, então, capazes de a realizar,            

mesmo sem revisão da Constituição, porque esta permite a fusão dos 

estados pequenos e a divisão dos grandes. 

(Bomfim, 2005, p. 191-192, nota 39, grifos no original) 

 
Bomfim vê de forma muito pior a proposta de uma maior centralização e 

fortificação do Estado como solução para os problemas causados pela 

“estadualização” na nossa política, tal como advogava Torres. Isso porque,                    



87 
 

para Bomfim, o Estado no Brasil durante a colonização era o principal agente do 

espólio da metrópole sobre a colônia. O “Estado-sanguessuga” bragantino teria sido 

o grande algoz das nossas populações e das verdadeiras manifestações                      

(a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a revolta pernambucana de 1817, 

entre outras) do nosso espírito nacional. O principal responsável por “sufocar” o livre 

desenvolvimento da nossa nacionalidade para manter o regime “parasitário”.             

Algo que teria permanecido mesmo após a Independência. O Estado, seja com a 

roupagem do Império ou da República, ainda pairaria acima da Sociedade, 

independente dela, contrário aos interesses gerais das nossas populações,               

para assegurar, de modo repressivo, a exploração das classes dominantes sobre as 

dominadas, os interesses dos “donos do poder” 33: 

 

O Estado é ainda hoje, nos países da America Latina, o que era nos tempos 

coloniais, salvo modificações de forma, inerentes aos novos regimes 

políticos. Noutro lugar já ficou dito, tão sucintamente como exige a rapidez 

desta análise, o que era o Estado naquele tempo – uma simples máquina 

de receber tributos, armada com aparelhos especiais de opressão, que lhe 

garantiam a posse da presa – a ventosa e os colchetes do parasita: 

cobrava, coagia, prendia, matava, criava privilégios, defendia-os...               

Além disto, o Estado formava um corpo alheio à nacionalidade, vivendo à 

custa da colônia, e alimentando toda a Metrópole.  

(Bomfim, 2005, p. 211) 

 

E prossegue: 

 

Eis o Estado: uma realidade à parte, em vez de ser um aparelho nascido da 

própria nacionalidade, fazendo corpo com ela, refletindo as suas tendências 

e interesses. As autoridades sempre sentem que têm uma razão de existir 

fora da vida normal do país, pois que elas encarnam um organismo que tem 

existência e faculdades próprias; e fazem valer as suas prerrogativas, 

defendem-nas, tratam naturalmente de fortalecê-las... 

(Ibidem, 2005, p. 212) 

 

                                            
33

 Nos termos de Faoro (2001). Aliás, há de se notar, inúmeros pontos de aproximação, sobretudo, na 
análise que fazem das heranças da colonização ibérica e do caráter espoliador do Estado brasileiro,                               
na argumentação de Faoro em Os Donos do Poder e de Manoel Bomfim em América Latina.   
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 Manoel Bomfim, por meio de uma “solução ilustrada” (Botelho, 1997),                 

vai dizer em América Latina que a solução dos nossos problemas nacionais, 

perpassava prioritariamente pela via da educação. Não a educação das nossas 

elites, já infectadas pelo vírus do “bacharelismo”, num país que uma “ilha de 

doutores” era cercada por um “oceano de analfabetos”, mas a educação popular, 

incluindo a educação para o mundo do trabalho, capaz de tornar, de verdade,               

o homem comum em cidadão, autônomo e cônscio dos seus direitos, e torná-lo livre 

da pior das escravidões: a “escravidão da ignorância”. “Ser livre é antes de tudo 

escapar da escravidão que a ignorância impõe, da escravidão que em nós mesmos 

reside, e trazer a inteligência a iluminar os atos e a vida.” (Bomfim, 2005, p. 373).  

Para Bomfim, só a promoção universal da instrução primária, gratuita e laica, 

tal como devia pressupor uma República34, seria capaz de dar consciência ao nosso 

povo que as suas debilidades eram originadas pelo “parasitismo social” exercido 

pelas elites (nacionais e estrangeiras), que o mantinham, de propósito, na “cultura 

da ignorância”, justamente porque “povo sem instrução não pode votar; o Estado 

não propicia ao povo educação; o povo é excluído duplamente da vida do Estado.” 

(Priori & Candeloro, 2009, p. 7). Essa despreocupação proposital por partes das 

elites dirigentes com a educação do nosso povo ficava evidente, segundo Bomfim, 

até mesmo numa análise rápida que se fizesse do orçamento público da União: 

 

É espantoso, é monstruoso, que um país novo, onde toda a educação 

intelectual está por fazer, onde massa popular é ignorantíssima, onde não 

há instrução industrial nem técnica, onde o próprio meio e todos os seus 

recursos naturais não estão estudados – é monstruoso que, num país, para 

um orçamento de 300 mil contos, reservem-se 73 mil contos para a força 

pública, e apenas 3200 contos para tudo, tudo que interessa à vida 

intelectual – ensino, bibliotecas, museus, escolas especiais, observatórios e 

etc.! 

(Bomfim, 2005, p. 216) 

 

Só a massificação da educação básica seria capaz de habilitar, de fato, 

nosso povo à democracia, uma vez que a democracia não seria possível em um 

país de analfabetos. Sem ser educado, o povo não teria como ser o demos, pois não 

se podia se constituir como sujeito social e político: 

                                            
34

 “Montesquieu podia afirmar a „educação – inclusive a educação intelectual – é o principal dever de 
uma República‟”. (Bomfim, 2005, p. 377) 
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Sem isto, sem a instrução da massa popular, sem o seu realçamento, não é 

só riqueza que nos faltará – é a própria qualidade de gentes entre as gentes 

modernas. Pouco importa o que está inscrito nas Constituições, que as 

camadas políticas vão depositando nos armários oficiais. Como estamos, 

não somos nem nações, nem repúblicas, nem democracias. A democracia 

moderna é um produto do progresso; e nós somos, ainda, uma presa do 

passado, recalcitrante em tradições e preconceitos, que não soubemos 

vencer ainda. Querer um regime moderno, com as almas cristalizadas nos 

costumes de três séculos atrás, não é uma utopia – é uma monstruosidade. 

Proclamar democracia e liberdade, e manter e defender as condições 

sociais e políticas nas eras do absolutismo, é mais que insensato – é 

funesto, mais funesto que o proprio absolutismo formal. Este é criminoso, 

mas é pelo menos lógico: o crime pode ser lógico sem deixar de ser crime; 

o regime de democracia sem povo é absurdo, sem deixar de ser igualmente 

pernicioso. 

(Bomfim, 2005, p. 362) 

 

 Essa defesa da educação por Bomfim como caminho para o progresso e 

para a civilização tem a ver com um ideário educacional republicano presente 

também em outros intelectuais e políticos do início da República, tais como                    

Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Benjamim Constant, os quais, assim como Bomfim, 

encaravam a educação escolar popular como decisiva para a construção da 

nacionalidade brasileira e como um dos principais remédios para o “atraso 

brasileiro”: “É no discurso de intelectuais como esses que a educação escolarizada 

voltada a toda população do Brasil, consagra-se como elemento principal para 

possibilitar a configuração da identidade nacional, bem como o desenvolvimento do 

país, em termos principalmente, sócio-econômicos.” (Silva, 2009, p.2). Bomfim 

inclusive alertava que essa missão de educação popular devia ser prerrogativa da 

União, a qual, ao menos teoricamente, estaria menos sujeita à influência direta dos 

interesses das oligarquias estaduais e municipais. 

Todavia, como adverte Aguiar (2005), essa redenção da nação brasileira 

pela educação proposta por Bomfim encontrava um paradoxo: como seria possível 

difundir uma educação popular conscientizadora em uma sociedade dominada por 

classes que se mantinham o poder graças à perpetuação da “cultura da ignorância” 

do povo brasileiro? O próprio Manoel Bomfim entendia que era necessário que 
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houvesse interesse por pelo menos parte das nossas classes dominantes para isso 

acontecer: 

 

Não há ilusão possível, no momento presente, seria insensato,                          

e incompreensível até, pretender sucesso de uma campanha em favor da 

instrução popular, sem interessar nela uma parte, ao menos, das classes 

dirigentes; seria incompreensível, porque a massa popular está anulada, 

incapaz de sentir a realidade da própria miséria, e menos capaz, ainda, de 

tentar por si mesma um esforço aturado e metódico para instruir-se e 

reerguer-se. Povo consciente de sua existência, tal como o exige uma 

democracia, não existe aqui, é preciso fazê-lo. Não haverá, nestes germes 

de sociedades e de pátrias, algumas almas generosas e fortes para 

empenhar-se nessa empresa? Certamente que sim; e esperamos que elas, 

aceitando a tarefa como um dever social, se agitarão e conseguirão o 

assunto à indiferença dos governantes. 

(Bomfim, 2005, p. 375, grifos no original) 

 

Ele até concordava que acreditar nisso podia ser utópico, mas é esta utopia 

que o movia e, segundo ele, seria possível fazer nosso país avançar: 

 

Utopia...Utopia... repetirá a sensatez rasteira. Utopia, sim; sejamos 

utopistas, bem utopistas; contanto que não esterilizemos o nosso ideal, 

esperando a sua realização de qualquer forma imanente à própria utopia; 

sejamos utopistas, contanto que trabalhemos. “Sem os utopistas de outrora, 

os homens viveriam, ainda hoje, nas cavernas, miseráveis e nus. São os 

utopistas que traçaram as linhas da primeira cidade. Dos sonhos generosos, 

sem realidades benfazejas. A utopia é o princípio de todos os progressos e 

o esboço de um futuro melhor.”  

(Bomfim, 2005, p. 382) 

 

Só anos mais tarde, em O Brasil-Nação (1932), Bomfim resolverá de vez 

este impasse. Já no final da vida, vitimado por um câncer, descrente totalmente das 

nossas elites dirigentes, o autor de América Latina irá dizer categoricamente que só 

uma revolução popular, de “baixo para cima”, não como a Revolução Russa de 

1917, mas como a Revolução Mexicana zapatista de 1910, seria capaz de romper 

com o conservadorismo das nossas elites, a maldita herança do sistema colonial, 

libertar o povo da sua condição servil, e torná-lo o soberano da nação.                          

A educação seria, assim, uma “luz para a revolução”.                
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Torres não atribuía tanta importância como Bomfim à educação pública 

como a grande solução para o nosso problema nacional, mas também encarava a 

educação da “nossa gente” como fator preponderante para o nosso progresso.               

E não uma educação restrita ao mundo escolar (a instrução), muito menos a 

educação acadêmica dos “bacharéis”, mas uma educação mais ampla, humanista, 

uma educação em valores, afeita a todo o corpo social, impulsionada  pelos 

exemplos dos membros das nossas elites e pelo Estado, principalmente, no fomento 

ao trabalho com a terra – “o trabalho dignifica o homem” que fosse capaz de 

regenerar a nossa prática social, econômica e política e formar o nosso povo até 

então incipiente, quiçá, inexistente: 

 

Não é nas escolas e nas academias que se cria este povo; é na educação 

pelos costumes, pela política, pela circulação de idéias práticas,                  

pela legislação econômica e fiscal, pelo estímulo ao trabalho,                        

pela segurança da remuneração, pela supressão dos incentivos à 

ociosidade e ao ganho fácil e ilegítimo de empregos e de foturnas.                   

A formação de uma sociedade e a seleção do seu caráter resultam do 

critério, nela dominante, sobre o valor do homem; dos modelos que ela 

apresenta de prestígio, de estima, de respeito. 

(Torres, 1978a, p. 90) 

 

Na perspectiva de ambos os autores, o nosso povo era civilizável e estava 

apto a progredir, diferente do que queriam fazer crer as teorias raciais 

“pseudocientíficas”. Caberia as nossas elites, as verdadeiras culpadas,                 

segundo eles, pela degradação física, intelectual e moral da nossa população, 

devido a sua exploração sistemática e desmedida; população analfabeta, mal-

nutrida, “moribunda” e extremamente vulnerável aos mandonismos dos potentados 

locais, prover a educação, a nutrição, o trabalho digno e a proteção social básica 

para o nosso povo poder se tornar, de fato, “povo”, protagonista dos seus destinos 

para que a democracia no Brasil, como dirá Sergio Buarque de Holanda em Raízes 

do Brasil, deixasse de ser, de uma vez por todas, “um lamentável mal-entendido”.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não encontrei em nenhuma das minhas leituras, sejam as dos próprios 

Manoel Bomfim e Alberto Torres, sejam as dos seus analistas e biógrafos,                 

uma referência sequer de que um tenha lido o outro. É quase certo que os dois 

tenham se conhecido em vida, pois ambos viviam na Rio da belle époque e 

frequentavam quase os mesmos círculos sociais, políticos e intelectuais. Mas em 

nenhum momento de suas obras há qualquer referência ou citação de um por outro.                

Só mesmo relações estabelecidas a posteriori por seus comentadores, dentre eles, 

Alvaro Bomilcar, talvez o primeiro a aproximar de maneira mais sistemática o 

pensamento de Torres e Bomfim, e também a alertar que ambos, devido ao seu 

discurso de viés nacionalista, teriam sido alvo da “patrulha” dos empresários 

portugueses controladores dos jornais da época, que, segundo Bomilcar, teriam 

contribuído para abafar A América Latina de Bomfim e a obra de Alberto Torres 

(Oliveira, 1990, p. 135) nos anos seguintes. Contudo, como ficou demonstrado,           

não há de se negar que ambos travam implicitamente um diálogo, quando não raras 

vezes, dizem quase a mesma coisa – ao mesmo tempo em que também tem 

posições totalmente divergentes – sobre questões candentes do problema da 

formação do Estado-Nação Brasileiro. 

É irrefutável o “nacionalismo antirracista” de ambos os autores, com seu 

coro contra a condenação do nosso povo miscigenado por grande parte da nossa 

intelectualidade pregressa da “pseudociência” das teorias racistas européias na 

virada do século XIX para o XX, que davam fundamento ao imperialismo europeu e 

ianque sobre as nações latino-americanas. É inegável também a sua estratégia 

discursiva de “resistência”, como face de um “nacionalismo defensivo” frente ao 

discurso depreciativo europeu sobre o povo (latino) americano, o qual também 

justificava no plano ideológico as relações de exploração, internas e externas,            

da Sul-América. Para Torres e Bomfim, o problema todo estava na dominação e não 

na miscigenação das nossas populações. Para eles, a culpa pelo “atraso” brasileiro 

advinha da incompetência das nossas elites “alienadas” em governar, a buscar 

sempre lá fora as fórmulas para a nossa organização social e política, sem qualquer 

senso de realidade, e a ser sempre subserviente aos interesses estrangeiros,                 

e não da nossa população misturada, desassistida em todos os âmbitos por essas 
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mesmas elites que delegavam às nossas classes menos abastadas a razão de 

todas as nossas mazelas. Ao evidenciar isto, Torres e Bomfim pretendiam promover, 

por meio da valorização das qualidades da nossa sociedade híbrida, mais que uma 

descolonização das nossas riquezas e das nossas idéias: pretendiam promover 

também um “descolonizar” do olhar, tanto por parte das nossas elites dirigentes, 

quanto por parte das nações da Europa e dos Estados Unidos, sobre a nossa terra e 

a nossa gente. O povo existia, isso era fato, mas era tornado “invisível” e 

descartado, em detrimento do branco europeu, pelas nossas classes superiores, 

envergonhadas de um povo “misturado”, “maltrapilho”, “moribundo”, “vagabundo”, 

“miserável” e analfabeto. Na visão de Torres e Bomfim, era preciso dotar 

urgentemente esse “povo”, sempre relegado pelas nossas elites a segundo plano 

(ou melhor, ao fundo do buraco mais fundo), de capacidade intelectual e política 

para se tornar o verdadeiro soberano da nação incipiente. Ainda tributários de uma 

visão evolucionista, por mais que reneguem seus matizes racistas, Torres e Bomfim 

diziam que o nosso povo era civilizável e apto para o progresso35. Para isso,               

era preciso fazer a Res publica cumprir as suas promessas traídas e tornar o demos 

realmente o protagonista da “democracia” que só existia na letra morta, inerme e 

rebuscada das nossas leis e Constituições.  

Antes de mais nada, fazia-se mister a ambos os autores romper 

definitivamente com o “continuísmo colonial” material e espiritual que como disse, 

Manoel Bomfim em A América Latina , ainda nos mantinha uma                           

“colônia independente”. Na visão de Torres, urgia constituirmos uma economia 

nacional, nacionalizando as nossas empresas, reorganizando a nossa lavoura, 

valorizando o nosso trabalhador nacional (e não atraindo o braço estrangeiro através 

de uma política estatal) e fortalecendo o nosso mercado interno. Bomfim dizia quase 

o mesmo, com a diferença de que para Bomfim deveria haver o fomento à atividade 

industrial como premissa para o nosso progresso como nação, a fim de deixar 

definitivamente para trás uma herança funesta do nosso regime colonial:                       

o imperativo agrícola da nossa economia, defendido amplamente pelo agrarista 

Alberto Torres, que condenava sim o grande latifúndio monocultor e agroexportador, 

                                            
35

 Com base nesses argumentos, penso que seria possível traçar uma linhagem de pensamento 
defensora do nosso povo mestiço e denunciadora de sua degradação moral, intelectual e física 
trazida pela escravidão, desde Joaquim Nabuco, passando por Alberto Torres, Manoel Bomfim e indo 
até Gilberto Freyre e mais tardiamente, Guerreiro Ramos. É apenas uma hipótese.       
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mas cria numa “república agrícola” de pequenos proprietários de terras como 

salvação nacional. 

Para ambos também, como legado da nossa colonização “parasitária”, 

empreendida aqui em grandes propriedades territoriais auto-suficientes, trabalhadas 

por escravos, voltadas ao “sentido da colonização”, onde vivia insulada, esvaziada 

da vida pública, uma “sociedade agrária, escravocrata e híbrida”, a nossa 

nacionalidade ainda era fluida e disforme e era necessário criá-la, se desejávamos 

ser considerados uma Nação livre, soberana, e democrática. Torres atribui ao 

Estado o papel demiúrgico de conformar a nossa massa em uma comunidade 

nacional, por intermédio da sua fortificação e centralização enquanto agente público 

e de organização da vida social, a ser dada por uma primordial revisão 

constitucional. Bomfim, por sua vez, refuta o Estado como promotor da nossa 

nacionalidade, justamente por entender que teria sido o Estado o grande opressor e 

estrangulador do florescimento natural da Nação Brasileira. Na solução bomfiniana, 

era por meio da educação popular, gratuita e laica que seríamos capazes de criar a 

nação brasileira. Se para Torres o Estado era o que formaria a nação, para Bomfim 

o Estado era o que mais a deformava. Enquanto Bomfim encarava a cidadania como 

uma conquista permanente do coletivo social, ser habilitado pela educação, muito 

próximo dos termos de Marshall (1967), Torres está mais próximo da “estadania” 

conceituada por José Murilo de Carvalho (2002), em que o Estado concede direitos 

como benesses aos seus cidadãos. Ou ainda: enquanto Bomfim poderia ser mais 

identificado a uma tradição “estatista”, a qual remontaria à Tavares Bastos, 

passando por Rui Barbosa, Joaquim Nabuco a Raymundo Faoro, que enxergaria no 

Estado o grande algoz da Nação brasileira; Torres poderia ser mais identificado a 

uma tradição “privatista”, que teria sido iniciada por Visconde do Uruguai, e talvez 

tenha tido como maior representante Oliveira Vianna, passando por Nestor Duarte, 

que via no poder privado dos grandes proprietários rurais um dos grandes males da 

sociedade brasileira e confiava ao Estado unitário, capaz de contrastar o privatismo 

do potentados locais, a tarefa de moldar a Nação36. Há, no fundo, por trás dessas 

                                            
36

 Para mais detalhes sobre os conceitos de “tradição privatista” e “tradição estatista”, cf. Carvalho 
(1998). Ao contrário do que pode parecer à primeira impressão, Carvalho nomeia as tradições com os 
problemas que cada tradição identifica como entrave para formação nacional brasileira, e não o que 
elas combatem. A tradição “estatista” vê no Estado o grande mal que sufoca e impede o 
florescimento da Nação. A tradição “privatista”, por sua vez, enxergava no faccionismo do poder 
privado dos grandes senhores de terra o maior impeditivo para a construção da Nação.   
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concepções a tensão entre “Nação x Região” que permeia toda a história política 

brasileira. Campo Salles mui habilmente consegue por meio da “política dos 

governadores” conciliar o “país real” ao “país legal”, fortalecendo o poder nacional 

por meio da reciprocidade entre União e Estados, dominados pelas oligarquias 

regionais. Não será à toa que Getulio Vargas, ao tomar definitivamente o poder 

depois da “Revolução de 30”, nomeia interventores diretos de sua confiança nos 

Estados e faz a “queima pública” das bandeiras estaduais.  

Enquanto Bomfim era um “lusófobo”, pois via na nossa colonização ibérica a 

causa-mestra de todo o nosso mal, Torres também era crítico da empreitada 

exploratória realizada por Portugal e Espanha, mas ao contrário de Bomfim, era, 

como ressalta Francisco Iglesias (1978b, p.28), “um lusófilo, orgulhando-se da 

ascendência portuguesa, cuja colonização elogiou (“a ascendência portuguesa é 

uma honra para o Brasil” – O problema nacional brasileiro, p.147).” Enquanto 

Bomfim estaria mais próximo de uma linha “americanista”, vendo como urgente e 

necessária a ruptura completa com o nosso passado colonial, Torres estaria mais 

próximo de uma linha “iberista”, vendo sim a necessidade de algumas clivagens com 

o legado colonial ibérico, mas acreditando no aperfeiçoamento de alguns de seus 

aspectos, como, por exemplo, a economia agrícola.  

Alberto Torres e Manoel Bomfim foram não só autores, mas também atores 

sociais e políticos importantes da histórica política e intelectual brasileira. Torres foi 

abolicionista e republicano histórico, deputado constituinte, deputado estadual e 

federal, presidente do Estado do Rio (o que hoje seria um governador), ministro da 

Justiça de Prudente de Morais e ministro do hoje tão afamado Supremo Tribunal 

Federal (STF). Publicou sua obra depois de sua passagem pelos três poderes da 

República. Seu nome está intimamente ligado ao pensamento nacionalista de viés 

autoritário brasileiro. Lamounier (1985) inclusive o considera o “pai desta tradição”. 

Na década de 1920 Torres é influência reconhecida por seu “realismo político” pelos 

autores da coletânea À Margem da República, organizada por Vicente Licínio 

Cardoso no ano de 1924, como marco comemorativo dos 35 anos da República no 

Brasil. Mas Torres tem mesmo sua obra reconhecida a partir da década de 1930, 

quando suas idéias, principalmente de representação classista proposta em                        

A Organização Nacional (1914), frutificam na Constituição de 1934 (Fernandes, 

2009, p. 1). Em 1932 é fundada a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres,              
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mais precisamente em 10 de novembro, “por um seleto grupo de intelectuais que 

compreendia, entre outros, Saboia Lima, Alcides Gentil, Roquete Pinto, Plínio 

Salgado e Candido Mota Filho, que funcionaria até a década de 1945 e se pretendia 

um fórum de discussões que pudesse auxiliar na obra de construção de uma nova 

constituição para o país.” (Ibidem, 2009, p. 1).  Será considerado por Oliveira 

Vianna37, o seu “mestre e precursor”, algo que, como diz Fernandes (2009, p.3), 

tornará Torres “vítima” de seu sucesso: Torres será lido oficialmente por muito tempo 

pelas lentes de seu “aprendiz”, e por isso, identificado como um pensador autoritário 

tal como foi rotulado Vianna, considerado o “ideólogo” do regime varguista”.           

Torres também será uma das grandes influências – sobretudo, a Guerreiro Ramos –           

para os teóricos do “nacional-desenvolvimentismo” do ISEB (Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros), este criado por um dos fundadores da Sociedade dos Amigos 

de Alberto Torres: Cândido Motta Filho, quando ministro da Educação de Café Filho 

nos anos 1950, inspirado pela proposta de Alberto Torres em  A Organização 

Nacional, de criação de um Instituto de Estudo dos Problemas Nacionais.                     

Já nos anos 1980, Alberto Torres, junto com Oliveira Vianna,  será alvo da contenda 

entre a tese do “autoritarismo instrumental” de Wanderley Guilherme dos Santos 

(1978) e a tese da “ideologia de Estado” de Bolívar Lamounier (1985). Nos dias 

atuais, Torres está sendo aos poucos recuperado, mas ainda sofre parte da “descida 

aos infernos” (Carvalho, 1991)  a qual foi submetido Oliveira Vianna (e Torres foi 

junto), principalmente no “pós-Ditatura Militar”, mas já também recuperado 

amplamente  pelo nosso meio acadêmico.  

Manoel Bomfim, também abolicionista e republicano histórico como foi 

Torres, médico de formação, mas desiludido com sua profissão por não ter 

conseguido salvar a vida de sua própria filha, foi deputado federal e teve atuação 

destacada na área educacional no Brasil, coerente à sua “solução ilustrada” 

proposta em A América Latina (1905), como professor da Escola Normal, diretor do 

Pedagogium – instituto criado em 1890, por decisão de Benjamim Constant quando 

era Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, e que se propunha a ser 

centro propulsor das reformas e melhoramentos de que carecia a educação nacional 

–, e escritor de inúmeros livros didáticos das mais variadas áreas do conhecimento, 

                                            
37

 Brasil Jr. e Veiga Jr. (2009) irão argumentar, com base na análise de correspondências entre 
Torres e Vianna, que o contato com o pensamento torreano é o que fará o “jovem liberal” Oliveira 
Vianna se “converter” para posições mais autoritárias. 
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alguns deles em parceria com seu amigo Olavo Bilac, dos quais merece destaque 

Através do Brasil, usado por muitos anos na escola primária brasileira. Além de ser 

um dos fundadores e editor da famosa revista Tico-Tico. Em 1904, Bomfim inclusive 

participou, junto com Rocha Pombo, José Veríssimo, Evaristo de Moraes, entre 

outros, da fundação de uma Universidade Popular (pioneira no Brasil e na América 

Latina) de iniciativa de Elysio de Carvalho, infelizmente desfeita prematuramente no 

mesmo ano. A obra de estréia de Manoel Bomfim,  A América Latina: males de 

origem, escrita quando de sua estada para estudos em Paris e publicado no Rio em 

1905, sofreu severa crítica por parte de um dos cânones literários da época,                 

o sergipano, assim como era Bomfim, Silvio Romero.  Logo após a publicação do 

livro de Bomfim, Romero escreve 

(...) um conjunto de 25 artigos, publicando-os no semanário Os Annaes,         

de Domingos Olimpio, sob o título geral de Uma suposta teoria nova da 

história latino-americana, com o objetivo de refutar os posicionamentos 

críticos de Bomfim. No ano seguinte, Romero reúne todos esses escritos 

em um só volume e está prontua sua A América Latina (Analyse do livro de 

igual título do Dr. Manoel Bomfim) (1906), uma obra mais volumosa que a 

de Bomfim, criticando em vários aspectos a perspectiva analítica adotata 

pelo jovem e promissor intelectual. 

(Santos, 2010, p. 1) 

Para alguns estudiosos de Bomfim, teria sido essa crítica operada por Silvio 

Romero, e não respondida por Bomfim38, num momento em que as “polêmicas” 

eram importantes para afirmação no campo intelectual,  a responsável por relegar ao 

esquecimento – reforçado por uma escassa produção intelectual de Bomfim no 

intervalo de duas décadas – da obra bomfiniana pelo menos até a década de 1930, 

quando Manoel Bomfim publica a trilogia O Brasil na América (1929), O Brasil na 

História (1930) e O Brasil Nação (1932). Em 1935, Carlos Maul organizava a 

coletânea O Brasil, que numa visão deturpada, só recorta os trechos mais 

nacionalistas dos textos de Bomfim, a ponto de “Alfredo Bosi, em sua História 

concisa da literatura brasileira, considerar Bomfim um pensador fascista, situando-o 

ao lado de um Oliveira Vianna e de um Alberto Torres.” (Santos, 2010, p. 2-3).         

Três anos depois, no primeiro aniversário do Estado-Novo, em 1938, a segunda 

edição de A América Latina é prefaciada por Azevedo Amaral, o que só faz reforçar 
                                            
38

 Para uma análise detalhada do embate entre Manoel Bomfim e Silvio Romero, recomendo Santos 
(2006). 



98 
 

ainda mais a sua imagem deturpada como um autor autoritário. Depois de um 

arrefecimento das leituras de Bomfim na década de 1940, há uma retomada em 

meados de 1950 com a tese de doutorado de Dante Moreira Leite sobre O Caráter 

Nacional Brasileiro (1954, publicada em 1968), que irá reservar parte de seu livro a 

analisar Bomfim. Em seguida, no final da década, Antonio Candido escreve              

“Os brasileiros e nossa América” e contribui para dissipar o aspecto “autoritário e 

fascista” da obra de Bomfim que havia ficado da década de 30. Candido retornará a 

Bomfim, de maneira mais acurada, em seu artigo “Radicalismos” (1990), no qual 

grafa o autor de A América Latina como um “radical de classe média”. Ainda nos 

anos 1960, Vamireh Chacon (1965) irá questionar o silêncio sobre a obra 

bomfiniana. No final da década de 1970, Bomfim será alvo de trabalhos de Aluizio 

Alves Filho (1979) e Flora Sussekind e Ventura (1984), que organizam nova 

coletânea de Bomfim, acompanhada do excerto “Uma teoria biológica da mais-

valia?”. Bem mais para o final da década de 1980, Darcy Ribeiro irá publicar artigo 

em que considera Bomfim “o fundador da antropologia brasileira e dos brasileiros” 

(Bomfim, 2005, p. 20). De lá para cá o pensamento de Bomfim continua a ser 

reavivado, incluindo uma recente republicação de suas obras pela editora Topbooks 

e a tese de doutoramento, também publicada pela Topbooks em 2000, de Ronaldo 

Conde Aguiar, intitulada “O Rebelde Esquecido: tempo, vida e obra de Manoel 

Bomfim”, premiada como a melhor Tese de Doutorado no I Concurso Brasileiro 

CNPq-ANPOCS de Obras Científicas e Teses Universitárias em Ciências Sociais 

promovido em 1999. 

Manoel Bomfim e Alberto Torres entendiam que as ideias não tinham vida 

própria, e era preciso “torná-las carne” por meio de ações práticas e efetivas.                                

Ao mesmo tempo em que as idéias defendidas por eles criavam, para usar conceito 

koselleckiano, o “horizonte de expectativas” do Brasil que imaginavam ser o ideal. 

Torres e Bomfim eram homens de seu tempo. Não acredito, quando diz, por 

exemplo, Dante Moreira Leite (1979) acerca de Bomfim, de que “estava à frente de 

seu tempo”. A meu ver, não há pensamento que esteja à frente de seu tempo.          

Ele apenas não se afirma como o preponderante, permanece latente no 

“subterrâneo” e quando encontra as condições favoráveis para isso, emerge e se 

estabelece, tal como assevera a máxima: “as ideias cujo tempo já chegou”.  

Torres e Bomfim, ainda que não façam referência direta, estavam 
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conectados a outros pensadores latino-americanos que lhes eram contemporâneos. 

Bomfim, por exemplo, se aproxima do argentino Domingos Sarmiento – que também 

como Manoel Bomfim, escreveu sua principal obra, Facundo: Civilização e Barbárie, 

quando estava fora de seu país de origem39 –, ao atribuir às heranças da 

colonização ibérica a causa do “atraso” social, político e econômico da América 

Latina. Bomfim e Torres se aproximam do cubano José Martí ao verem no mestiço o 

símbolo máximo do ser americano e denunciarem o imperialismo ianque. Ainda em 

relação à Martí, enquanto Bomfim discorda, Torres se aproxima dele, ao acreditar 

que seria possível não romper totalmente, mas aperfeiçoar e corrigir os defeitos do 

nosso passado colonial. Torres e Bomfim também se aproximam do uruguaio José 

Rodó, quando colocam o homem americano no centro do seu discurso, com seus 

defeitos e qualidades. Por fim, Bomfim e Torres se aproximam em grande medida do 

mexicano Andrés Molina ao dizerem que era preciso fazer um estudo da nossa terra 

e da nossa gente para deixarmos de ser “uns desterrados em nossa própria terra”; 

na crítica que fazem ao “idealismo” das nossas elites e a sua recorrente importação 

de modelos exógenos para a edificação dos nossos regimes políticos e jurídicos;            

a conseqüente contradição entre as instituições e a realidade do país, na defesa do 

trabalhador nacional e o refutar da política de emigração europeia, para resolver o 

problema da mão-de-obra assalariada; e em afirmar que o problema do povo não 

era racial,  mas sim sócio-histórico. E mais especificamente, uma aproximação 

quase literal entre Torres e Molina ao condenarem os malefícios do grande latifúndio 

e proporem a constituição de uma nação de pequenos proprietários de terra como 

solução para os problemas do conflito entre capital e trabalho40. 

Torres e Bomfim, mais que pensadores das questões patentes do seu 

tempo, cujas ideias ultrapassam seu próprio tempo e muitas delas permanecem até 

hoje, ao interpretarem o Brasil (e América Latina ou América do Sul) tal como 

achavam que ele era, imaginavam como este Brasil (e América Latina ou América 

do Sul) poderia e deveria ser.  Mais que projetos de um Brasil e brasileiro ideais, 

Torres e Bomfim alicerçam projetos civilizatórios. Atuantes em livros e jornais,            

são agentes imaginativos da comunidade imaginada da nação brasileira, que, ao 

                                            
39

 Isto será frequente entre nossos intelectuais: Joaquim Nabuco escreve O Abolicionismo em 
Londres, Gilberto Freyre o seu Grande-Casa & Senzala nos Estados Unidos, Sergio Buarque de 
Holanda o seu Raízes do Brasil na Alemanha, etc. 
40

 Para promover essas aproximações e distanciamentos, me embaso em Neves (2008) e Flores 
(2008). 
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mesmo em que a descrevem, contribuem para configurá-la por meio da palavra 

escrita sistematizada. Já disse Benedict Anderson (2008) da importância do livro e 

do jornal41 na imaginação das comunidades nacionais, por conferir certa fixidez a um 

coletivo que existe ao longo do tempo. E é justamente nesses dois campos que 

Torres e Bomfim mais atuaram para propagar as suas ideias e esboçar os seus 

projetos nacionais e nacionalistas. Deveras, ainda podemos encontrar por estes dias 

algumas de suas reminiscências, até mesmo no senso comum. Ao lado de outros 

“intérpretes”, certamente seus livros ajudaram a “inventar o Brasil” que somos hoje, 

como disse numa feliz assertiva Fernando Henrique Cardoso (1993), acerca da 

“tríade da geração de 30”. 

É certo que avançamos muito como país (não arrisco a dizer, como 

continente latino-americano, por uma série de razões que não cabe explicitar aqui) 

nos últimos anos, principalmente nas duas últimas décadas. Mas muitas das 

inquietações que atormentaram Torres e Bomfim sobre o Brasil e a América Latina 

ainda atormentam o nosso meio intelectual, político e acadêmico. A República já não 

é mais tão oligárquica e excludente como nos seus primeiros anos, mas ainda não 

somos estritamente uma “República republicana”, como era a sonhada por Alberto 

Torres e Manoel Bomfim e muitos outros republicanos históricos. Há ainda 

importantes questões que fazem com que, como diz o neto de Manoel Bomfim,           

Luís Paulino Bomfim, no posfácio à edição comemorativa do centenário da obra de 

estréia de seu avô, “A América Latina de Manoel Bomfim, que deveria ser como um 

videotape em preto e branco do passado, se apresenta como uma reportagem a 

cores – e ao vivo – do presente.” (Bomfim, 2005b, p. 390). 

             Ao longo dos anos, houve um aumento expressivo da participação popular 

nos processos eleitorais – o que não se fez acompanhar pelo aumento da 

participação popular nos processos decisórios do Estado, apesar dos consideráveis 

mecanismos de democracia direta implementados para formulação de políticas 

                                            
41

 E vou um pouco além: atualmente, é preciso também levar em conta o papel que o rádio e a 
televisão exercem para a imaginação da nossa comunidade nacional. Por serem mais imediatos e 
abrangentes (atingem alfabetizados e analfabetos), tem papel relevante e, se pode dizer, 
preponderante na nossa conformação enquanto nação. Vulgarizam ou desconstroem “identidades”, 
“alteridades” e “estereótipos” do “ser brasileiro” de maneira muito mais rápida, principalmente a 
televisão,  que os livros e jornais. Não considero aqui a internet, por acreditar que esta, na verdade, 
contribui para a nossa imaginação como comunidade humana, una e diversa. Essas preocupações 
também são alvo dos mais recentes trabalhos de Benedict Anderson sobre as nações e 
nacionalismos. Cf. Anderson (2008b)   
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públicas – com a extensão dos votos às mulheres, ainda na primeira metade do 

século XX, e aos analfabetos, mais recentemente, e a rotinização do sistema 

democrático representativo nas últimas três décadas. Entretanto, ainda permanece 

um certo deslocamento entre as “elites” e o “povo”, o qual demonstra grande 

desconfiança em relação à classe política alheia à realidade das populações, que, 

por sua vez, ainda tem uma visão deturpada e falta de conhecimento sobre o 

funcionamento das nossas instituições. O poder econômico ainda prevalece para o 

sucesso dos candidatos aos pleitos, e permanecem, em muitos lugares, até mesmo 

práticas clientelistas características da Primeira República. O acesso adequado aos 

serviços públicos ainda depende muito dos favores e benesses de pessoas 

influentes, e é usado por muitos políticos como instrumento de barganha eleitoral. 

  A redistribuição fundiária tão defendida por Torres ainda não foi, de fato, 

realizada, salvo raras iniciativas do governo de apoio à agricultura familiar, restritas 

ainda muito à oferta de crédito e não propriamente a distribuição de pequenas 

propriedades. Os conflitos dos grandes fazendeiros e os pequenos agricultores, que 

reivindicam o acesso a terra para trabalhar e produzir, representados principalmente 

pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ainda são recorrentes 

e não são os raros os casos de violência brutal. Nessa esteira, a demarcação das 

terras indígenas e quilombolas, como medida de justiça restaurativa às minorias 

massacradas historicamente, surge como mais um complicador da questão da 

distribuição mais justa de terras no Brasil, assegurada pela Constituição Federal de 

1988.  A propriedade da terra, tanto nas áreas urbanas como rurais, ainda é um 

privilégio de poucos, e quando se oferece aos mais pobres, está sujeita a 

“grilagens”, áreas de risco e sanguinolentas lutas pela sua posse. Nos rincões do 

país, ou até mesmo, na circunvizinhança das grandes cidades, não é raro enormes 

extensões de terras pertencerem a um único proprietário. A reorganização com 

justiça da estrutura fundiária brasileira, garantida pela “Constituição Cidadã”, parece 

estar longe de ser implementada. 

Não nos tornamos uma “república agrícola” como queria Alberto Torres, 

graças largamente ao processo de industrialização impulsionado pelo “nacional-

desenvolvimentismo” dos anos 195042 e prolongado pela Ditadura Militar, mas a 

                                            
42

 Do qual o ISEB, criado por inspiração de uma das idéias de Alberto Torres, foi seu “centro 
nervoso”. 



102 
 

nossa balança comercial ainda depende em sua grande maioria dos produtos da 

agroexportação. Recentemente, muito tem sido dito pelos nossos industriais sobre 

um processo de “desindustrialização no país”, frente à concorrência desleal de 

produtos importados, sobretudo, chineses, o que fundamenta ora e outra medidas 

protecionistas por parte do governo para proteger a indústria nacional. 

A educação, assim como era para Bomfim, é hoje vista como a grande 

salvação nacional. Inúmeros são nos últimos anos os programas do governo e de 

organizações do Terceiro Setor para promover a educação básica, superior e 

profissional no país, baseados em planos plurianuais. O acesso ao ensino básico foi 

praticamente universalizado, o analfabetismo drasticamente reduzido, mas ainda 

nos falta ampliar e muito o acesso ao Ensino Superior, especialmente aos menos 

favorecidos, e qualificar o nosso sistema educacional, de maneira geral, sempre em 

baixa nos rankings internacionais, tal como lia Manoel Bomfim, provavelmente em 

1896/1897, o Report of the Commissioner of Educations, elaborado pelo governo 

dos Estados Unidos em 1893 que colocava o Brasil, entre trinta países americanos, 

no terceiro pior índice de escolaridade (2,2%) (Aguiar, 2000, p. 123, nota 221). 

Apesar de reduzido em grande parte o número de analfabetos, temos um enorme 

número de “analfabetos funcionais”, que sabem ler e escrever, mas não 

compreendem a maioria do que lêem ou escrevem.  

Aos trancos e barrancos, a urbanização aconteceu, sem muito 

planejamento, com deficiências graves de infraestrutura e saneamento básico,             

em grande parte das nossas cidades, onde, em muitas, condomínios de alto padrão 

convivem com comunidades favelizadas. Atualmente, a maioria da nossa população 

vive nas cidades e não mais no campo como o era no início do regime republicano.         

E a “questão social” só fez se agravar, como previu Torres, com o recrudescimento 

da violência urbana, a escassez dos serviços públicos, amplamente deficitários,              

e o encastelamento dos mais abastados em “ilhas de segurança” paramentadas com 

gradis, cercas elétricas, alarmes, câmeras, lasers e escolta armada. Há pouquíssimo 

tempo, em junho de 2013, presenciamos manifestações de expressiva magnitude na 

maioria das grandes cidades brasileiras, reivindicando questões de mobilidade 

urbana e acesso digno aos serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde e 

educação. Estas manifestações foram “inchadas” após recorrentes casos de 

repressão policial, que repetiram a máxima de que “questão social é questão de 
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polícia” no Brasil. As manifestações continuam, agora pulverizadas em todo o 

território nacional, em pequenas proporções e pelos mais variados motivos, na sua 

maioria tendo como mote o repúdio ao dispêndio de dinheiro público para realizar a 

Copa do Mundo de 2014 em face a capenga assistência social e econômica que 

deveria ser promovida pelo Estado como contrapartida dos impostos pagos.              

Muitas dessas manifestações, que estão por ser ainda compreendidas pelos 

analistas, contam com grupos de tendências anarquistas, que protestam, por vezes 

violentamente, contra o Estado e a propriedade privada, representados, sobretudo 

pela polícia e pelos bancos, respectivamente, alvos preferenciais das ações desses 

manifestantes.  

E mesmo histórias parecem se repetir: em 2011 a cidade do Rio celebrou o 

início da “década de ouro”, pois sediará em 2014, a Copa do Mundo, e as 

Olimpíadas de Verão, em 2016. O Rio de Janeiro vive um novo “embelezamento” da 

cidade e adequação da sua infraestrutura, custeado pelo erário público, tal como na 

belle époque carioca, para poder receber esses dois grandes eventos internacionais. 

Com o poder público, realizando não em raras ocasiões, um “bota abaixo” de 

comunidades vulneráveis e marginalizadas presentes na cidade – a maioria das 

quais tiveram sua origem no “bota fora” de Pereira Passos do começo do século 

passado – que cada vez mais precisam subir os morros, controlados pelo crime 

organizado ou pelo Estado-militarizado nas UPPs, ou se deslocar para as regiões e 

cidades periféricas, distantes dos centros de emprego e renda. E isso se repete em 

outras regiões do país, que também serão cidades-sedes da Copa do Mundo. 

Ademais, visões estereotipadas e etnocêntricas sobre o Brasil, comuns na virada do 

século XIX para o XX, ora e outra se repetem hoje na imprensa europeia e 

estadunidense, algumas “aplaudidas de pé” pelos próprios brasileiros, que ainda se 

vêem em baixa autoestima como pátrias de um país “atrasado” e “inferior”, por mais 

que nos dias atuais, o Brasil se sagre como uma das sete maiores economias do 

mundo. Para muitos, o país cresceu economicamente, mas não de se desenvolveu 

social e politicamente, e um “abismo de desigualdades” persiste a cindir a nossa 

comunidade nacional. 

Como se vê, a República ainda trai algumas, se não, a maioria de suas 

promessas, e revisitar o pensamento de Alberto Torres e Manoel Bomfim nos 

defronta necessário na tentativa de compreender melhor os processos pelos quais 
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passou e passa o Estado-Nação brasileiro depois de mais de um século desde que 

Torres e Bomfim escreveram as suas principais obras. É importante para evidenciar 

o que e por que está sendo propositalmente “lembrado” e “esquecido”,                         

na constituição do que somos, de onde viemos e para aonde vamos.  A nação está 

em contínua gestação, se fazendo e refazendo a todo momento, e muitas das ideias 

difundidas por esses intelectuais ainda povoam o nosso imaginário nacional.             

Se pretendemos avançar, ainda que não saibamos muito bem para que lugar,               

é preciso conhecer a nossa história ideológica e política. Só assim será possível ter 

consciência de que, como disse Weber, ao mesmo tempo em que somos obra, 

também sobre obreiros da realidade que nos envolve, e cabe a nós decidir o que 

deve ser descartado e o que deve permanecer.   
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