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MANUEL BONFIM: AUTOR ESQUECIDO 

OU FORA DO TEMPO?

Resumo

O artigo analisa a recepção da obra de Manuel Bonfim 

circunscrevendo-a no tempo e no espaço. Para fazer 

isso, acompanho como Manuel Bonfim tem sido lido 

desde o lançamento de seu primeiro livro em 1905 

e procuro entender os momentos de esquecimento 

e de reconhecimento de seu pensamento. A postura 

nacionalista do autor, sua análise sobre a América Latina, 

sobre o parasitismo ibérico, a defesa do ensino da história 

pátria são capítulos da trajetória de Bonfim. Para entender 

o sucesso ou o esquecimento de um autor ou de uma obra 

deve-se atentar à sua recepção para além do possível 

valor intrínseco de seu conteúdo. Assim, a aceitação 

ou o reconhecimento de um autor depende não só das 

qualidades de suas ideias e de seu texto, mas também de 

variáveis relacionadas ao campo intelectual existente e do 

qual o autor faz parte. 

MANUEL BONFIM: A WRITER OUT OF MIND  

OR OUT OF TIME?

Abstract

The article analyses the reception of the work of Manuel 

Bonfim, circumscribing it in time and space. I follow the 

readings of Manuel Bonfim’s works since his first book was 

published in 1905, and I seek to understand the periods 

in which his work was either forgotten or remembered. 

His nationalist posture, his analysis of Latin America, 

of Iberian parasitism, the defence of teaching national 

history – all of these are chapters in the career of Bonfim. 

In order to understand the success or neglect of an author 

or work, we must look beyond intrinsic value and pay 

attention to reception. The acceptance or recognition of 

an author thus depends not only on the quality of his or 

her ideas and of his texts, but also on variables related 

to the prevailing intellectual field in which the author is 

implicated.


