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RESUMO

Esta tese analisa a trajetória de Darcy Ribeiro entre os anos de 1944 e 1982, período que
corresponde à sua atuação, primeiro como antropólogo, depois como político e exilado,
e durante o qual foi elaborada a quase totalidade de sua obra antropológica. Personagem
dos mais importantes na consolidação da antropologia brasileira dos anos 50 e autor de
livros de repercussão internacional, sua trajetória tornou-se, no entanto, particularmente
a partir da segunda metade da década de 70, de certa forma deslocada em relação a boa
parte do trabalho realizado por antropólogos no país, o que acabou por minimizar sua
influência intelectual no cenário antropológico brasileiro. Isto se explica não só por
Darcy ter valorizado uma intensa participação política junto ao Estado, iniciada ainda na
década de 60, como também por ter sido o autor de uma antropologia fortemente
marcada por uma experiência específica vivenciada por ele, como exilado, em diversos
países da América Latina. Desta forma, ao acompanhar o seu percurso, busco entender
como se articulam o discurso, a prática e a obra de Darcy Ribeiro no período em
questão, a partir de um campo empírico específico. Refiro-me ao acervo pessoal de
Darcy Ribeiro, atualmente sob os auspícios da Fundação Darcy Ribeiro, cuja
documentação, praticamente inexplorada no campo das ciências sociais, constitui a
fonte da maior parte das discussões realizadas no presente trabalho.

ABSTRACT
This thesis analyzes the path made by Darcy Ribeiro from 1944 to 1982, period of time
which corresponds to his activity, first of all as an anthropologist, and then as a
politician and as a refugee. And it was mostly during this period that almost all of his
anthropological work was written. He was one of the most important characters in the
consolidation of the Brazilian anthropology from the 50’s and he was the author of
books with international importance. His path was, nevertheless, different, in a certain
way, from the work done by other anthropologists in the country, especially after the
middle of 70’s. With this attitude, his intellectual influence in the Brazilian
anthropological group was minimized. We can understand that by the fact that Darcy
had an intense political participation in the government, starting in the beginning of the
60’s and also by being an author of an anthropology designed by his experience as a
refugee in many Latin America countries. So, by following his path, I try to understand
how his speech, his practice and his work were articulated during these years. This
research is based on a specific field research. I’m talking about Darcy Ribeiro’s
personal archive, nowadays supervised by the Darcy Ribeiro’s Foundation. These
documents, which are practically unexplored in the social sciences studies, are the major
source of all the discussions done in this work.
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APRESENTAÇÃO

A projeção pública alcançada por Darcy Ribeiro, ou mesmo sua participação em
momentos importantes da história brasileira recente, por si só justificariam um trabalho
biográfico tão ao gosto das inúmeras biografias de celebridades que atualmente pululam no
mercado editorial mundial.
Nascido em 1922, na pequena Montes Claros, cidade do norte de Minas Gerais, Darcy
morreu em 1997, aos 74 anos, como um intelectual consagrado pelo grande público. Autor
diversificado, escreveu uma extensa obra, entre monografias etnológicas, livros sobre o
Brasil e América Latina, artigos diversos e quatro livros de ficção, cujos exemplares
alcançaram a significativa marca de mais de 90 noventa edições em diversas línguas e lhe
renderam, em 1992, a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras.
No âmbito das Ciências Sociais seu papel não foi menos importante. Reconhecido
como um “precursor” da etnologia brasileira (Peirano, 1981; Souza Lima, 1985; Corrêa
1988a, 1988b; Oliveira, 1995; Cardoso de Oliveira, 1997; Laraia, 1997), Darcy Ribeiro foi
o idealizador de importantes instituições de ensino e pesquisa no país, pioneiro em
pesquisas etnológicas, mormente aquelas baseadas em longos períodos de observação
empírica, como as realizadas entre os anos 50 e 60, das quais resultou uma etnologia que
constitui a principal fonte de inspiração de uma boa soma de importantes trabalhos
acadêmicos, como vêm exemplificar os estudos da “escola do contato”1, que em Roberto
Cardoso de Oliveira encontraria seu expoente mais ilustre.
Darcy Ribeiro também não pode ser deixado de lado quando se tem em mente a luta
de antropólogos brasileiros pela defesa dos direitos dos povos indígenas. Militante
indigenista dos mais combativos, foi, além disto, um dos principais responsáveis por
moldar as representações dos brasileiros sobre os índios no processo de formação nacional.
É neste sentido que, segundo Oliveira (1995), seu livro “Os Índios e a Civilização” poderia
ser incluído no rol das obras de referências básicas para o pensamento social brasileiro, ao
lado de clássicos consagrados como “Casa Grande & Senzala” e “Raízes do Brasil”.

1

Faço uso aqui do termo utilizado por Eduardo Viveiros de Castro (1999).
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Darcy representa, ainda, um daqueles poucos exemplos de antropólogos que se
tornaram conhecidos também fora da disciplina. Tal fato se deve não somente à repercussão
de seus escritos, mas também, e talvez, sobretudo, às atividades de diversos matizes
exercidas por ele no Brasil e no exterior – neste caso particularmente durante anos que se
manteve exilado em países da América Latina – que acabaram por projetá-lo
internacionalmente.
Tudo isto vem contribuindo para associá-lo à imagem de um intelectual multifacetado,
recorrentemente retratada em grande parte das narrativas sobre sua trajetória. O próprio
Darcy não foge à regra. Em várias ocasiões, quer em entrevistas, quer em textos
autobiográficos, ele não poupou esforços para construir – ou reforçar – esta imagem em
torno de seu próprio personagem. Mas não só. Quase sempre, tais narrativas procuram
atribuir-lhe uma posição nada convencional em relação aos padrões de trabalho acadêmico,
atualmente vigentes.
Para Oliveira (1995), por exemplo, Darcy não chegou a constituir uma obra à qual
corresponda um sistema teórico integrado. Pelo contrário, sua produção intelectual transita
por diferentes disciplinas e seus escritos são indissociáveis de suas intervenções práticas, o
que o diferenciaria de muitos antropólogos eminentes, cujas histórias pessoais ocupariam,
na história das idéias, um lugar secundário face ao caráter monopolizador de suas obras,
sempre consideradas como totalidades coerentes. Por conseguinte, para este autor, é preciso
entender que menos “do que um perfil de teórico ou criador de uma escola de pensamento,
Darcy é um exemplo de intelectual/ator, em uma associação entre teorias e pesquisas
sempre acompanhadas pela elaboração de um complexo e apaixonado discurso
justificador”. Ele está correto em sua interpretação.
Contudo, a ênfase em tais atributos da personalidade de Darcy Ribeiro pode resvalar,
com certa facilidade, para uma tentativa de apreender sua trajetória a partir de um suposto
de excepcionalidade, particularmente em relação à “academia”. As violentas críticas que
Darcy passou a dirigir publicamente aos seus pares a partir do final da década de 70, aliada
à sua retomada da vida política, no início da década de 80, acabaram por contribuir
significativamente para que a imagem de intelectual avesso a qualquer tipo de
“academicismo” se tornasse indissociável de sua própria personalidade. Mais ainda, Darcy
passou a ser comumente associado à figura do intelectual público, antes comprometido com
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um tipo de política tout court do que com uma produção acadêmica no sentido estrito, uma
imagem cuja força despertou o meu interesse por sua história.
A rigor, esta pesquisa teve como ponto de partida antes um problema do que uma
personagem2. Por força de minha dissertação de mestrado, passei a interessar-me por
trajetórias de antropólogos cujas experiências apontavam para possibilidades de análise de
uma antropologia “extramuros” e, por isto, ensejavam um debate acerca das implicações
políticas do “fazer antropológico”3. Foi o prelúdio de meu interesse por Darcy Ribeiro.
Naquela ocasião, autor pouco lido nos cursos de antropologia, Darcy surgiu como o
expoente mais evidente de um trabalho que poderia ser definido, grosso modo, como uma
antropologia “não-acadêmica” ou mesmo “aplicada”. Mais do que isto – ou talvez em
decorrência disto – parecia ser o exemplo mais concreto de um antropólogo que, como
poucos, aliou trabalho intelectual e política no sentido estrito.
Esta imagem, aos meus olhos, expressava-se principalmente nas inúmeras reações de
contrariedade de Darcy frente à feição “acadêmica” da antropologia brasileira. Desta
maneira, o debate acima citado, muito mais do que um simples desacordo entre eminentes
personalidades do campo antropológico que, por este motivo, ganhava proporções
nacionais, apresentava-se como um fato social do qual poder-se-ia constatar o confronto
entre dois modos distintos de conceber o trabalho do antropólogo: de um lado, a defesa de
um saber ideologicamente comprometido, com forte viés pragmático, sem vinculação
institucional definida; de outro, o saber acadêmico, ideologicamente neutro (não obstante
atuante na defesa dos povos estudados), institucionalmente localizado. Mas, bem entendido,
esta era a minha interpretação do confronto.
A enérgica reação de Roberto Da Matta, praticamente proscrevendo Darcy, adquiria,
assim, ante à proposta de minha pesquisa, importantes implicações. Na época, tomei as
considerações do representante do Museu Nacional sobre a antropologia como o marco de
uma clivagem simbólica que colocava em lados opostos uma antropologia “acadêmica”, ou
pelo menos feita por “acadêmicos”, e outra, “não acadêmica”, praticada por um
antropólogo que de todas as formas possíveis rejeitava essa designação. Por tudo isto,
Darcy me parecia o intelectual que melhor expressava o confronto entre esses dois mundos,
2
O que parece não ser incomum em estudos de caráter biográfico, como demonstram, entre outros,
Crapanzano (1985), Le Goff (1999), Kofes (2001), Corrêa (2003a) e Gussi (2005).
3
Conferir Mattos (2003).
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cujas fronteiras eu estava, então, buscando explorar a partir de uma série de entrevistas com
antropólogos brasileiros.
O presente trabalho representava, inicialmente, a continuidade dessas discussões,
aliadas, agora, ao interesse por uma perspectiva, para mim até então inédita, de utilização
do “método biográfico”4. Partindo do pressuposto de que a antropologia brasileira, mas não
só ela, destaca-se particularmente pela proeminência de suas feições acadêmicas, seria
natural eleger a trajetória de Darcy como objeto de análise, sobretudo porque ela, talvez
mais do que qualquer outra, englobaria pelo menos dois aspectos relevantes: em primeiro
lugar, uma trajetória praticamente inexplorada em trabalhos acadêmicos, sobretudo do
ponto de vista da atuação pública, portanto, não-acadêmica de um antropólogo; em segundo
lugar, uma trajetória divergente. Como me parecia ser Darcy, tratava-se de eleger um autor
de certa forma marginal, outsider, se levados em conta os cânones da antropologia
brasileira. Antes um político do que um intelectual – para ser bastante genérico com ambas
as categorias.
Aproximando-me da obra de Darcy pela leitura de Confissões, seu relato
autobiográfico mais tardio, percebi que minhas convicções iniciais pareciam convergir para
a já mencionada imagem que o próprio Darcy havia construído em torno de seu próprio
personagem – reiterada em inúmeras entrevistas e artigos publicados, antes e depois desta
autobiografia. Contudo, na medida em que me aprofundava na leitura de sua obra,
especialmente sua obra etnológica, escrita nos anos 50, e, principalmente, na análise de
uma série de documentos de seu acervo pessoal, depositados na Fundação Darcy Ribeiro
(Fundar)5, tornava-se cada vez mais evidente a dificuldade em identificar um traço que
pudesse caracterizar sua trajetória intelectual e, ainda menos, que pudesse reduzi-la a um
tipo de “marginalização”, “divergência” ou mesmo “genialidade”.
Tal fato levou-me não somente a redirecionar minhas questões iniciais, como também
a rejeitar a idéia de trajetórias excepcionais6. Mas esta constatação empírica deve-se
também ao quadro conceitual a partir do qual passei a refletir sobre essas mesmas questões.
Destaco, particularmente, a crítica feita por Bourdieu à “ilusão biográfica”, isto é, à crença

4

Esta pesquisa teve início, precisamente, em 2003, ano de meu ingresso no Doutorado em Ciências Sociais da
Unicamp.
5
Tecerei, adiante, comentários sobre o acervo da Fundar.
6
Inspiro-me, aqui, no trabalho de Kofes (2001).
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no (falso) “postulado do sentido da existência”, expressa na atribuição, por parte de
biógrafo ou biografado, de um sentido próprio e inerente a determinada trajetória. No caso
de Darcy, isto me fez atentar para a necessidade de uma reflexão que não adote como ponto
de partida o pressuposto de que se trata de um precursor que, no limite, possa ser reduzido à
figura de “pai fundador” da antropologia no Brasil; e tampouco, parta de uma suposta
exclusão de um campo intelectual ao qual ele, de fato, se contrapôs com extremado vigor
particularmente após o exílio. Neste caso, trata-se de perguntar, antes, se, como e quando
Darcy Ribeiro se tornou, de fato, um personagem à margem do main stream da
antropologia brasileira. Ou mutatis mutandis, tomando de empréstimo questões propostas
por Mary Douglas em relação a Margaret Mead e à antropologia norte-americana7,
perguntar em que medida Darcy é, e escolheu ser, um intelectual outsider.
Se à primeira vista a trajetória de Darcy pode levar a uma outra conclusão – ou a
ambas – olhada mais de perto ela deixa entrever não só a existência de um antropólogo cuja
formação e atuação, particularmente entre o final dos anos 40 e os anos 60, se enquadravam
com quase perfeição aos padrões de trabalho intelectual daquele período8, como,
principalmente, a de um indivíduo que buscou articular-se continuamente com o intuito de
inserir-se em espaços sociais que nem sempre franquearam seu acesso. Tentativas que, em
contextos distintos, tiveram maior ou menor sucesso e que, portanto, permitem situá-lo ora
como um antropólogo, digamos, comum, ora como precursor, ora como marginal. É nesta
multiplicidade de sentidos que procurei apreender a experiência social de Darcy Ribeiro.
Como se percebe, esta perspectiva analítica é, ela mesma, pelo menos em parte, fruto do
processo pelo qual me aproximei, aos poucos, de Darcy. É verdade que jamais o vi
pessoalmente. Não é possível, portanto, dizer que houve, entre nós, um “encontro
etnográfico”, tal como esse é relatado na magistral monografia de Vincent Crapanzano
sobre Tuhami, isto é, entre duas pessoas – pesquisador e pesquisado – que interagem de
forma contínua. Não obstante, estou convencido de que, tal como afirma esse antropólogo
em relação à sua própria experiência, é impossível não perceber que a mudança significativa
em relação à maneira pela qual passei a ver Darcy foi, de certa forma, uma resposta à
convivência estreita, embora indireta, com este personagem. Assim, se a teoria não é senão

7
8

Conferir Fardon (2004).
O artigo de Mariza Corrêa (1988a) sobre educadores brasileiros da década de 50 deixa entrever esta questão.
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uma resposta a um encontro e, ao mesmo tempo, à pressão psicológica que esse mesmo
encontro exerce sobre o pesquisador, ou se, nas palavras de Crapanzano, “theory serves also
to formulate the encounter and its burdens or, perhaps more accurately, to valorize the
idiom trough which the encounter and its burdens are formulated” (Crapanzano, 1985, p.
xiii), as discussões e questões aqui apresentadas não fogem à regra.
Esta parcela de subjetividade que reconheço em minha própria abordagem, não anula,
no entanto, talvez a principal dificuldade enfrentada para a realização desta pesquisa: como
falar de um personagem tantas vezes presente em estudos de diferentes campos
acadêmicos?9 Como falar de “grandes” personagens que, de um jeito ou de outro, marcaram
uma história recente? Ou, ainda, como falar – para fazer uso de um termo de Mariza Corrêa
(1995) –, de uma “história compartilhada” entre pesquisador e muitos daqueles que dela
fizeram parte e que por isto são capazes de revivê-la através de inúmeros relatos, anedotas e
depoimentos, nem sempre condizentes uns com os outros – e, no que se refere
particularmente a Darcy, não raro perpassados por rigorosos julgamentos de valor? Quero
dizer, com isso, que, ao contrário dos estudos biográficos que elegem como sujeitos de
pesquisa personagens “desconhecidos” – cuja maior ou menor importância não está em
questão – um dos principais obstáculos enfrentados na abordagem da trajetória de Darcy foi
o excesso, e não a falta de informações. Foi preciso, pois, circunscrever meu “objeto”.
Primeiro, quanto à perspectiva analítica. A despeito das recorrentes referências a Darcy
Ribeiro, os livros, teses e dissertações que pude consultar estão direcionados
particularmente para a análise de uma temática específica, de um jeito ou de outro
relacionada à atuação de Darcy. Assim, apesar de amplamente citada por uma série de
autores, trata-se de uma trajetória ainda não analisada como tal10, o que configura uma
lacuna importante das ciências sociais, e da antropologia em particular, que procuro, nesta
tese, ajudar a preencher.
É preciso lembrar, no entanto, que, optando por realizar a análise da perspectiva de uma
trajetória – e a despeito das constantes referências a uma “perspectiva biográfica” – não
9

Penso nos seguintes trabalhos: Peirano (1981), Souza Lima (1985), Corrêa (1988b, 1995), Casas Mendoza
(2005), sobre antropologia e indigenismo; Bomeny (2001), Corrêa (1988a) e Xavier (1999), sobre educação;
Zarvos (1988), na área de ciência política. Além destes, contam-se vários títulos na área de Teoria Literária,
além de um incontável número de publicações de caráter não acadêmico, dentre os quais destaco Brant (2002)
e o volume sobre Darcy, da série “Grandes Vultos que Honraram o Senado”, editado por Pedro Simon (2003).
10
A exceção é o trabalho de Helena Bomeny, que, não obstante enfatiza a trajetória de Darcy como educador.
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escrevi uma biografia, no sentido de uma história individual classicamente concebida como
“do berço ao túmulo”. Meu objetivo, aqui, é buscar uma visão de conjunto. Seguir um
percurso e, com isto, tentar entender, a partir de uma dimensão diacrônica, como se
articulam o discurso, a prática e a obra de Darcy Ribeiro no período compreendido entre
1944, ano de sua chegada, como estudante, a São Paulo, e 1982, quando ele é eleito vicegovernador do Rio de Janeiro, ao lado de Leonel Brizola, dando início a uma nova fase de
atuação política que ultrapassa os limites deste trabalho. No caso de Darcy, essas três
dimensões são indissociáveis, sendo, portanto, bastante difícil compreender uma sem
considerar as outras duas.
Trata-se, ainda, de uma trajetória apreendida a partir de um campo empírico
específico, mais precisamente, a partir do acervo pessoal de Darcy Ribeiro, praticamente
inédito em pesquisas na área de ciências sociais. Este acervo é hoje patrimônio da Fundação
Darcy Ribeiro (FUNDAR)11, instituída pelo próprio Darcy, em 1997, e conta com cerca de
80 mil documentos entre correspondências, recortes de jornais, textos e originais de sua
produção intelectual12, que cobrem praticamente toda a trajetória de seu titular, até 1997,
ano de sua morte.
A trajetória de Darcy, tal como narrada aqui, emergiu, em sua maior parte, da análise
desses documentos. Optei, assim, por privilegiar aqueles “testemunhos involuntários”, de
que fala Marc Bloch (2001), cuja característica principal é a de não ter a intenção de
informar a posteridade. Ao menos não no momento em que foram escritos. O mesmo não se
pode dizer, porém, da forma como essa massa de informações é organizada e arquivada.
Neste caso, como apontou Le Goff, pode-se dizer que se trata, sim, de um “esforço de
sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involutariamente – determinada
11

A Fundação Darcy Ribeiro publicou recentemente um volume em comemoração aos seus 10 anos de
atividades, no qual constam as seguintes referências a pesquisadores que tiveram acesso ao acervo para
pesquisas sobre Darcy: uma dissertação na área de Letras, da Universidade da Bahia, de autoria de Arthur
Orlando Mendes Carias Filho, além da pesquisa de Haydée Ribeiro Coelho, sobre a obra de Darcy. Libânia
Xavier (1999) também faz uso de alguns dados do acervo em seu trabalho sobre o Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais (CBPE).
12
A Fundar tem sua sede própria no bairro de Santa Teresa, Rio de Janeiro, e desenvolve, atualmente,
diversos projetos, sobre os quais vale consultar www.fundar.org.br. Além da parte documental, a instituição é
detentora de uma biblioteca de aproximadamente 30.000 volumes, em grande parte originários das bibliotecas
particulares de Darcy e Berta Ribeiro, de cujo acervo pessoal é também a detentora, além de bens imóveis e
obras de arte de seu instituidor. A organização do acervo documental de Darcy está praticamente totalizada, e
o de Berta em processo de organização. Sobre o histórico destes documentos, bem como seu processo de
organização, em parceria com o CPDOC/FGV, ver o artigo de Luciana Heymann (2005), na época uma das
responsáveis pelo trabalho. Sobre a idealização da Fundação, ver Ribeiro (1997a).
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imagem de si próprias”, o que leva ao corolário de que a um documento não equivale uma
“verdade”(Le Goff, 2003, p. 538).
Com efeito, faz-se necessário não só desnaturalizar os arquivos e considerar as
condições de sua construção, como também ter em mente aquilo que Focault preconizou
(2000, p. 7) como a “crítica do documento”. Nesta tese, isso significa reconhecer que os
documentos utilizados não estão isentos de erros, imprecisões e omissões, ainda que, como
assevera Marc Bloch, aceitemos que “a deformação aqui, a supor que exista, pelo menos
não foi concebida especialmente em intenção da posteridade” (Bloch, op. cit., p. 77). E,
mais ainda, que eles, os documentos, embora digam muito, não dizem tudo sobre Darcy e
muito menos sobre as circunstâncias nas quais ele viveu13.
Por esta limitação, inerente a qualquer acervo documental, aos dados obtidos na
FUNDAR adicionei outros, decorrentes de pesquisas menos expressivas, embora também
importantes, realizadas junto ao Serviço de Documentação (SEDOC) do Museu do Índio,
também no Rio de Janeiro, e do arquivo Roberto Cardoso de Oliveira, no Arquivo Edgard
Leuenroth (AEL), da Unicamp. Além desses dados, utilizei-me, sempre que julguei
necessário, de narrativas orais e escritas, dentre as quais as do próprio Darcy, de inúmeras
entrevistas e depoimentos já publicados sobre ele e, ainda, de algumas entrevistas
realizadas por mim junto a pessoas14 que considerei estratégicas para esclarecer pontos
cruciais na trajetória de aqui em questão. Tal é o universo empírico a partir do qual foram
elaboradas as discussões que se seguem, estruturadas em cinco capítulos.
No primeiro, introdutório, faço uma análise crítica do sentido que Darcy atribui à sua
própria trajetória em sua narrativa autobiográfica, particularmente no livro Confissões,
embora não somente nele. Desta forma, realizo, a partir de uma discussão conceitual, um
exercício de distanciamento em relação a seu próprio personagem, estabelecendo assim o
ponto de partida para os três capítulos seguintes, que constituem o núcleo central desta tese.

13

Existe uma série de artigos abordando a relação de antropólogos com arquivos. Destaco, entre eles, a
coletânea “Antropologia e Arquivos”, publicada pela revista Estudos Históricos, da Fundação Getúlio Vargas
(jul-dez 2005, nº 36) e, ainda, Cunha (2004).
14
Foram entrevistados Roberto Cardoso de Oliveira, Carlos de Araújo Moreira Neto, Maria Stella Amorim e
Carlos Augusto Freire, ex-aluno do IFCS/UFRJ, em meados da década de 70. A esses foram acrescentados
outros relatos, ouvidos, mas não registrados, em ocasiões em que conversei com pessoas mais ou menos
próximas de Darcy, dispostas a comentar e, em alguns casos, emitir opiniões sobre este personagem.
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No segundo capítulo, acompanho Darcy desde o momento de sua chegada a São
Paulo, na década de 40, para ingressar, como aluno, na Escola Livre de Sociologia e
Política, até sua entrada, já no final da década de 50, no Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais (CBPE). Busco, assim, entender o período de sua formação intelectual e
profissional e de que maneira ele buscou inserir-se no campo antropológico brasileiro.
Darei especial atenção à experiência vivida no Serviço de Proteção aos Índios (SPI), órgão
que garantiu a realização de suas primeiras pesquisas etnológicas e permitiu a concretização
de algumas de suas mais importantes iniciativas na área ensino e pesquisa em antropologia,
como a criação do Museu do Índio e do Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia
Cultural (CAAC).
O terceiro capítulo é uma tentativa de entender a adesão de Darcy Ribeiro aos
projetos educacionais que, no início da década de 60, vicejavam no Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais, onde passou a atuar, ao lado de Anísio Teixeira, transferindo para
lá o referido curso, iniciado no Museu do Índio. Trata-se de um momento em que Darcy
ampliou consideravelmente seu espaço de atuação, participando de projetos de grande
amplitude e repercussão nacional, como a criação da Universidade de Brasília, que
acabaram alçando-o a cargos importantes da política brasileira, aos quais permaneceu
ligado até 1964.
O quarto capítulo analisa a trajetória de Darcy Ribeiro no período de
aproximadamente doze anos que correspondem ao seu exílio político. Distante do país, ele
passou a atuar como professor de antropologia em países de América Latina e a envolver-se
em uma série de projetos relacionados a reforma de universidades. Mas, para Darcy, o
exílio foi importante, sobretudo, pela oportunidade de conviver em novos espaços, com
novos interlocutores e em novos contextos políticos, o que acabou por conformar algumas
características específicas de seu pensamento, em grande parte consubstanciadas na série de
livros intitulada Estudos de Antropologia de Civilização, escrita quase integralmente
naqueles anos.
No capítulo cinco, analiso o retorno definitivo de Darcy Ribeiro ao Brasil, em 1976, e
as dificuldades de sua reinserção no cenário antropológico brasileiro, à luz das experiências
vividas nos anos anteriores. Isto enseja alguns comentários a respeito dos contornos do
trabalho antropológico, tal com praticado, no país, no final da década de 70.
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Por último, apresento, naturalmente, minhas considerações finais.

Um comentário final. A análise detalhada da trajetória de Berta Gleiser, mais tarde
Berta Gleiser Ribeiro, é, neste trabalho, uma ausência importante que desde já quero deixar
registrada15.
Natural de Beltz, Bessarabia, Romênia, e naturalizada brasileira, Berta casou-se com
Darcy no ano de 1948. Desde então, acompanhou o marido em praticamente todas as suas
atividades durantes os 25 anos em que permaneceram juntos. Naquele mesmo ano atuou
como colaboradora em pesquisa de campo junto aos Kaiwá, Terêna e Ofaié-Xavante e, em
1951, junto ao Kaingáng e Xokleng do Paraná e Santa Catarina. Adquirindo o Bacharelado
em Geografia e História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do
Distrito Federal em 1953, ingressa, no mesmo ano, como estagiária, nos quadros do Museu
Nacional. Concomitantemente, dá início, ao lado de Darcy, a um estudo da classificação
tipológica e tecnológica dos adornos plumários dos índios do Brasil, tomando como base o
exame das coleções do Museu Nacional e do Museu do Índio, além de bibliografia
pertinente. Desta pesquisa resulta uma taxonomia dos adornos plumários utilizada por todos
os etnólogos que tratam o assunto e, ainda, um estudo de caso, em parceria com Darcy,
intitulado A arte plumária dos índios Kaapor, publicado no ano de 1957.
Sua participação nas atividades posteriores de Darcy Ribeiro não foi menos
importante. Em 1958, esteve ao seu lado no planejamento e implantação do Departamento
de Antropologia da Universidade de Brasília. Já no período de exílio, colaborou
amplamente, com extensa pesquisa bibliográfica, compilação de dados, estatísticas,
elaboração de gráficos e tabelas, para a série Estudos de Antropologia da Civilização.
Destes mesmos livros, escritos por Darcy, foi ainda a responsável pela revisão das
traduções em inglês e castelhano, além do levantamento bibliográfico e estatístico e preparo
dos originais em castelhano do livro A Universidade Necessária16.

15

Como já mencionado, a Fundação Darcy Ribeiro é também detentora do acervo pessoal de Berta Ribeiro,
quase todo inédito, atualmente em fase final de organização. Os limites inerentes à pesquisa realizada para o
presente trabalho não me permitiram consultar tais documentos, que certamente poderiam acrescentar algo às
discussões aqui realizadas. Sobre Berta, vale consultar a dissertação de Emília Ulhôa Botelho, intitulada Berta
Gleizer Ribeiro (1924-1997): Afinidade e Autonomia, defendida na UnB em 2005, na qual a autora utiliza-se
de dados do acervo da Fundar.
16
Dados extraídos do currículo de Berta Ribeiro, cedido gentilmente por Mariza Corrêa.
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Em suas próprias palavras, escritas na década de 70, Berta foi, em suma, uma
“colaboradora infatigável” de Darcy. Sua conduta, registrada em boa parte dos documentos
consultados para esta pesquisa, me autoriza a corroborar, com plena convicção, este
comentário. Mas permite, igualmente, ir além e acrescentar ter sido ela a principal
responsável pelo sucesso de boa parte de seus empreendimentos intelectuais. Como bem
resumiu uma correspondente da época, Berta foi, em verdade, quem “materializou o gênio
de Darcy”.
Isto é verificável não só no que se refere à obra de Darcy, como também em relação
às fontes utilizadas para a construção da presente tese. Foi por ela datilografada boa parte
das correspondências manuscritas trocadas pelo marido entre os anos 50 e 70 – atividade
sem a qual tornar-se-ia consideravelmente dificultosa a leitura desses documentos17.
Chegou mesmo a escrever por Darcy em diversas ocasiões, quer por sua ausência, quer por
sua conhecida “aversão epistolar”, não raro mencionada – e criticada – por correspondentes
do casal.
É verdade que, a partir da segunda metade dos anos 70, Berta logrou construir uma
carreira independente – e importante – passando a integrar, a partir de 1988, o quadro
docente do Departamento de Antropologia do Museu Nacional. Não obstante, ao menos no
período aqui em questão, não é difícil enquadrá-la naquela categoria de esposas de
antropólogos, sempre situadas em posição secundária em relação a seus respectivos
maridos, tal como denunciado por Mariza Corrêa. Mas, talvez por isto, ela estará presente,
todo o tempo, nas páginas que se seguem. Diretamente, como testemunha privilegiada da
maior parte dos acontecimentos aqui registrados; indiretamente, por meio das cartas e
correspondências eventualmente citadas18.

17

A grafia de Darcy torna a leitura de seus manuscritos, na prática, um exercício decifragem. Basta dizer que
a Fundação Darcy Ribeiro conta, hoje, em seu acervo, com um conjunto de “documentos indecifráveis”,
correspondente a textos e anotações de Darcy, não transcritos, nos quais estão incluídos, entre outros, seus
diários de campo. Embora sejam poucos, portanto menos significativos se comparados àqueles “disponíveis”
para consulta, esses documentos não deixam de constituir, de certa forma, uma lacuna desta pesquisa.
18
Seja como for, fica aqui registrada a necessidade premente de pesquisas que explorem a trajetória de Berta,
menos por sua parceria com Darcy, do que pela contribuição que tal trabalho pode trazer para a história do
pensamento social brasileiro.
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1
DARCY, POR DARCY

Acredito que a constância seja a qualidade
mais difícil de se encontrar no homem, e a mais fácil
a inconstância. Quem os julgasse
pormenorizadamente de acordo com seus atos, um
por um, estaria mais apto a dizer a verdade a seu
respeito.
Michel de Montaigne

A vida de Darcy Ribeiro, tal como narrada por ele e por outros, situa-o, com justiça,
como um dos antropólogos brasileiros que mais diversificaram suas atividades e, dentre
esses, como aquele cujas atividades políticas alcançaram maior repercussão na esfera
pública. Por isso mesmo, sua trajetória parece expressar um daqueles raros momentos em
que a história das idéias e a história das ações, que normalmente correm em trilhos
separados, se encontram1. Entende-se, assim, porque, regra geral, sua imagem é hoje
vinculada preferencialmente à figura do intelectual público, engajado, antes comprometido
com um tipo de política tout court do que com a produção acadêmica no sentido estrito.
Decorre daí uma tentativa recorrente de associá-lo à figura do outsider, não raro aquele que
jamais se conformou a padrões de conduta pré-estabelecidos, sobretudo acadêmicos.
Indisciplina, insubordinação, rebeldia, uma suposta incapacidade de sujeitar-se a regras e
convenções, além de uma dose de genialidade, parecem ser, em conjunto, as características
mais atribuídas a Darcy. Um homem, em suma, não “domesticado”, como ele gostava de
dizer, e que, por isto mesmo, não domesticou ninguém.
Narrador brilhante, apaixonado e apaixonante, construtor consciente de seu próprio
personagem, Darcy conseguiu compor um conjunto de narrativas autobiográficas fiel a esta
imagem construída e (auto)atribuída. Particularmente Confissões, último trabalho escrito
pelo autor – e inquestionavelmente seu escrito autobiográfico de maior repercussão2 –, é
1

A metáfora é de Norberto Bobbio (1997).
Além de Confissões, praticamente o único texto com referências ao período que antecede sua chegada a São
Paulo, na década de 40, para estudar na Escola Livre de Sociologia e Política, lanço mão, ao longo deste
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uma tentativa explícita de (re)construção de um personagem, ou, melhor, de uma pessoa –
para usarmos uma categoria maussiana3 – diante de um futuro inexorável: a morte pelo
câncer que o acometia havia anos4. Esta observação não é gratuita: Darcy escrevia para a
posteridade. E, desta forma, procurou tecer uma narrativa direcionada para a construção de
um indivíduo multifacetado, cujos papéis estariam reduzidos, basicamente, a quatro:
antropólogo, educador, político e romancista. Lá, como em vários outros textos, Darcy
valeu-se desta imagem como uma maneira de ressaltar aquilo que mais teria marcado sua
trajetória.
Homem de muitas faces, de muitas vidas, de muitos “eus”. Essa era uma autoreferência das que mais lhe agradavam. Em uma passagem que se tornou bastante
conhecida entre seus admiradores, disse, certa vez, ser como as cobras. Não por ser
serpentário ou venenoso, mas porque cobras são animais que mudam de pele. Ele,
igualmente, durante toda sua vida, havia, muitas vezes, mudado de pele. Dizia ter
“encarnado” particularmente as peles de etnólogo, político, romancista, educador e até
mesmo aquela de menino, a primeira delas, filho de professora primária que, com tinta azul,
azulou toda a água de Montes Claros, sua cidade natal.
Tais considerações foram feitas na década de 90, por ocasião da entrega a Darcy do
título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Copenhague. Se, naquele momento, a
ocasião ensejava um exercício de auto-conhecimento – “eu me perguntava quem sou”,
escreveu ele em Confissões (Ribeiro, 1997a, p. 544) – certo é que as metáforas das peles é
um caminho seguro para entendermos a maneira pela qual constituiu-se um discurso
recorrente que fez (e ainda faz) de Darcy não só um intelectual multifacetado como também
capítulo, de um extenso depoimento dado por Darcy, em 1978, sobre sua trajetória, ao projeto de História Oral
do CPDOC, Fundação Getúlio Vargas, e do livro Testemunho (Ribeiro 2001), publicado pela primeira vez em
1990. Vale conferir, ainda, seu depoimento em Grupioni e Grupioni (1997). O livro Aos Trancos e Barrancos
(Ribeiro, 1985c), embora não seja propriamente uma autobiografia, é também interessante na medida em que
Darcy situa alguns acontecimentos marcantes de sua trajetória em meio à história dos acontecimentos que ele
considerou importante entre 1900 e 1980.
3
Afirma Marcel Mauss: “A noção de pessoa haveria de sofrer ainda uma outra transformação para tornar-se o
que ela se tornou há menos de um século, a categoria do Eu. Longe de ser a idéia primordial, inata,
claramente inscrita desde Adão no mais fundo do nosso ser, eis que ela continua, até quase nosso tempo,
lentamente, a clarificar-se, a especificar-se como conhecimento de si, com a consciência psicológica” (Mauss,
2003, p. 394)
4
O livro Confissões, embora contenha várias reproduções de trechos de obras anteriores, foi escrito nos dois
últimos anos de vida, sendo preparado para publicação pouco antes de sua morte em 17 de Fevereiro de 1997.
Algumas informações referentes à escrita e à edição dos livros de Darcy estão resumidas no site da Fundar
(www.fundar.org.br). Sobre a relação entre narração e morte, ver o clássico ensaio de Benjamin (1980) e o
trabalho de Gagnebin (2004).
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o antropólogo “engajado” que “politizou a antropologia”, particularmente o problema
indígena; alguém que rechaçou toda e qualquer tentativa de construção do puro saber, isto
é, um saber que, parafraseando Bourdieu (1996b), poderia ser definido como o “saber pelo
saber”, cujas pretensões de dependência em relação a forças externas expressam a vontade
de construir o saber pelo simples amor pelo saber.
Mas, se me permito, aqui, de saída, fazer referência à última década de vida de Darcy,
é tão-somente pelo fato de que meu ponto de partida é precisamente a “verdade” deste
personagem; “verdade” inscrita sob a forma de uma narrativa construída e difundida em
grande parte pelo próprio autor. Narrativa, no entanto, a ser ultrapassada, tornando-se, ela
mesma, objeto de uma desconstrução. Para justificar esta assertiva, é preciso situar,
inicialmente, algumas premissas teóricas que orientam este trabalho.

Indivíduo e narrativa (auto)biográfica

Comecemos por indagar: que é uma autobiografia ? “Récit rétrospectif en prose
qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie
individuelle, en particuler sur l’histoire de sa personalité”. Assim responderia Phillippe
Lejeune (1975, p. 14) a esta pergunta, chamando a atenção para as características que, por
estarem necessariamente presentes no relato autobiográfico, torná-lo-iam distinto de outros
gêneros vizinhos, como as memórias, as biografias, o romance pessoal, o poema
autobiográfico, os diários íntimos e o auto-retrato ou ensaio. Embora privilegiando o
aspecto literário da narrativa autobiográfica e, portanto, não considerando os aspectos
sociológicos de sua construção, Lejeune aponta para questões importantes acerca da
definição deste tipo de escrita, cujas conseqüências serão retomadas criticamente ao longo
das páginas que se seguem. Detenhamo-nos, então, rapidamente, sobre seu esquema
classificatório.
Lejeune aponta quatro condições que seriam constitutivas de toda autobiografia5. Em
primeiro lugar, por definição, trata-se de uma narrativa em prosa; em segundo lugar, o

5

As discussões sobre o trabalho de Lejeune aqui apresentadas foram em parte inspiradas pelo excelente artigo
de Alberti (1991).

15

sujeito-objeto dessa narrativa deve ser uma vida individual ou a história de uma
personalidade; em terceiro lugar, o narrador dever identificar-se com o autor e, portanto,
com um personagem real; finalmente, são imprescindíveis a identidade entre narrador e
personagem principal e a retrospecção do relato. É uma autobiografia, portanto, toda obra
que consegue reunir a um só tempo todas estas condições, embora não necessariamente
apresente somente tais características. Dito de outra forma, o texto deve ser principalmente
uma narrativa, mas uma narrativa principalmente retrospectiva, da mesma maneira que seu
objeto deve ser principalmente uma vida individual. “C’est là question de proportion ou
plutôt de hierarchie”, afirma Lejeune (idem, p. 15).
Mas é particularmente a identidade entre narrador, autor e personagem que permite
estabelecer o caráter distintivo do relato autobiográfico. Identidade que deve ser
previamente declarada por um “pacto biográfico” implicitamente firmado entre aquele que
escreve e aquele que lê uma autobiografia, no qual o seu autor estabelece, de saída, seja na
capa, seja no título do livro, sua identidade com o narrador e, por conseguinte, com o sujeito
de seu enunciado, isto é, o personagem principal da narrativa. É o que se vê, por exemplo,
nas Confissões de Jean Jacques Rousseau, na qual, ainda segundo Lejeune, o pacto é
firmado logo no título, desenvolvido no prefácio e confirmado ao longo de todo o texto pelo
emprego de “Rousseau” e “Jean Jacques”. Desta forma, o corolário desta afirmação não
poderia ser senão a impossibilidade de uma autobiografia anônima.
Autor, narrador e personagem têm, não obstante, funções distintas. Se os dois últimos
são figuras que, no interior do texto, remetem ao sujeito da enunciação e ao sujeito do
enunciado, cabe ao autor, representado pelo nome próprio, o papel de referente no exterior
do texto, ao qual remetem, pelo pacto autobiográfico, tanto o narrador quanto o
personagem. Esta “relação de relações” (idem, p. 39), que caracteriza a autobiografia,
engendra, assim, duas relações distintas. Enquanto autor e narrador confundem-se,
identificam-se pelo pacto inicial, estabelecendo uma relação de identidade – declarada e
anunciada, impossível de ser contestada –, entre autor e personagem, ou, mais
especificamente, entre o autor e o passado do personagem, estabelece-se uma relação de
semelhança que, por não remeter a nenhum fato imediatamente declarado, está sujeita a
contestações e discussões de infinitas nuances, a partir do enunciado. Todo personagem de
uma autobiografia é, pois, duplamente referenciado: de um lado, identifica-se com o sujeito
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da enunciação, isto é, o autor, pessoa atual; de outro, fala de um “si mesmo” distanciado no
tempo, sujeito de vivências passadas. Nesse último caso, assemelha-se ao narrador, já que
esse, ao referir-se ao passado do personagem, não raro se confunde, se engana, omite,
esquece, deforma seu próprio relato.
Para Lejeune, porém, esta inevitável imprecisão do relato não compromete a
autenticidade da narrativa, porquanto seu fundamento reduz-se a um “pacto referencial”,
coextensivo ao pacto biográfico, a partir do qual o autor da narrativa define e explicita não
só a dimensão do real em questão como também o grau de semelhança que se pretende
alcançar: “La formule en serait no plus ‘Je soussigné’, mais ‘je jure de dire la verité, toute
la verité, rien que la verité’”. Um juramento que, menos do que uma declaração explícita,
constitui-se como uma prova suplementar de honestidade que restringe o relato à realidade
possível: “la verité telle que’elle m’apparaît, dans la mesure ou je puis la connaître, etc.
faisant la part de inévitables oublis, erreurs, déformations involontaires, etc.” (idem, p.
36)6.
Embora Lejeune se esforce em distinguir autobiografia de estilos literários nos quais a
não-identificação entre autor, narrador e personagem atesta o seu caráter ficcional (como
acontece, por exemplo, no pacto romanesco) a discussão até aqui sucintamente apresentada
não impede que, a partir de suas próprias considerações, desloquemos tal significado de
ficção e, mutatis mutandis, definamos a narrativa autobiográfica como uma ficção, sim, tal
como o termo é apresentado por Cifford Geertz (1979) ao referir-se a textos antropológicos,
isto é, como algo “construído”, “interpretado”, “modelado”, remontando assim ao sentido
original da palavra fictio, que não se confunde com “falsidade”. Tal é o sentido que
podemos atribuir ao que Lejeune chama de “relação de semelhança”, que, como vimos, se
estabelece entre autor/narrador e o passado de seu personagem.
Uma ficção cuja contrapartida, para o sujeito, reside precisamente no fato de que
somente na narrativa os acontecimentos dispersos de uma vida adquirem coerência. Como
sugere Egan (1984), é pela própria narrativa que o autor de uma autobiografia torna-se
capaz de manipular suas múltiplas experiências vividas, recorrendo a um padrão único que
consiste geralmente em começo, meio e fim e que, em linhas gerais, representa a estrutura

6

Nas Confissões de Darcy Ribeiro, tal juramento encontra-se no prólogo: “recapitulo aqui, como me vem à
cabeça, o que me sucedeu pela vida afora...”
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(framework) básica do ser humano, a saber, nascimento, morte e vida7.
Explicações universalizantes à parte, Kofes (2001) parece reforçar este argumento, ao
considerar a narrativa autobiográfica como constitutiva do sujeito, apontando, além disso,
na trilha de Paul Ricoeur e contrapondo-se à Bourdieu8, para o “nome próprio” como algo
tensamente análogo ao narrador benjaminiano ou ao autor no sentido que entende Ricoeur,
isto é, no plano interno da narrativa. “Tensamente” salienta a autora, “porque a pessoa –
narrador – é também personagem e, como narrador ou autor, projeta experiências, ações,
acontecimentos e tece sua identidade. Ao tecer o enredo constituiria um si-mesmo. Seria,
esta sim, uma ilusão ignorar no trato biográfico a mediação de sua narração. Isto é,
tomarmos uma narrativa de vida como a vida vivida” (Kofes, 2001, p. 124).
Tudo isto nos induz a considerar a experiência que Darcy Ribeiro apresenta em sua
narrativa autobiográfica, não como algo “encontrado” ou simplesmente “evidenciado”, mas,
antes, no sentido da fictio, ou, ainda, como preconizou Scott (1999), como algo construído,
contado, narrado, negociado e dependente, portanto, da narrativa que a expressa.
Mas, bem entendido, narrada não por um sujeito cujo limite à liberdade estaria dado
por sua própria racionalidade. Ao contrário, trata-se de uma experiência que não escapa das
concretudes socioculturais que tensamente realizam-no como pessoa, o que, aliás, para
Kofes (op. cit.), permite fazer da intenção biográfica um exercício também etnográfico.
Fica claro, assim, que a análise da constituição de narrativas não pode subestimar o
fato de que o sujeito não é a única fonte confiável de um conhecimento que se originaria do
acesso ao real através da experiência, porquanto não se trata de um sujeito fixo e autônomo
a partir do qual a experiência é simplesmente colocada em evidência. É preciso, pois,
considerar tanto a construção da subjetividade quanto a posição e os constrangimentos dos
sujeitos para o conhecimento que produzem e, assim, atentar para as relações entre
discurso, cognição e realidade (Scott, op. cit.).
Considerando, destarte, que uma história de vida é também uma maneira de conferir,
ou construir uma identidade, esta deve ser entendida, como quer Scott, como um evento
7

Neste trabalho a autora procura explicar, a despeito das diferenças, a invariabilidade de formas de narrativas
autobiográficas a partir de certos padrões literários que podem ser encontrados em uma vasta gama de
autobiografias. Assim, se estou correto em minha leitura, as metáforas aparecem como a condição da ficção
que, por sua vez, é a expressão de forças psíquicas fundamentais. Isto não está em questão aqui. Procuro reter
somente o caráter constitutivo do sujeito que a autora atribui à narrativa.
8
Retomarei adiante os argumentos de Bourdieu.
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discursivo, estando, portanto, amarrada à noção de experiência. O que leva à conclusão de
que “não são os indivíduos que têm uma experiência, mas os sujeitos que são constituídos
através da experiência” (idem, p. 27)9. Uma experiência, por sua vez, a ser tomada “não
como a origem de nossa explicação, não a evidência autorizada (porque vista ou sentida)
que fundamenta o conhecimento, mas sim aquilo que buscamos explicar, aquilo sobre o
qual se produz conhecimento” (idem, ibidem). E, finalmente, uma experiência que, ao ser
explicada, contextualizada, historicizada, suscita a possibilidade de ser igualmente
contestada, tornando-se contingente. Porque, sendo por si mesma uma interpretação,
experiência é, ao mesmo tempo, “algo que precisa de interpretação. O que conta como
experiência não é nem auto-evidente, nem definido; é sempre contestável, portanto, sempre
político” (idem, p. 48).
Tentemos, então, enfrentar estas questões, mas reajustando o foco e perguntando: o
que nos conta Darcy Ribeiro sobre sua própria experiência? Sigamos alguns de seus passos,
procurando vê-lo tal como ele gostaria de ser visto. Mais precisamente, concentremo-nos na
forma como Darcy constrói – particularmente em suas Confissões, mas não só nela – uma
trajetória referenciada pelos quatro papéis já referidos, correspondentes, segundo ele, às
quatro principais atividades que mais marcaram sua vida: as de antropólogo, educador,
romancista e político.

Darcy, personagem, por Darcy

Observando sua narrativa sobre a infância em Montes Claros, destacam-se,
inicialmente, as inúmeras referências ao convívio com a mãe, D. Fininha10, uma importante

9

Lévi-Strauss, em seu clássico artigo sobre a “Eficácia Simbólica”, também chamou a atenção para
constituição de uma experiência real pela narrativa de um xamã. Articulando temas míticos e a geografia do
corpo de uma doente, o xamã acaba por induzir nela uma transformação orgânica garantida por uma
linguagem simbólica capaz de levar sua mensagem diretamente ao inconsciente. A cura xamanística visa,
pois, a provocar uma experiência, fazendo o “doente a viver intensamente um mito, ora recebido, ora
produzido, e cuja estrutura seria, no nível do psiquismo inconsciente, análoga àquela da qual se quereria
determinar a formação do nível do corpo” (Lévi-Strauss, 1996a, p. 233). As referências a Lévi-Strauss
encontram-se, também, em Kofes (op. cit).
10
Dona Fininha, como era chamada carinhosamente Josephina Augusta da Silva Ribeiro, foi, até sua morte,
em 1990, pessoa bastante ligada a Darcy. Sobre sua importância para família Ribeiro, da perspectiva de Darcy,
ver principalmente a primeira parte de Confissões.
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professora primária local que, em certa época, também lecionava para mais de 75 alunos
maiores de idade. Lá, segundo Darcy, tornou-se evidente sua vocação para a educação: “Às
vezes eu ajudava os recém-ingressados segurando a mão deles com um lápis para
domesticá-la, a fim de que pudessem escrever. Ali me fiz educador” (Ribeiro, 1997a, p. 31).
Darcy situa mais ou menos na mesma época o despertar de sua própria condição de
intelectual, ainda que, nos primeiros anos da década de 3011, com alguns poucos milhares de
habitantes12, Montes Claros não pudesse oferecer muito a quem quer que tivesse alguma
pretensão no mundo das letras:

Minha cidade é do interior de Minas. A ignorância era tão grande... na minha casa
tinha dois jornais: Ave Maria, um jornal que minha mãe assinava, e o jornal que ela
recebia como professora primária, chamado Minas Gerais. No Minas Gerais, de vez
em quando, surgia, na segunda página, algum artigo assim pretensamente cultural.
Ali eu via falar de Goethe, por exemplo, no centenário de Goethe. Para obter uma
idéia de como esse negócio era asnático – e de como eu estava fechado, e aquele
mundo era fechado – durante muito tempo, durante quase todo o período da guerra
espanhola, eu acompanhei-a pela Ave Maria, aquela revista pia, e eu não entendia
porque os comunistas queriam comer as freiras. Era uma coisa louca. Eu tinha uma
tia freira, e as freiras todas da Santa Casa e do colégio eram muito feias. E
comunista era aquele que queria comer freiras. Então, é um negócio muito
extravagante. Era preciso um grau de ignorância tremenda, para alguém pensar a
guerra espanhola como comunista querendo comer freiras.
Só por acaso, meu tio veio do Rio de Janeiro e levou para Montes Claros uma
revista Pan. Essa revista Pan teve a importância enorme na minha vida. Ela me caiu
na mão e com essa revista eu aprendi espanhol e aprendi o mundo, ao mesmo
tempo, porque era uma revista política que dava uma imagem do mundo. Então a
guerra espanhola estava explicada. Era uma guerra empolgante, e eu tomei posição
e partido naquela guerra. Fiquei sabendo o mundo (Ribeiro, 1985a, pp. 2-3).
Isto não o impediria, no entanto, de descobrir, no “isolamento” de sua juventude, sua
veia intelectual e descortinar o mundo sem deixar sua cidade natal. Darcy faz referência a
duas “janelas” que lhe teriam proporcionado tal proeza. Uma, a literatura: “Li todos os
livros que andavam de mão em mão em Montes Claros. Romances de muitos volumes e de
muitíssimas páginas: Alexandre Dumas, Michel Zevaco, Ponson du Terrail, Victor Hugo,
11

Não procurei precisar tais datas. Todavia, como veremos em seguida, Darcy relata que sua “virada” para o
mundo das letras, teria se dado, “ali pelos catorze anos”, portanto, em meados da década de 30. Ele deixaria
Montes Claros em 1939, com 17 anos.
12
Fio-me novamente na narrativa de Darcy, cujas recordações apontam para Montes Claros o número de
pouco mais de 3.000 habitantes no ano de seu nascimento, isto é, 1922.
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Rocambole, tantos outros” (idem, p. 52). Além desses, Os Miseráveis, relido
incansavelmente, que, segundo seu relato, acabou marcando-o de maneira especial,
inclusive politizando-o. Leu também, por diversas vezes, o Eu, de Augusto dos Anjos, e
Flores Del Fango, de Vargas Vilas, emprestado de um forasteiro, porquanto não circulava
na cidade. Por essa época, “ali pelos catorze anos”, lembra ele, deu-se, assim, a virada que
marcaria toda sua existência:
Dei de ler. Li todos os romances que rodavam pela cidade de mão em mão, inclusive
alguns com a assinatura de meu pai. Depois, li quase toda a biblioteca de tio Plínio.
Eram centenas de livros (...)Larguei a meninada, só queria saber de leitura, de falar
com adultos, de ver jogar xadrez e de mal jogar. Na época em que a garotada
namorava e dançava, caí nesse intelectualismo (Ribeiro, 1997a, p. 37).
Outra janela foi o cinema: Carlitos, o Gordo e o Magro, os heróis faroeste, Greta
Garbo, Mae West, todos eles seres que, para aquele rapazinho “ingênuo”, se tornaram
“mais importantes que qualquer pessoa vivente de ao redor”. Ofertavam-se, assim, com o
cinema, “todos os prodígios que o mundo oferecia”.

Nele vi com meus olhos como a vida pode variar, as mil formas de ser do amor, da
desgraça, do drama, do gozo e da dor. Aquela parede vagabunda com sua tela,
arrombada pelas luzes e sombras ordinárias, se transmutava, recuando no tempo e
no espaço, para versar e mostrar os temas mais desencontrados e mais
encantadores (...)
Minha máquina de pensar foi montada com esses componentes. A vida mesma que
observava ali, ao meu redor, espiando, bisbilhotando, era muito menos expressiva
que qualquer literatura me dando, revivida em palavras, destinos muito mais
impressionantes. O cinema, exibindo beldades, feiúras, sublimidades, horrores,
aventuras, amores, enredos mil vezes mais vivos e cativantes que os que aconteciam
na minha pobre Moc. Tudo tão misturado na minha geração para ser meu retrato
do mundo e do humano (Ribeiro, 1997a, p. 53).

Mas, sobre o contato com o mundo “exterior”, é preciso, ainda, destacar, em sua
retrospectiva, a presença de seu tio, Plínio Ribeiro, médico, “principal intelectual da cidade”
(p. 33), cuja influência contribuiu para Darcy tornar-se, de fato, intelectual, livrando-se da
possibilidade de tornar-se herdeiro de terras da família paterna, destino promissor para um
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descendente de importantes fazendeiros da região13.

Naquela ocasião, meu tio era um homem muito curioso. Um homem que lia livros
de um tal Pietro Baldi, que era um espírita, sobre galáxias – galáxias que do ponto
de vista de um espírita que sabe galáxia pela mediunidade. Ao mesmo tempo, James
Jim, um livro sobre Astronomia de um físico inglês. Então, era uma mistura louca e,
ao mesmo tempo ele era médico, e eu gostava de olhar os livros de Anatomia. Tinha
olhado desde menino, procurando ver as partes do homem e da mulher” (Ribeiro,
1985a, p. 3).
A biblioteca de Plínio Ribeiro teria, no entanto, um papel ainda maior:

Sem a livralhada de tio Plínio eu não seria quem sou. Livros são os tijolos de que
são feitos os intelectuais. Sem eles eu teria sido o fazendeirão que Filomeno14
insinuava. Outro gênero qualquer de gente. Bem diferente do que vim a ser. Um
consumidor insaciável de papel impresso, um escrevedor que não resiste nem
mesmo ao desejo de converter-se em livro nesta biografia.
Esse meu culto aos livros é velha adoração. Vivi mais horas de minha vida lendo,
escrevendo, do que vivendo. Gastei mais com livro do que com qualquer outra
coisa. Assim foi que enchi tantas estantes. São litros de suor. E aqui não tenho nem
metade dos livros que comprei.
Leitura é a carne de meu espírito. De livros, principalmente, é que sou feito. Desde
que comecei a ler, rapazinho, sempre tive dois, três livros novos à mão, que eu ia
lendo como leio até hoje, descansando de um na leitura do outro. Passei, nem sei
como, de leitor a escritor, tão fácil foi. Sempre escrevi versos, contos crônicas e,
afinal, romances, pondo nesse fazimento a massa maior de meus esforços.
Tamanha devoção às letras significou para mim abrir mão de umas tantas coisas.
Não fui o médico que prometi a mamãe, nem fui o fazendeirão em que quiseram me
transformar. Fui um professor querido, um funcionário devotado, mas só me
dediquei mesmo aos ofícios de leitor e escritor (Ribeiro, 1997a, pp. 53-54).
Darcy relata que, com esta bagagem, deixava Montes Claros em 1939, aos 17 anos,
dando início tanto à construção de uma consciência política efetiva como a um projeto
intelectual que acabaria levando-o ao encontro da etnologia.

13

O pai de Darcy, Reginaldo Ribeiro dos Santos, pertencia a uma família de “antigos garimpeiros e
contrabandistas de diamantes. Não podiam ouvir falar de uma lavra de ouro sem ir lá ver e se apossar dela se
pudessem” (idem, p. 29). Assim, os “poderosos Ribeiro” representavam, para Darcy, toda uma classe rústica,
próspera e endinheirada, no melhor estilo dos grandes e antigos fazendeiros. Povo sertanejo, como “meus tios
e avós, fazendeirões rudes, gastadores de gente” (Ribeiro, 2001, p. 234). Seu pai, no entanto, “era o
melhorzinho deles. Romântico, gostava de ler e beber pinga” (Ribeiro, 1997a, p. 29).
14
Trata-se de Filomeno Ribeiro, fazendeiro, padrinho e tio paterno de Darcy.
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Tinha planos de ser médico, “dono da melhor clínica cirúrgica do Brasil”. Por vontade
de sua mãe e também pela influência de seu tio Plínio. “Para mim”, escreveu ele, “ser
médico era vestir meu tio, o Doutor Plínio: rico, prestigioso, refinado, lido, informado. O
homem mais culto da cidade” (idem, p. 72). Para tanto, matriculou-se no curso preparatório
da Faculdade de Medicina da capital mineira.
Porém, em pouco tempo, a possibilidade aberta aos estudantes de freqüentar outros
cursos, outras disciplinas, desviá-lo-ia do caminho. A Faculdade de Filosofia
particularmente o encantava, “com suas aulas abertas para quem quisesse assistir (...) Ali se
davam aulas de tudo. Todas nesse diapasão declamatório. Uma maravilha, de que eu fruía
contentíssimo, livre da matemática e dos cadáveres” (idem, p. 73). Aproximava-se, neste
ambiente, também da literatura e da poesia moderna, afastando-se cada vez mais da
medicina. Sobre isto, recorda: “Um dia, me encontrei gostando muito de Carlos
Drummond, até da pedrada, creio que nasci, naquele dia, como intelectual” (idem, p. 79).
A narrativa de Darcy revela que, embora folgada, a vida que levava estava longe de
ser alegre, pois crescentes eram as frustrações decorrentes de sua vinculação a um curso
para o qual se sentia cada vez menos inclinado. Restavam-lhe as aulas de sua devoção e o
convívio com os amigos dos cursos de Direito e Filosofia, através do quais conheceu a vida
boêmia da capital mineira, naquela época concentrada na Avenida Afonso Pena.
De noite, ia pros bares discutir com os colegas que me mostravam Getúlio como um
ditador cruel, as lutas das democracias contra o Eixo, o reacionarismo do Estado
Novo, a demagogia dos corais de Vila-Lobos, a grandeza de Romain Rolland, e a
beleza dos romances de Thomas Mann, Faulkner, Pirandello, que nos
desprovincializavam. A nova literatura nacional de Jorge Amado, José Lins do
Rego e Graciliano Ramos me encantou. Passei meses com eles nos cacauais da
Bahia, nos engenhos decadentes e no Nordeste seco” (idem, p. 79).

Aqueles eram anos de Estado Novo e de Guerra Mundial e os acontecimentos na
Europa e alhures reverberavam também em Minas, sobretudo em seu contorno ideológico.
De um lado, a precária democracia de países como França, Inglaterra e Estados Unidos,
perdendo a guerra, e, de outro, a ascensão das ditaduras neofacistas da Alemanha e da
Itália, e mais tarde do Japão, ameaçando criar uma nova ordem mundial. Contra essas
potências, diz Darcy, “o comunismo da Rússia, que quase estourou nosso coração com seus
milhões de mortos pela máquina de guerra alemã, até a vitória de Stalingrado. Não só os
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poetas maiores, nós todos nos lavamos em glória com aquele feito que reverteu a guerra.
Muitíssimos viraram comunistas” (idem, p. 80).

Entrementes, os acontecimentos que

culminariam na queda de Paris haveriam de virar sua cabeça e enchê-lo de “ódio
antialemão”. Sobre isto, escreve:
Os comunistas não tinham nenhuma literatura nacionalista nem antiimperialista.
Falavam de tudo em tese, secamente. Por fortuna, havia o livro de Jorge Amado
sobre Prestes, O Cavaleiro da Esperança. Preso havia dez anos em uma cela
triangular, sem falar com ninguém, contando todos os dias os tijolos do chão e
fazendo contas de cabeça com eles para não ficar louco. Além desse veio
romântico, caiu nas minhas mãos toda um bibliografia nova para mim,
questionadora. Eram leituras de simples divulgação, como da história da filosofia,
que alargavam o meu mundo e refaziam as minhas idéias. Textos sobre Haeckel,
Spencer, Marx, Freud, Nietzche, Schopenhauer me empolgaram e me deram um
novo discurso. Sempre de segunda mão, em espanhol, que aprendi lendo-os (idem,
p. 80).
Assim é que sua narrativa deixa transparecer que três anos em Belo Horizonte haviam
transfigurado sua vida, colocando-o a par de todo o contexto mundial, aproximando-o do
pensamento comunista e, por conseguinte, tornando ainda mais forte os contornos de outra
de suas peles: a de político.
Vivia no planeta Terra sabendo detalhadamente o que acontecia mundo afora. Não
só sabendo, mas tomando partido. Isso aprendi com os comunistas, a ser
responsável pelo destino humano. Tudo que ocorrera a um povo de qualquer parte
me interessa supremamente, obrigam-me a apoiar ou opor-me, impávido. Essa
postura ética, que presidiu toda a minha vida, conduzindo-me na ação política, em
todas as instâncias dela, é um de meus bens mais preciosos. Dói-me hoje ver que a
juventude de agora não tem nada assim para fazer suas cabeças e ganhá-los para si
mesmo e para seu país (idem, p. 82).
O mesmo Partido Comunista que, segundo Darcy, “apesar de todo o dogmatismo
stalinista que imperava então, que atiçaram meu fervor utópico”, o fazia “ver a realidade
brasileira como a base de um projeto de criação de uma sociedade solidária” (Ribeiro, 2001,
p. 35).
A se julgar principalmente pelo relato de Confissões, o abandono da medicina era,
naquele contexto de dúvida, iminente. Lembra Darcy que, na época, à falta de vocação para
o trato com doenças, ele alia sua veia política e, diante da falta de alternativas, decide
dedicar-se ao movimento estudantil do diretório central de Minas, função que o teria
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colocado em contato com personalidades importantes, como Jean Desy, embaixador do
Canadá, e o sociólogo americano Donald Pierson, convidados, ambos, para proferirem
palestras aos universitários de Belo Horizonte. Esses contatos seriam promissores. O
primeiro oferecer-lhe-ia uma bolsa de estudos no Canadá, impossível de aceitar naqueles
tempos de guerra em que qualquer travessia internacional de navio seria uma aventura por
demais arriscada. Já o contato com Pierson abriria melhores perspectivas:

Pierson passou vários dias comigo, visitando as velhas cidades mineiras: Ouro
Preto, Mariana, Congonhas, Sabará. Espantado de ver a beleza e a riqueza
prodigiosa daquelas igrejas, todas uma cultura barroca que floresceu no período
colonial. No seu país nunca houve coisa assim. Acabou me oferecendo uma bolsa
de estudos para a Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Ribeiro, 1997a, p.
92-93).
Estava decidido: o jovem estudante de medicina queria virar cientista social em São
Paulo. Restava-lhe, então, comunicar seus novos planos ao tio, coronel Filomeno Ribeiro,
que naquela época era também o seu tutor. Darcy lembra que Filomeno era o homem mais
rico e poderoso da região. Enriquecera gerindo os bens da família materna; bens que, por
direito, em parte também seriam de Darcy e Mário Ribeiro, seu único irmão, além daqueles
que lhes cabiam por herança. Darcy, portanto, seria também herdeiro de seu tio, assunto
candente naquele momento em que ele acabara de fazer vinte e um anos e com isto entrara
na gestão dos bens herdados de sua avó materna.
O argumento para convencer o tio, tal como narrado em Confissões, não deixa de ser
curioso. Darcy dizia-lhe da “porcaria que era a medicina, que não era a ciência da saúde e
da vida, mas da morte e da prática de tratar com doentes que são feios e fedem”. Em
contrapartida, “ciências boas eram a sociologia e a antropologia, que tratam de gente viva,
atuante, por isso é que serviam para mim”. Ao que o tio prontamente teria retrucado: “Se eu
pegasse sua idade, ia é tocar o Santo André” (idem, p. 96). Conclui Darcy:

Com esta fala, ele me herdava e deserdava, o que minha mãe logo percebeu, muito
zangada. Punha nas minhas mãos uma das maiores fazendas de Minas, que fora a
sesmaria da família Sá, Santo André do Brejo das Almas, com sua sede majestosa,
suas senzalas, os pastos aramados, as morrarias cobertas de mata. Num canto dela
está hoje a cidade de Francisco Sá. Evidentemente a oferta era atrativa, ser dono
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do Santo André daria alto prestígio a qualquer um, seria boa dose até para o
sucessor de Benedito no governo de Minas.
Para mim a decisão era terrível, me cabia optar entre pôr um chapéu de couro e
tocar a gadaria do Santo André ou insistir contra meu padrinho, de ir estudar
ciências sociais em São Paulo. Aquele intelectualzinho atônito tremeu nas bases e
optou. Foi ser cientista social em São Paulo (idem, pp. 96-97).
Encerra-se, assim, em sua narrativa, o período em que, bem ou mal, havia se formado
aquele “intelectualzinho” que, com vinte e um anos, seguia rumo à Escola Livre de
Sociologia e Política para tornar-se antropólogo e cientista social.
Sobre esta nova fase de vida, Darcy faz questão de afirmar seu pertencimento à
primeira geração de cientistas sociais brasileiros profissionalizados e com formação
universitária específica, referindo-se aos primeiros graduados nas duas instituições pioneiras
em ciências sociais, ambas criadas na década de 30: a Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (FFLCH), da Universidade de São Paulo, fundada em 1934, e a Escola
Livre de Sociologia e Política de São Paulo (ELSP), criada em 1933, cujos mestres, para
ele, eram os pais fundadores das ciências sociais no Brasil.

No caso da antropologia, essa fundação se dá principalmente em São Paulo, que é
onde a antropologia brasileira nasce de muitas mudas. Anteriormente, um centro
vivo de ensino e pesquisa floresceu no Rio e alguns transplantes aqui e ali, mas não
frutificaram. Foram contemporâneos meus os mais brilhantes antropólogos
brasileiros do passado, mas só me influenciaram pela leitura de suas obras
(Ribeiro, 1997a, p. 120).
Sobre sua iniciação na etnologia, salienta que tudo havia começado na segunda metade
da década de 40, com seu ingresso no Serviço de Proteção aos Índios (SPI), em 1947. Nesta
instituição, recorda ter realizado, durante quase dez anos, pesquisas etnográficas pioneiras
com diversos grupos indígenas, das quais resultou uma consciência política privilegiada, de
caráter humanista, cada vez mais sensível aos problemas enfrentados por essas populações,
pelas quais, como diria em outro depoimento, passou a se “interessar como gente, como ser
humano, como destino” (Ribeiro, 1985a, pp. 17-18).
Entre as décadas de 40 e 50, Darcy destaca também sua participação na criação do
Parque Indígena do Xingu – em colaboração com os irmãos Villas-Boas, com o médico
sanitarista Noel Nutels e com Eduardo Galvão – e do Museu do Índio, no Rio de Janeiro,
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onde foi o idealizador do “primeiro curso pós-graduado de formação de antropólogos que se
realizou no Brasil, concretizado com a ajuda da CAPES. Ali”, escreve ele, “formamos
turmas de melhores antropólogos de campo que, além de preparados teoricamente pelos
cursos, obtinham recursos para realizar um ano de pesquisa de observação direta” (op. cit.,
p. 196).
Quanto à sua saída do SPI, na segunda metade da década de 50, afirma que foi
sucedida por sua adesão ao projeto educacional de Anísio Teixeira, a quem fora
apresentado, pouco tempo antes, por Charles Wagley na época em que Anísio criava o
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) dentro do Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos (INEP). Em 1957, recebe, das mãos do educador, a Divisão de
Estudos Sociais do CBPE, no Rio de Janeiro, e, a partir de então, tenta reunir em torno de si
um grande número de intelectuais e cientistas sociais, brasileiros e estrangeiros, para uma
série de estudos sobre a sociedade brasileira que deveriam ser realizados como base para
intervenção nas políticas públicas educacionais. Sobre aquele contexto, fala ainda de sua
atuação como criador do Curso de Formação de Pesquisadores Sociais (CAPS), que contou,
à época, com a colaboração de Roberto Cardoso de Oliveira, alguns anos depois um dos
principais responsáveis pelo curso de pós-graduação desenvolvido no Museu Nacional – na
verdade, como recorda Darcy, um traslado do referido Curso de Aperfeiçoamento em
Antropologia Cultural (CAAC), coordenado por ele, em 1955 e 1956, no Museu do Índio. O
que o levou a declarar-se como “pai e avô de quantidade de antropólogos e sociólogos que
fizeram seus estudos e suas pesquisas debaixo dos meus olhos ou dos olhos de meus
sucessores. Esforcei-me muito para que fossem melhores que eu” (idem, p. 197).
A ligação com projetos educacionais, sobretudo sua participação na “campanha por
uma lei democrática para a educação e na luta para criar a Universidade de Brasília” (idem,
p. 225) é descrita como aquilo que lhe proporcionou visibilidade nacional como “educador”,
o que, pouco tempo após a transferência para o CBPE, o levaria a assumir, em 1962, o cargo
principal do Ministério da Educação e Cultura do Governo João Goulart e, no ano seguinte,
a Chefia da Casa Civil do mesmo governo. Dali Darcy sairia para o exílio, em 1964, durante
o qual passaria doze anos em diferentes países da América Latina planejando reformas para
diversas universidades, lecionando como professor de antropologia e, sobretudo, escrevendo
sua obra mais importante: os Estudos de Antropologia da Civilização.
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Mas o período do exílio assinala, também, o início de sua carreira de romancista.
Naqueles anos, Darcy escreve dois de seus quatros romances, posteriormente traduzidos
para mais de 19 idiomas. O primeiro deles, Maíra, que retoma suas “vivências de jovem
etnólogo, nos muitos anos de grato convívio que tive com índios pelos matos do Brasil”, foi
escrito inteiramente no exílio; O Mulo, em que recorda sua gente sertaneja, “tios e avós,
fazendeirões rudes, gastadores de gente”, parcialmente. Os dois outros são Utopia
Selvagem, segundo Darcy, “livro de minhas leituras e de minhas preocupações espirituais
maiores, que ali, brincando, brincando, consigo expressar de forma talvez mais clara que em
outras obras”, e Migo, uma “autobiografia inventada, uma vida que eu até poderia ter vivido
se tivesse publicado Lapa Grande15 e ficado em Minas” (idem, p. 515). Ambos tiveram suas
primeiras publicações na década de 80.
O retorno definitivo ao Brasil ocorre em 1976, três anos antes de sua retomada das
atividades docentes, possibilitada por sua readmissão, pela Lei da Anistia, como professor
da UFRJ. É neste momento que podemos perceber, na narrativa de Darcy, a incongruência
que passou a prevalecer entre ele e o campo intelectual para o qual retornava, após anos de
afastamento16. Isto fica particularmente claro no que considera a pouca aceitação de suas
idéias entre alunos e professores, tal como percebida na época.
O afastamento definitivo do convívio acadêmico parecia ser, assim, uma questão de
tempo. De fato, é o que aconteceu, quando se dá seu retorno à vida pública, tal como ele o
descreve: primeiro, sua eleição, em 1983, para vice-governador do Rio de Janeiro, na chapa
de Leonel Brizola; depois, o convite para o cargo de Secretário do Desenvolvimento Social
de Minas Gerais, no Governo Newton Cardoso, e a eleição para o cargo de Senador da
República, que ocupou até sua morte em 1997.
A maior parte das informações contidas neste breve esboço biográfico será retomada,
criticamente, ao longo desta tese. Se as exponho, aqui, de forma tão resumida quanto
possível, é tão-somente para chamar a atenção para a estrutura de Confissões. A mesma
estrutura que, tal como se percebe em outros depoimentos autobiográficos de Darcy, parece
15

Seria mais correto afirmar, portanto, que houve uma retomada de seu papel de escritor, pois sua “primeira
tentativa de escrever um romance, precocíssima, se deu aos vinte anos, quando compus Lapa grande, um texto
de cerca de 250 páginas. Horroroso!” (idem, p. 511). Os originais deste romance, não publicado – e não
publicável, por determinação expressa de seu autor nas Confissões, pois, afinal, “seria desmoralizante” –
encontram-se no arquivo da Fundar.
16
Ao ser exilado, Darcy estava ligado à Faculdade Nacional de Filosofia. Isto será nos capítulos seguintes.
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pretender mostrar, por um lado, a inquestionável multiplicidade de seus interesses, tanto
quanto das inúmeras instituições pelas quais passou ao longo da vida, e, por outro, a forma
como ele transcendeu, se não todas, pelo menos boa parte delas.
Bomeny (2001), elegendo os aspectos da paixão e da emoção como fundamentos tanto
da vida quanto da autobiografia de Darcy Ribeiro, parece ratificar este argumento ao sugerir
a indisciplina como traço característico de sua trajetória17. Essa tentativa de atribuir uma
característica central à trajetória de Darcy passa pela identificação da existência de um
aspecto contraditório e conflituoso em sua personalidade que reuniria, concomitantemente,
os papéis de intelectual público, militante e defensor incansável de parcelas menos
privilegiadas da população, mas, também, um caráter aparentemente paternalista e
personalista. Tudo isto, segundo a autora, aliado a um tipo de conduta que poderia ser
facilmente associada à figura carismática, proposta por Weber, redundaria em uma
personalidade não condizente com a formalização de uma estrutura institucional ou com um
modelo de estabelecimento de procedimentos universais, previsíveis.
As freqüentes reações de contrariedade e aborrecimento por ocasião de fracassos em
seus projetos, realçariam, assim, uma flagrante divergência entre os programas inspirados
em ideais universais e os reveses a que estão submetidos em sua condução política. “Os
primeiros”, afirma Bomeny, “supõem e estão enraizados na abertura ao diferente, ao plural,
às minorias; os segundos são resultado da circunscrição à lógica do processo decisório, que
não supõe, necessariamente, por algum constrangimento de lógica interna, a
permeabilidade, a abertura, a negociação e a convivência com a diferença” (idem, p. 63).
Essa questão foi tratada classicamente por Weber em sua discussão sobre a relação
entre ciência e política, que pode mesmo tomar ares de conflito quando o “processo
decisório estiver confundido com uma liderança política que acumula a identidade de
intelectual e quando estiver submetido à ação personalista desse mesmo líder” (idem,
ibidem). Nesta perspectiva, Darcy seria identificado como personalista e oposicionista e sua
conduta, portanto, associada à figura carismática e messiânica. Este estilo, esta
personalidade, não seria condizente com a formalização de uma estrutura institucional ou
com um modelo de estabelecimento de procedimentos universais, previsíveis. Como
17

Para Bomeny, Darcy teria sido triplamente indisciplinado: como mineiro, como educador e como cientista
social. Sua análise, no entanto, cujos méritos não estão aqui em questão, concentra-se na trajetória de Darcy
como educador.
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preconizava Weber, carisma e institucionalização não são faces de uma mesma moeda.
Porque uma das condições do exercício da ação carismática é a crença incondicional do
sujeito em sua própria genialidade, em seu talento. Sem estes dons extraordinários,
intransferíveis, a própria execução de qualquer projeto ficaria inviabilizada. Ver-se como
iluminado, portanto, conclui Bomeny, é mais do que vaidade pessoal.
A lógica do carisma não é a do dia-a-dia. Não supõe a repetição. O que é
extraordinário não se repete. E a institucionalização tem como princípio básico o
conhecimento universalizado de procedimentos que serão cumpridos em função das
expectativas previamente rascunhadas. Entre o dom extraordinário e a seqüência
ordinária de funcionamento de uma idéia transformada há um meandro
organizacional, sem o qual as iniciativas se desvanecem. A reação negativa e a
resistência de Darcy a qualquer processo burocrático representam mais do que um
desencantamento com a excessiva formalização que resultou a expressão
weberiana ‘jaula de ferro’. É uma recusa ao que impõe limites ao voluntarismo
messiânico, ao carisma em pleno exercício, ao talento de quem se vê como ‘gênio’ e
age com esse auto e sincero convencimento (idem, p. 64).
As narrativas autobiográficas de Darcy Ribeiro, e particularmente a narrativa de
Confissões, fazem jus a esta interpretação. Nesse texto, sua iconoclastia, por exemplo, não
isenta de uma boa dose de genialidade, é associada às suas experiências de infância, quando
Darcy, menino em Montes Claros, foi, tal como narrado, o autor de incontáveis
traquinagens junto aos padres locais, aos amigos, às professoras ou à própria família.
Alguns exemplos:

Dei muito trabalho a mamãe e levei muita surra. A primeira de que me lembro bem
foi por causa do meu amor apaixonado de menino de sete anos por uma garota de
minha idade, Juju. A avó dela morreu e fui assistir à missa no trigésimo dia com
minha mãe. Quando vi Juju sair toda empinadinha, de roupa nova, caminhar para a
mesa de comunhão e lá abrir a boquinha, não tive dúvidas. Fui atrás dela, ajoelhei
e comunguei também. Não tinha feito nem primeira comunhão e levei de mamãe
aquela santa surra (idem, p.35).
Sobre sua experiência com os padres locais, escreve Darcy:
Outra recordação que tenho da matéria, eu tinha lá uns onze anos, era a minha
vocação enorme para coroinha. O sacristão que tomava conta da matriz para o
padre belga não queria saber de mim. Mas vendo que eu tinha decorado todo o
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responsório em latim para cantar direitinho, na hora certa, acabou me dando a
batininha. Lá fui eu por muito tempo ajudar à missa com gozo de tocar as quatro
campainhas soldadas na sineta. Isso durou até o dia em que o sacristão me deixou
subir à torre para tocar a badalada só no sinão. Só uma no sinão grosso e uma
badaladinha no sino fino. Quando eu pus a mão na corda do sinão, enlouqueci.
Badalei tanto aquele sino que assustei a cidade, pensando que era um incêndio.
Acabou minha carreira de coroinha (idem, p. 36).
Menino brigão, Darcy recorda ainda que sua juventude foi marcada pela presença de
muitos amigos. Com o melhor deles viveu a maior de todas as travessuras, provocada por
“seu Nelson”, farmacêutico de seu tio Plínio:

Eu assistia ao balanço da farmácia, que ele fazia, ditando para alguém os nomes e
as quantidades dos remédios que estavam em cada prateleira. A certa hora, abriu
um armário, contou os pacotes que estavam lá dentro e disse: ‘Não sei por que o
doutor comprou tanto azul de metileno. Isso daria para pintar o oceano Atlântico’.
Fiquei incandescido. O oceano, mar, Atlântico. Roubei um pacote e saí com ele
procurando meu amigo Zé do Catão, a quem disse: ‘Olhe, Zé, isto aqui dá para
pintar o oceano Atlântico’.
Ele contestou: ‘Aqui não tem nenhum oceano’.
Continuei a insistir: ‘Mas tem a caixa d’água dos morrinhos’.
Fomos para lá. Ficamos boa hora andando na beira do reservatório, e Zé, que no
habitual era mais doido que eu, nesse dia, todo ajuizado, ponderava: ‘Veja lá,
Darcy, isso pode ser veneno. Você vai matar sua mãe’.
Acabou se entusiasmando e me ajudou a desembrulhar a droga e jogar na água;
Ficou toda azul, azulzíssima. Assim desceu para as torneiras e eu levei aquela santa
surra (idem, pp. 38-39).
São trechos como esses, entre outros, que permitem afirmar que a estrutura narrativa
de Darcy não só nos apresenta, de forma recorrente, cada um dos papéis vividos por ele
(antropólogo, educador, político e romancista) ao longo de sua existência, como também
deixa entrever que seu caráter não “domesticado” – no meu entender definição emblemática
de sua insubordinação e, por isso mesmo, tão recorrentemente apontado por ele e por outros
– teria se originado nas experiências da infância. Seja, como vimos, em relação a alguns
desses papéis, seja em relação a seu comportamento indisciplinado, parece, assim, que seu
relato, tal como o interpreto, remete-se à idéia sartreana de que é na infância que o sujeito
vive sua condição futura (Sartre 2002)18; idéia que Bourdieu (1996a) retoma criticamente
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Argumento tão bem ilustrado em seu belíssimo As Palavras (Sartre, s/d).
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em suas considerações sobre “falso postulado do sentido da existência”

19

, às quais

retornarei adiante. É o que se vê quando Darcy, de maneira bastante precisa, identifica em
sua orfandade, ocorrida com a morte do pai, quando ele contava apenas três anos de idade, a
chave explicativa para a origem deste comportamento tão repreensível aos olhos de uma
época e tão proclamado em escritos posteriores.

A primeira lembrança que tenho de mim é a visão da morte de meu pai. Eu tinha
três anos. (...) Fui levado pela minha mão para o meio da sala, onde estava sobre
três tamboretes um caixão preto funéreo. Dentro dele, à altura de meus olhos, eu vi
a cara de meu pai. Enrolada num lenço roxo para segurar o queixo que deixava ver
ao lado fios de barba, mas exibia toda a frente da cara, o topete, os olhos fechados,
o nariz fino, o lábio meio leporino e a boca. Era ele mesmo, meu pai, morto de
perfil. Creio que me lembro disso porque foi um acontecimento decisivo. Às vezes
temo que não seja lembrança, mas reconstituição imaginada na base de tudo o que
me falaram daquele dia (idem, p. 34).
Em outro comentário, salienta as razões de ter sido aquele um momento decisivo: se
havia perdido o pai ainda na infância, isto ocorreu “felizmente, porque não fui domesticado
por ele. E, como não tive filhos, nunca domestiquei ninguém”. E completa: “dessas
carências é que vem o traço principal do meu caráter, que é a coragem de me ser, gostem ou
não gostem” (idem, p. 29).
Daí em diante esse espírito inquieto daria inúmeras mostras de seu caráter. Alguns
trechos de sua narrativa, referentes à sua formação escolar, são bastante ilustrativos de sua
auto-atribuída condição insurbodinada. Sem deixar de lado certa proeminência intelectual, o
comentário de Darcy sobre sua passagem pelo Grupo Escolar Gonçalves Chaves, onde foi
cursado o primário, é, neste sentido, exemplar:

Meus exames finais, escrito e oral, ficaram falados. Lá estava a inspetora escolar,
mamãe e outras mães. Ao fim, Rosalva quis me dar nota oito porque eu fora o pior
aluno que ela teve em comportamento. A inspetora se zangou: ‘Não senhora! Exame
19

Para Bourdieu (op. cit., p. 74), “a noção sartrena de ‘projeto original’ apenas coloca explicitamente o que
está implícito nos ‘já’, ‘desde o início’, ‘desde a mais tenra idade’ etc. dos biógrafos comuns, ou nos ‘sempre’
(sempre gostei de música) das ‘histórias de vida’”. Aceitar que assim deve ser é pressupor a vida como um
todo coerente e orientado que “pode e deve ser apreendido como expressão unitária de uma ‘intenção’
subjetiva e objetiva, de um projeto” (ibidem), o que corresponderia à negação da descontinuidade do real,
formado por elementos justapostos que surgem sempre de modo imprevisto e sem um propósito definido.
Como um contraponto à concepção sartreana, vale conferir, de Bourdieu (2005), o livro Esboço de autoanálise.
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é exame, tem nota própria. O menino merece distinção’ (idem, p. 46).
Já sobre os estudos secundários, cursado no Ginásio Diocesano, seminário dirigido por
padres Belgas com o intuito de despertar vocações sacerdotais e para onde Darcy fora
transferido “depois da briga no último dia do grupo escolar” (ibidem), a experiência com
um de seus professores, devido ao seu comportamento, é relatada como verdadeiro
insucesso:

O Ginásio para onde fui era uma droga, pior que o grupo escolar. Professores
relapsos, incompetente, faltosos, velhos e feios, que não impunham respeito a
ninguém. Um deles, gordíssimo, aliás, chefe de polícia, que tinha um toco no nariz
que o fazia espirrar estrondosamente, explodiu comigo. Para não me matar,
arrebentou com um murro minha carteira. Eu tinha simulado fotografá-lo
espirrando com a máquina caixote de um colega. Sem filme, aliás (idem, p. 46-47).
A se julgar pelo relato de Darcy, tudo leva a crer que, seja pelas condições da escola,
seja por seu comportamento inadequado, ele termina seu curso ginasial muito “mal
preparado”, impregnado somente de uma literatura que nenhuma relação guardava com seus
estudos formais20, sendo, antes, fruto de leituras como aquelas da livraria de seu tio Plínio.
Mércio Gomes salienta que a precariedade de sua formação “teve o efeito de livrá-lo de
qualquer reverência pela erudição” (Gomes, 2001a, p. 253). Eu, certamente, não iria tão
longe. Todavia, devemos considerar, por ora, a própria avaliação de Darcy:

A ruindade do meu curso ginasial, só serviu para que eu fosse em branco para a
universidade, numa inocência espantosa. Tamanha que, quando li a História da
Filosofia, de Will Durant, me dizia: ‘Porra, esses gregos eram um barato; Montes
Claros não tem ninguém como esse Sócrates (Ribeiro, op. cit., p. 40).
Tendo chegado mal preparado ou não à universidade, é no mínimo curiosa a forma
como Darcy relata – em outro depoimento – uma de suas primeiras experiências como
estudante em São Paulo, na década de 40. Tal como narrado, seu contato inicial com a
Escola Livre de Sociologia e Política não deixa de reforçar a idéia de uma personalidade

20

Sua alfabetização não fugiria à regra: “Não sei como aprendi a ler. Um dia amanheci sabendo, quando eu
mesmo li a revista Tico-Tico que uma tia estava lendo para mim. Com tanta professora lá em casa, inclusive
minha mãe, alfabetizadora genial, e com a assistência às aulas dela, que era seu modo de me manter sob
controle, eu tinha mesmo é que aprender” (idem, p. 44).
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conformada segundo a lógica da ação carismática, cuja reação negativa e resistência a
qualquer processo burocrático expressa – para retornarmos ao trabalho de Bomeny – uma
“recusa ao que impõe limites ao voluntarismo messiânico, ao carisma em pleno exercício,
ao talento de quem se vê como um ‘gênio’ e age com esse auto e sincero convencimento’”
(Bomeny, op. cit. p. 64).

É o que se entrevê da seguinte passagem extraída de uma

entrevista dada em 1978:

Tive, depois, uma decepção muito grande. É que na Escola faziam uma espécie de
teste psicológico, desses testes que usavam no exército norte-americano, adaptados
ao Brasil, naturalmente. Era teste de inteligência, de qüociente intelectual. E a
Escola fazia isso como uma espécie de vestibular. Eu já era bolsista, tinha vindo de
Minas como bolsista. Cheguei lá... Eu podia entrar no segundo ano, mas o Pierson
sugeriu que eu entrasse no primeiro. Voltei para o primeiro ano, mas bolsista, e me
aplicaram o teste. No teste deu um grau de burrice total. Eu era muito burro, porque
meu qüociente intelectual era baixíssimo. E o Pierson ficou impressionadíssimo,
porque ele tinha trazido de Minas um geniozinho, e o gênio era uma besta. E aquele
mal-estar terrível! Se eu não tivesse couro duro, eu teria me suicidado ali. Quando
ele me chamou e me mostrou o resultado do teste... Era deplorável, o meu
desempenho era uma merda total.
O meu desempenho era assim... Explico agora, para vocês não pensarem que sou
burro mesmo. Até hoje, tenho dificuldade de olhar dicionário, porque aprendi a ler
meio rapidamente com a minha avó. Então, não sei o abc, e esse negócio de
menerrepequê... É como se diz em Minas. Tenho que dizer menerrepequê para saber
qual é a posição do rê, senão eu não posso. Como é que eu vou procurar palavra
com erre no dicionário? E como o teste era, em grande parte, para ver se a
seqüência de palavras, de letras, estava certa, se era direta, invertida, isso era
impossível para mim. Levei um tempo enorme para fazer um cálculo desses. Bom,
essa é uma das experiências de minha chegada em São Paulo (Ribeiro, 1985a, p. 6).

É igualmente curioso que, segundo a narrativa de Darcy, algumas experiências que
marcaram sua infância, encontrem analogia em outras, vividas anos depois, também na
capital paulista. Entre elas, o sentido de uma formação intelectual em parte informal e a
suspeição em relação a seu comportamento indomesticado, que, neste caso, lhe renderia
momentos difíceis na própria Escola e, concomitantemente, no Partido Comunista, ao qual
estava vinculado. Vejamos.
A respeito de sua formação universitária, Darcy, como já mencionado, se vangloriava
de ter freqüentado um pólo de estudos de qualidade internacional. Para ele, a Escola era um
dos mais importantes centros de estudos em ciências sociais do país, devido principalmente
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à gente de alta qualidade que estava por lá, como Lévi-Strauss, “a maior figura da
antropologia francesa e mesmo mundial”, e Radcliffe-Brown, “um nome tão desconhecido
mas tão importante quanto Lévi-Strauss” (idem, p. 7). Dito de outra forma:

Naqueles anos, Sampa era provavelmente uma das melhores cidades do mundo para
se estudar ciências sociais. Lá estavam ou tinham estado, fugindo da guerra, gente
boa como o Lévi-Strauss, desencatado dos paulistas, só interessado nos índios.
Roger Bastide, sábio francês, que foi por anos o encanto de todos nós. Também
vivia em Sampa o mais eminente antropólogo inglês, Radcliffe-Brown, que teve
pouca influência, mas marcou presença. Tantos sábios norte-americanos, alemães,
franceses, italianos criaram um ambiente muito especial na cidade e na
universidade (Ribeiro, 1997a, p. 126).

Mas, sobre sua relação com tais mestres, assinala ele:

Eu fui formado naquela Escola, com aqueles professores de alta qualidade. Só tem
um detalhe: eu nunca assisti aula de nenhum deles. Nunca vi Lévi-Strauss lá; nunca
vi Radcliffe-Brown lá... E aqueles caras todos muito importantes devem constar em
minha blibliografia, porque eu, realmente, nunca assisti nenhuma aula desses
senhores. Suponho que o Radcliffe-Brown nem dava aula. Devia estar coçando o
saco dele, chateado de estar vivendo em São Paulo e não no fog londrino. O fato é
que esses caras eu nunca vi (op. cit., p. 8).

A falta de contato com os grandes mestres não significou, todavia, a opção por uma
formação auto-didata. Afinal, também estavam lá
uns caras muito mais medíocres que eles, mas eram bons também. Em antropologia
Emíllio Willems, um alemão que depois foi para os Estados Unidos; Herbert Baldus
foi quem me formou em etnologia. Então, havia muita gente boa também, mas
aqueles grandes nomes a que eu me referi, nomes mundiais, servem para enfeitar a
biografia... (idem, p. 9).
Assim Darcy recorda a boa impressão que inicialmente teve da Escola, sobretudo
porque ele parecia encontrar ali um ambiente intelectual formado por excelentes professores
e oposto ao de Minas:

Em São Paulo eu iria descobrir várias coisas; em primeiro lugar, iria descobrir
que a erudição mineira é uma enfermidade. E uma enfermidade da inteligência. É a
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inteligência que se come a si mesma, que se frui. Quer dizer, um mineiro lê os livros
todos, sobre todas as coisas. Como os livros todos são inesgotáveis, a bibliografia
de qualquer assunto é inesgotável, o mineiro pode continuar lendo a vida inteira.
Então, ele sabe muito, mas sabe para nada. Esse saber infecundo, esse saber de
fruição é erudição (idem, p. 5).
Ao contrário, na Escola a ciência não era um discurso fútil, especulativo, mas “um
exercício sério da inteligência verrumando para a superfície do real” (Ribeiro, 1997a, p.
124). Sua visão, no entanto, não passava de engano, como ele veio a reconhecer mais tarde:
“Eu, pobre estudante mineiro, querendo ser aplicado, mergulhei naquilo que, para mim, era
a própria sabedoria. Na verdade, mais tarde percebi, tratava-se de uma técnica moderna com
respeito à erudição arcaica de que eu saía, mas igualmente alienadora” (idem, pp. 126-127).
Por dois motivos, Darcy afirma não ter claudicado por completo. Primeiro, graças à
ligação com Donald Pierson, cujo interesse pelo Brasil reverberava, naturalmente, sobre os
alunos; segundo, devido à sua condição de bolsista encarregado de ajudar o sociólogo norteamericano e o professor Mário Wagner Vieira de Cunha na “elaboração de uma bibliografia
brasileira de interesse sociológico” (Ribeiro, 2001, p. 34). Em razão desta última tarefa, ele
pôde realizar leituras e fichamentos de dezenas de romances e estudos sobre a realidade
brasileira, estabelecendo, assim, seu primeiro contato com uma literatura específica sobre o
país. A mesma bibliografia que também o teria puxado para “dentro do Brasil”, aguçando
seu pensamento crítico e fazendo-o nos pensar sistematicamente, a partir de então, como
povo e como história, ao contrário das aulas de ciências sociais, cujas explanações teóricas o
puxavam para “fora do país”.
Daí a afirmação de que muitos de seus mestres, “pais fundadores das ciências sociais
modernas no Brasil”, exerceram sua influência apenas pela leitura de suas obras – um eco,
na narrativa, de sua formação intelectual informal, obtida pela leitura, ainda na
adolescência, dos livros de seu tio Plínio Ribeiro. Entre os mestres brasileiros, Darcy referese a Roquete Pinto, “o mais completo antropólogo brasileiro do passado”, embora não tenha
deixado discípulos. Era o mesmo o caso de Curt Nimuendaju, etnólogo autodidata, nascido
na Alemanha, autor da “obra etnológica mais fecunda que temos. Ou teríamos, porque, até
hoje, permanece inédita no Brasil”. A Arthur Ramos reserva papel de estudioso dos negros
brasileiros e de nossa herança indígena, além de “autor do painel mais amplo e
compreensivo do processo de formação do povo brasileiro”. Em Gilberto Freire encontra o
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autor da obra mais importante da antropologia brasileira, que é Casa-grande e senzala.
Além destes, cita outros pensadores, antropólogos sem saber: Manuel Bonfim, Capistrano
de Abreu e Josué de Castro. Todos eles contrapostos à maioria dos cientistas sociais
brasileiros, aos quais reserva a crítica de que só produziam uma bibliografia infecunda,
“inútil, porque, na verdade, suas contribuições são palpites dados a discursos alheios,
compostos no estrangeiro para lá serem lidos e admirados. Por isso mesmo, para nós
também, quase sempre as suas obras são inúteis ou fúteis, no máximo irrelevantes” (Ribeiro,
1997a, pp. 120-121).
Além da possibilidade de haurir, nesta fonte, algum conhecimento, a segunda
circunstância que o teria livrado dos caminhos igualmente alienadores impostos pela
formação da Escola, impedindo-o de ficar “tão embasbacado pela doutrina nova, em moda,
que não pudesse mais me libertar dela” (idem, p. 127), foi sua adesão ao Partido Comunista.
Desde então, Darcy procurava conciliar os papéis de estudante e ativista tarefeiro, o que,
entretanto, acabaria ironicamente prejudicando-o em ambas as instituições. Sobre a situação
enfrentada na Escola, afirma:
Percebia, é certo, a animosidade que crescia na Escola contra mim, por minha
militância política ostensiva, a começar por Pierson, que passou a ter medo de mim.
De fato, só o professor Baldus continuou confiante em minha sina ate o término dos
estudos, mas, então, eu já via claramente que prosseguir dentro da Escola para
fazer mestrado já não me seria tão fácil e não me era tão atrativo. No partido
ocorria coisa semelhante. Os comunistas, práticos, como sempre, viam com suspeita
os intelectuais como eu. Na minha ingênua visão, entretanto, os dois caminhos
estavam abertos e ambos eram fascinantes (idem, p. 128).

E, sobre o Partido Comunista, complementa:

O que eu queria mesmo era substituir Câmara Ferreira na direção do diário Hoje,
porque ele ia passar um ano na Rússia. Assim eu me converteria num
revolucionário profissional com participação no comando do partido, para fazer a
revolução brasileira. Felizmente, o Partidão tinha mais juízo que eu. Arruda
Câmara veio falar-me e me dispensou da militância em nome do Comitê Central.
Alegaram que tinham agora muitos intelectuais e artistas no partido, porque eles
puderam formar-se. Para terem quadros com o Portinari, Niemayer, Jorge Amado e
Caio Prado no futuro, deveriam liberar agora jovens militantes para o estudo e a
pesquisa. Na verdade, vi logo que tinham é receio de minha agitação. Temiam não
poder disciplinar-me como um quadro tarefeiro. Podiam até supor que, como
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intelectual, eu acabaria desenvolvendo um pendor trotskista (idem, p. 144).

Essas e outras passagens expressivas da insistência de Darcy em exemplos que
implícita ou explicitamente evocam a sua condição de indisciplinado, iracundo, ou seja lá
que predicado conferir ao seu temperamento não-domesticado e indomesticável, reforçam,
ao longo de sua narrativa autobiográfica, a imagem atribuída e auto-atribuída de um
intelectual inconformado, indignado, engajado, avesso à erudição e ao academicismo, que
bem poderia encaixar-se na posição que Edward Said (2004) atribuiu à sua própria
trajetória, isto é, “fora de lugar”, sobretudo se levarmos em conta declarações feitas por
Darcy a partir da segunda metade da década de 70, após o período do exílio, dirigindo-se
particularmente aos antropólogos brasileiros21. Esta é a imagem que me esforço por
desnaturalizar, ao longo das páginas que se seguem, ao analisar as condições sociais de sua
construção.
De certa forma, o próprio Darcy, ao fazer referências à multiplicidade de seus papéis,
bem como às transformações importantes pelas quais passara, não deixou de atentar, ao
menos parcialmente, para o caráter inconstante de sua trajetória. Talvez por isso tenha
considerado seus múltiplos futuros possíveis22. Mas é preciso lembrar que, em sua narrativa,
seu leque de escolhas, como podemos entrever a partir de algumas passagens acima citadas,
fechava-se ainda na juventude em prol de uma única alternativa: o mundo das idéias e
escrituras. Nas palavras de Darcy:

Tamanha devoção às letras significou para mim abrir mão de umas tantas coisas.
21

Como mencionado na introdução a este trabalho, Darcy Ribeiro dirigiria pesadas críticas a um discurso
acadêmico inócuo e “descomprometido” que supostamente teria inundado a antropologia brasileira. No
caminho oposto, sua experiência de etnólogo, posterior à sua permanência como estudante na Escola, ter-lheia proporcionado mais de dez anos de convivência com os índios e, com isto, uma sensibilidade em relação
aos problemas enfrentados por essas populações, o que, por sua vez, o teria levado a perceber a “futilidade da
temática clássica dos estudos etnológicos e sua infecundidade científica” (Ribeiro, 1997a, p. 155). Assim, no
final da década de 70, pouco tempo após o término de seu exílio, ele se referia a uma atitude seguidista dos
antropólogos brasileiros, mais preocupados em redigir seus discursos doutorais como forma de comprovar,
com material local, teses em moda na antropologia metropolitana, sem nenhum compromisso com a causa
indígena. Isto será retomado ao longo desta tese.
22
Neste sentido, Darcy escreve o seguinte sobre seu nascimento: “Dotado da liberdade de ser qualquer coisa,
de papa a motorneiro, esse foi o capital com que vim ao mundo. Condenado a sê-lo carnalmente da única
forma genuína: vivendo, crescendo, mudando. E permanecendo eu mesmo, ao longo de todas essas mudanças.
Recém-nascido estava eu ali pronto para exercer-me em mil papéis” (p. 22).
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Não fui o médico que prometi a mamãe nem fui o fazendeirão em que quiseram me
transformar. Fui um professor querido, um funcionário devotado, mas só me
dediquei mesmo aos ofícios e vícios de leitor e escritor (op. cit. p. 54).
Portanto, à afirmação de Darcy de que, no passado, se desfez e se refez, “tomando
novos caminhos e vivendo novas vidas” (p. 422), seria pertinente acrescentar “como homem
de idéias”: de militante a antropólogo, depois, sociólogo da educação, educador, planejador
de universidades, mas também reitor, ministro e administrador do governo. Mais tarde,
compelido ao exílio, antropólogo teórico e ideólogo, buscando fundir “consciências díspares
de cientista de tempos passados com a do político fracassado dos anos mais recentes” (idem,
p. 422).
Ora, é exatamente esta imagem de Darcy, tão fortemente enraizada e reforçada por
narrativas brilhantes, entre as quais se encontram suas Confissões, pautadas por referências
como “não-domesticação”, “indisciplina” e mesmo “genialidade”, todas convergindo para a
idéia de um intelectual multifacetado, avesso a qualquer tipo padrão institucional, em uma
palavra, atípico entre seus pares, que bem pode levar a conclusão de que se trata de alguém,
de fato, excepcional. O que, fatalmente, nos induziria a negligenciar aspectos de sua vida
que, do ponto de vista de outro contexto, apontam para possibilidades interpretativas
distintas.
As referências, em suas recordações, ao fato de que ele havia passado por pelo menos
duas conversões correspondentes a duas experiências distintas que, cada uma a seu tempo, o
teriam dotado de uma visão privilegiada e, portanto, distintas do que se fazia comumente em
pesquisas antropológicas, não deixam de ser um reforço a esta suposta excepcionalidade.
Mas não deixam de ser, também, a expressão de uma estrutura narrativa cujos elementos
engendram os intricados embates entre lembrança e esquecimento, a partir dos quais é
construída a memória (Kofes op. cit)23. Em suma, esse tipo de conversão a que faz

23

Outro pressuposto da autora, igualmente importante para o presente trabalho, é que o “não narrar alguém ou
algo é um mecanismo eficaz de instituí-los como mortos” (idem, p. 12). Desta forma, se levarmos em conta
que toda história é também narrativa porque, uma vez situada por definição no tempo, está necessariamente
associada à narrativa (Le Goff. 1999), perguntar sobre a presença, assim como a ausência de alguém torna-se
um meio um meio de buscar o intercruzamento entre a experiência de sujeito específico e a de um contexto
específico (Kofes, op. cit.). É, portanto, uma maneira de pensar um contexto a partir de uma história, ou de
várias estórias.
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referência Darcy torna-se, assim, o próprio critério seletivo, senão de toda, ao menos de boa
parte de sua narrativa24.
Sob alguns aspectos, a reconstituição que Darcy faz de seu próprio passado não deixa
de ser, portanto, resultante de uma visão particular, decorrente do processo seletivo de sua
memória. Neste sentido, Darcy não poderia relatar “toda” a história, ainda que seja a
história de “seu” próprio personagem25. Porque se trata, tão somente, de uma “versão do
passado”26.
Deve-se notar, no entanto, que a seletividade da memória, como observou Motta
(2000), ao contrário de um obstáculo ao conhecimento, revela-se antes como uma
importante forma de acesso a determinadas informações. O que permite dizer, como
corolário, que lembrança e esquecimento devem ser entendidos como elementos de uma
relação e não de uma oposição. Destarte, não podemos perder de vista a importância e o
sentido do silêncio de (e sobre) Darcy em relação a certos acontecimentos de sua trajetória.
Silêncio, não obstante, constitutivo da narrativa que encerra em si o seu próprio sentido.
Permito-me, aqui, uma breve digressão.
De uma perspectiva da análise do discurso, Orlandi (1992) procurou destacar esse
aspecto positivo do silêncio, cujo caráter necessário e próprio e cuja autonomia relativa em
relação à linguagem atestam sua condição de silêncio fundador. Fundador, aqui, no entanto,
24

Um exemplo claro deste critério pode ser encontrado, por exemplo, nas célebres Confissões de Santo
Agostinho, que figura, aliás, como uma das epígrafes das Confissões de Darcy Ribeiro: “Como estou com
pressa de vos confessar o que é mais de urgência”, diz Agostinho a seu “confessor”, “deixo de referir algumas
coisas, não falando já de muitas outras de que não me recordo” (1999, Livro III, p. 95). Com outras palavras,
Darcy faz ao seu leitor/confessor praticamente a mesma advertência: “Este livro meu, ao contrário dos outros
todos, cheios de datas e precisões, é um mero reconto espontâneo. Recapitulo aqui, como vem à cabeça, o que
me sucedeu pela vida afora, desde o começo, sob o olhar de Fininha, até agora, sozinho neste mundo.
Muito relato será, talvez, equivocado em alguma coisa. Acho melhor que seja assim, para que meu retrato do
que fui e sou me saia tal como me lembro. Neguei-me, por isso, a castigar o texto com revisões críticas e
pesquisas. Isso é tarefa de biógrafo. Se eu tiver algum, ele que se vire, sem me querer mal por isso” (Ribeiro,
1997a, p. 11).
25
Não é demais reforçar que este trabalho não tem, por sua vez, a pretensão de resgatar o “verdadeiro Darcy”
– possibilidade, aliás, da qual duvido muito. Sobre a relação subjetiva existente entre pesquisador e
pesquisado, vale citar novamente Jacques Le Goff em sua biografia sobre o Rei-santo: “Do começo ao fim
desta obra, me esforço, sem aborrecer o leitor com essa autocrítica subjacente, para levar em consideração
minha própria situação, minha própria formação, meus hábitos pessoais na produção do ‘meu São Luís’” (Le
Goff, op. cit, p. 282, ênfase original). Parafraseando o historiador, apresento aqui, de uma forma ou de outra,
o “meu Darcy Ribeiro”.
26
Bem entendido: se, por um lado, chamo a atenção para (novas) possibilidades interpretativas acerca da
trajetória de Darcy Ribeiro, enfatizando o caráter subjetivo de sua narrativa, por outro não estou descartando,
como se verá ao longo deste trabalho, o discurso de Darcy como fonte relevante. Trata-se, apenas, de tomar
como ponto de partida o fato de que sua narrativa – bem como a minha – não encerra “toda a sua história”.
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não significa “originário” ou absoluto e tampouco algo com sentido independente, autosuficiente e preexistente.

Significa que o silêncio é garantia de movimento de sentidos. Sempre se diz a partir
do silêncio. O silêncio não é, pois, em nossa perspectiva, o ‘tudo’ da linguagem.
Nem o ideal do lugar ‘outro’, como não é tampouco o abismo dos sentidos. Ele é,
sim, a possibilidade para o sujeito de trabalhar na sua contradição constitutiva, a
que o situa na relação do ‘um’ com o ‘múltiplo’, a que aceita a reduplicação e o
deslocamento que nos deixam ver que todo discurso sempre se remete a outro
discurso que lhe dá realidade significativa (idem, p. 23).
Eis o ponto que me parece de certa forma pertinente na presente discussão, uma vez
que remete à relação linguagem/construção da subjetividade. Como algo fundador, o
silêncio é a matéria significante por excelência; é, portanto, o real da significação e, com
efeito, do próprio discurso. É nesse espaço polissêmico, de possibilidades de sentidos
múltiplos, de incompletude, enfim, que irrompe27 a linguagem e, com ela, a fixação do “eu”,
do sentido único, da identidade do sujeito que, por sua vez, como autor do discurso, deve
ser, por definição, múltiplo. O silêncio é também a possibilidade desta multiplicidade; nele,
o sujeito é capaz de mover-se em várias significações, percorrer vários sentidos. “O silêncio
é a possibilidade do dizer vir a ser outro. No silêncio, o sentido ecoa no sujeito” (idem, p.
162). Tal é, segundo Orlandi, o processo que lhe permite perpassar as várias possibilidades
de significação sem perder sua unidade, a de um sujeito que diz28. Tal é o significado de
“sentido errático” e “sujeito itinerante”: “ele perpassa e é perpassado pela diferença; habita
e é habitado por muitos discursos, muitas formações discursivas” (ibidem).
A linguagem é, em contrapartida, a “quebra” do silêncio. O ato de falar (ou escrever) é
o de separar, de estabilizar o movimento do silêncio (e do sujeito). Mas, paradoxalmente, é
27

“É nessa perspectiva que consideramos a linguagem como categorização do silêncio, isto é, ela é a
gregaridade, a possibilidade de segmentação, ou melhor, o recorte da significação em unidades discretas.
Entretanto, uma vez recortado, o sentido permanece sempre a ser ainda dito” (idem, p. 73).
28
Fico tentado, aqui, novamente, a arriscar certa analogia com as discussões de Lévi-Strauss, cuja explicação
do simbólico não está em questão. Preocupado com a realização da função simbólica pela estrutura da
narrativa, o antropólogo francês parece também reconhecer a função organizadora do discurso, embora, neste
caso, atribuindo ao subconsciente o papel de “reservatório de recordações e imagens colecionadas ao longo de
cada vida”. Caberia, pois, ao inconsciente, a imposição de leis estruturais “a elementos inarticulados que
provêm de outra parte; pulsões, emoções, representações, recordações”. Assim, se o subconsciente é o léxico
individual onde cada um acumula o vocabulário de sua própria história, “êsse vocabulário só adquire
signifcação, para nós próprios e para os outros, à medida em que o inconsciente o organiza segundo suas leis,
e faz dêle, assim, um discurso” (Lévi-Strauss, 1996a, pp.234-235).
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igualmente uma forma de silêncio, de silenciamento de “outros” sentidos e, com isso, de
uma ruptura na mobilidade do sujeito. Assim, citando Pêchaux, assevera a autora que a
identidade do sujeito-do-discurso “resulta de processos de identificação segundo os quais o
sujeito deve-se inscreve em uma (e não outra) formação discursiva para que suas palavras
tenham sentido. Ao mudar de formação, as palavras mudam de sentido” (idem, p. 78). Ora,
se falar significa romper com a multiplicidade do silêncio, afastar possíveis sentidos
indesejados, é preciso compreender os discursos não somente a partir do que eles falam,
mas também por uma pergunta sistemática sobre o que eles “calam”. É imperioso, pois,
compreender também o silêncio.
Há que se fazer aqui, todavia, uma distinção. Compreender o silêncio significa
explicitar o modo pelo qual ele significa, ou, em melhor medida, os processos de
significação postos em jogo29. Não é, portanto, traduzi-lo em palavras, referenciando-o
assim, ao dizer. Eis porque, afirma Orlandi, o silêncio (fundador) “não é interpretável mas
compreensível” (idem, p. 51).
Mas é preciso considerar, também, que o discurso de Darcy Ribeiro deixa lacunas,
não-ditos que, estes sim, podem ser traduzidos em palavras, “preenchidos”, o que nos
conduz à relativização de sua experiência narrada e, no limite, de seu próprio “personagem”.
Aí está, aliás, sua maior riqueza. Afinal, como observou Deleuze, citado por Fabiani, é isto
o que “parece interessante nas vidas, os buracos que elas comportam, as lacunas às vezes
dramáticas, e às vezes nem isso. A maior parte das vidas comporta catalepsias ou espécies
de sonambulismo sobre vários anos. Talvez seja nesses buracos que se faz movimento”
(apud Fabiani, 2002, p.61). É precisamente aí, como enfatizou o próprio Fabiani,
complementando Deleuze, nesse “vazio sonambúlico que nem a crônica, nem as lembranças
piedosas podem, por definição, reter” que reside o mais interessante na vida de um filósofo
(idem, ibidem) – ou no caso aqui presente, de um antropólogo.

29

Para citar apenas um exemplo da autora, vale lembrar o fato de que, no período da censura que se seguiu,
no Brasil, ao golpe militar de 1964, os “vazios” deixados propositalmente onde deveria constar a informação
censurada, tão comuns nos jornais da época, acabavam, também eles, proibidos. Neste caso, o silêncio estava
inundado de sentido, tornando-se demasiadamente visível aos olhos da censura. O mesmo sentido do silêncio
poderia ser encontrado nos domínios da literatura e da música. (cf Orlandi, op. cit.). Não deixa de ser
interessante, neste sentido, o fato de que o início da produção literária de Darcy Ribeiro tenha acontecido
justamente no período de seu exílio político. Afinal, desta perspectiva, a ficção é também uma forma de dizer
o “proibido”. Farei referência aos romances de Darcy nos capítulos seguintes.
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Creio estar associado ao preenchimento desses “vazios” das narrativas de, e sobre
Darcy, a possibilidade de uma interpretação de sua experiência que não necessariamente
coincida com a imagem de um intelectual “multifacetado”, “avesso ao academicismo”,
“indisciplinado”, “iracundo” e tantos outros predicados que não são senão atributos de certa
excepcionalidade. É possível afirmar, assim, que, se Darcy foi tudo isto, e é certo que em
determinados momentos de sua trajetória ele realmente foi, como atestam vários exemplos
acima citados, outros exemplos tornariam bastante duvidosa a afirmação de que sua
experiência possa ser reduzida a isto. Para corroborar tal afirmação, cito, aqui, apenas um
deles. Trata-se de um comentário de Donald Pierson, antigo professor da Escola de
Sociologia e Política várias vezes exaltado nas Confissões. Ao responder a Darcy, que se
dirigira ao mestre, em 1988, destacando sua “justiça e generosidade frente a seus discípulos,
inclusive os meio iracundos, como [ele]”, escreveu Pierson:

De qualquer maneira, nosso querido Darcy, na opinião tanto de Helena [Pierson]
quanto de mim(sic), não existe palavra menos descritiva de sua personalidade do
que ‘iracundo’! Está certo que também não conhecemos esta palavra; contudo, se
nós entendemos bem aquilo que nossos dicionários dão, repetimos, e com vigor, que
nunca, no mais alto vôo de imaginação, podemos ligar sua pessoa àquela palavra.
Nossas lembranças são de outra qualidade: de um rapaz muito sério e competente
(...) aliás, rapaz dos mais sérios e competentes entre todos aqueles alunos...30.

Trechos como este, entre inúmeros outros encontrados em cartas e documentos
consultados para esta pesquisa, levaram-me a analisar, ao longo deste trabalho, a trajetória
de Darcy Ribeiro não a partir de uma imagem pré-fixada, mas, como já mencionado, ao
contrário, a partir de uma perspectiva analítica que permite situá-lo em contextos distintos
nos quais os acontecimentos biográficos adquirem sentidos também distintos. Sobre isto,
minhas últimas considerações, neste capítulo.
A escolha por esta estratégia analítica deve-se, também, às obras que adotei como
referência teórica, entre elas, a magistral biografia de São Luis, escrita por Jacques Le Goff.
Neste trabalho, o historiador francês chama a atenção para os riscos de uma “utopia

30

Carta de Donald Pierson a Darcy Ribeiro, 15/07/88, acervo Fundar. O grifo é original.
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biográfica”31, termo cunhado por Jean Claude-Passeron para designar a ilusão de que a
narrativa constitui autenticamente um destino. Segundo Le Goff, abrir mão da idéia de um
sujeito capaz de fazer escolhas seria incorrer no risco de tomar como certo o excesso de
sentido e coerência inerentes a qualquer trajetória, principalmente quando se trata de
personagens dotados de um forte poder na vida política e social, como São Luis, rei e santo
– e, obviamente, como Darcy Ribeiro, no caso aqui relatado. Isto não significa, porém,
deixar de atentar, por outro lado, para as limitações impostas pelas condições históricas em
que viveu a personagem. Senhor de uma vida cuja função e perfeição final são conhecidas
por todos, a trajetória de São Luis poderia ser ilusoriamente concebida como
predeterminada por sua condição final32. Ao contrário, porém, devemos atentar para o fato
de que São Luís, assim como todos os sujeitos, “constrói-se a si próprio e constrói sua
época, tanto quanto é construído por ela. E essa construção é feita de acasos, de hesitações,
de escolhas” (Le Goff, 1999, p. 23).
Mas o ponto que mais nos interessa é a recusa de Le Goff em admitir a santidade de
São Luiz como um traço inerente de sua trajetória, pré-determinada desde sua mais tenra
idade. Ou pelo menos em recusar a invariância do sentido de “santidade”. Diluído em
“modelos de santidade”33, São Luis não deixou de equiparar-se a outros reis de sua época,
que, apesar das muitas virtudes, não se tornaram santos. Sua santidade, é verdade, marcada
sobremaneira pela “piedade mendicante”, assinalava uma ruptura com modelos anteriores,
tornando-o de certa forma, um modelo único. Mas é preciso considerar que, além de

31

Le Goff alude, aqui, à “lógica constrangedora” da “ilusão biográfica” de que fala Bourdieu. Retomarei esta
discussão em seguida.
32
De uma perspectiva antropológica, essa questão também foi abordada por Mariza Corrêa. Ao pensar em
personagens importantes no processo de institucionalização das ciências sociais no Brasil, a autora apresenta a
definição de “notoriedade retrospectiva”, isto é, “como o renome adquirido a partir de um certo momento
pode iluminar a vida inteira de um personagem” (Corrêa, 2003a, p. 21). Um bom exemplo seria o jovem
professor de sociologia francês, convidado a lecionar na USP na década de 30, Claude Lévi-Strauss. E o
reverso desse exemplo seriam aquelas narrativas que, com a intenção de se insurgir contra um “fracasso”
atual, tentariam resgatar um tempo passado, glorioso, em que a presença do personagem teve alguma
relevância social. Desta maneira, o trabalho de Corrêa sobre a construção institucional das ciências sociais no
Brasil torna evidente que o que é tratado na história como personagens secundários, não “excepcionais”, não
raro tiveram tanta ou mais importância do que aqueles tidos como principais, “aqueles que, por seu destaque
posterior, pareciam os únicos a ocupar a cena” (idem, ibidem).
33
A idéia de “modelo”, tal como apresentada por Le Goff, me parece bastante apropriada para entendermos a
forma como Darcy Ribeiro passou a fazer referência e de certa maneira a querer assemelhar-se a intelectuais
brasileiros de gerações anteriores à sua, em contraposição às críticas que passou a dirigir àqueles da geração
posterior. Isto será discutido no final desta tese.
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favorecida por um momento histórico específico34, sua imagem beneficiou-se de uma
literatura que se esforçou para realçar suas virtudes – e apagar, com efeito, suas qualidades
–, principalmente a biografia escrita por Joinville, admirador e amigo. São Luis foi, assim, o
primeiro a ser alvo de uma biografia escrita em francês por um leigo que o conhecera
intimamente e que frequentemente o fazia falar. Pela pena de Joinville, Luis IX tornou-se o
primeiro em dignidade e autoridade a falar na primeira pessoa e, mais do que isto, o
“primeiro grande homem do Ocidente a falar na linguagem do dia-a-dia” (idem, p. 791).
Acabou, por esta conjuntura especial, sendo alçado acima do lugar comum das figuras
históricas.
Entretanto, menos do que aceitar passivamente a imagem construída pelos hagiógrafos
do rei da França, Le Goff se esforça, com incontestável êxito, por demonstrar esta
construção, buscando compreender as categorias do passado sem abstraí-las de seu contexto
específico, isto é, sem ordená-las a partir de referências ao presente35. Neste sentido, o reisanto é, também, de uma outra perspectiva, o rei dos lugares-comuns, cuja conduta é
descrita por modelos que claramente ultrapassam a pessoa. Desta forma, assim como seria
impossível reduzir o rei Luís IX à sua santidade – afinal, as “atitudes que o mito
historiográfico apresenta como as mais características de sua santidade pessoal, muito
frequentemente as encontramos em determinados contemporâneos seus” (idem, p. 412) –
seria bastante difícil, para voltarmos ao nosso personagem, reduzir Darcy à sua
excepcionalidade – ou a qualquer outra característica a ser considerada como distintiva,
quer de seu comportamento, quer de sua trajetória.
Aceitar o contrário seria incorrer nos riscos da “ilusão biográfica”, denunciada por
Bourdieu como a crença, não raro compartilhada por biógrafo e biografado, “no postulado
do sentido da existência”, que se expressa na narrativa, seja ela biográfica ou autobiográfica.
Para o sociólogo francês, não aceitar o real como descontínuo, formado por elementos
justapostos, únicos, que surgem de modo imprevisto, aleatório e fora de propósito, seria
34

Conferir Le Goff (op. cit, pp 789-795).
A mesma questão já havia sido discutida por Stocking, que, contrapondo “presentismo” e “historicismo”,
entre outras posições, faz a seguinte distinção: “At this point, however, let us leap directly to the alternative
orientation under which I will subsume them: in each case, the first term seems to me to characterize the
attempt ‘to understand the past for the sake of the past’; the second, to characterize the study of ‘the past for
the sake of the past’”. E, citando Herbert Butterfield, completa: “(…) the historian falls victim to the
‘historian ‘pathetic fallacy’,’ ‘abstracting things from their historical context and judging them apart from
their context - estimating them and organizing the historical study by a system of direct reference to the
present’” (Stocking, 1968, p. 3).

35
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ceder a essa ilusão retórica que trata a vida como história, isto é, como uma “narrativa
coerente de uma seqüência significativa e coordenada de eventos” (Bourdieu, 1996a, p. 76).
Menos do que uma crítica à própria narrativa, condição, creio, inescapável da apreensão de
uma vida, o que Bourdieu pretende é solapar as tentativas correntes de compreender uma
trajetória “como uma série única e em si suficiente de acontecimentos sucessivos em outro
elo que não a associação a um ‘sujeito’ cuja única constância não pode ser mais que a de um
nome próprio36 socialmente reconhecido (Bourdieu, 1996b, p. 292). Narrativas que
negligenciariam o aspecto sociológico dos agentes e, portanto, de suas trajetórias.
Porém, é importante se precaver aqui contra certo sociologismo que, no limite, como
percebeu Kofes (2001), ao tentar afastar-se das clássicas oposições tão presentes nas
discussões sobre “histórias de vida” (objetividade e subjetividade; sujeito e estrutura;
indivíduo e sociedade) – as quais busco não reproduzir –, acaba por sucumbir à armadilha
de apenas reforçar um de seus termos. Na visão da autora, falta, portanto, à noção de agente
social, “as marcas que os sujeitos imprimem às suas interpretações e às suas existências” (p.
24).
Alguns pressupostos de Bourdieu (1996b) levaram-me a analisar os dados biográficos
de Darcy Ribeiro não a partir de narrativas que de antemão selecionam acontecimentos
significativos e estabelecem entre eles conexões que acabam por justificar a coerência de
sua trajetória, conferindo-lhes, não obstante, imagens pré-construídas, atribuídas e autoatribuídas, mas sim considerando o sentido e o valor social de cada acontecimento
biográfico. Todavia, esses mesmos pressupostos foram sempre utilizados com parcimônia,
pelas razões apontadas por Suely Kofes, além de duas outras.
Em primeiro lugar, porque, no limite, a crítica do sociólogo francês às “histórias de
vida” parece expressar uma descrença na própria possibilidade de construção da
subjetividade, o que, efetivamente, tende a contradizer tudo o foi dito até aqui acerca da
constituição do sujeito pela narrativa. Em segundo lugar, porque a própria experiência de
Darcy parece impor dificuldades dificilmente solucionáveis pelos conceitos de habitus e
campo. Penso, por exemplo, nos espaços sociais consideravelmente distintos pelos quais ele
circulou entre as décadas de 1950 e 1980, convivendo em campos intelectuais diversos, no
36
“Designador rígido”, o nome próprio é a constância nominal que assegura o sentido de identidade de si
mesmo, para além das mudanças e flutuações biológicas e sociais por que passa o indivíduo (Cf Bourdieu, op.
cit.).
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Brasil dos anos 50 e 60 e, nos anos seguintes, em diversos países da América Latina. Ainda
que Bourdieu tenha deixado manifesta, em nota, a possível riqueza de um estudo de
personagens que, tendo participado de maneira “criadora” de diversos campos, produziram
várias realizações do mesmo habitus (cf. Bourdieu, 1996b, p. 406), permanece a dúvida
quanto à possibilidade de considerar a experiência de um personagem que manteve contato
constante com pessoas igualmente criadoras, cuja socialização operou-se, no entanto, em
contextos de experiências diferentes, geradores, pois, de habitus distintos37.
Diante deste impasse analítico, nesta tese, ao referir-me, mesmo implicitamente, ao
“sentido dos acontecimentos biográficos”, estou admitindo, em suma, que a subjetividade
somente adquire sentido em uma relação. Não uma relação que pressupõe a coerência prévia
do indivíduo, mas que é constitutiva deste38. Afinal, a experiência individual prescinde do
“outro”, ainda que não seja o outro concreto, e sim o que ele representa simbolicamente em
determinada situação. Reitero, assim, o sentido que Crapanzano (1985) atribui às histórias
de vida. Elas são, antes, o produto de um desejo de seu autor pelo reconhecimento de seu

37

Esta questão foi levantada recentemente por Luc Boltanski (2005, p. 163): “como podemos pensar a
coordenação entre pessoas, cuja socialização realizou-se em contextos de experiência diferentes e que, no
entanto, podem encontrar terrenos de aproximação sem invocar o ‘acordo espontâneo do habitus’?”.
38
Tal é a crítica de Louis Fabiani aos mecanismos de interiorização do habitus, que, para ele, pressupõe a
onipotência do condicionamento e a homogeneidade e a coerência dos conteúdos. Segundo o autor, a
complexidade da identidade biográfica “não se reduz nunca à coerência de um sistema de preferências ou à
constância através do tempo do poder coercitivo de um sistema de socialização. Para as necessidades de suas
construções teóricas, os sociólogos privilegiaram a estabilidade de um agente: a constituição de um corpus de
dados suscetíveis de serem objeto de tratamento, e a este preço. A ciência social não começa com a
constatação de regularidades? Se se quer distinguir freqüências ou intensidades de práticas sociais, é preciso
que estas sejam simplificadas e homogeneizadas. Em outras palavras, para tratar de maneira sociológica as
diferenças, deve-se em primeiro lugar expulsar todas as diferenças que pode alojar-se no interior de uma
prática” (Fabiani, 2002, p. 45). Fazendo uso de conceitualizações interacionistas, o autor afirma a lógica das
“pertenças múltiplas” como o princípio da identidade de qualquer indivíduo, sendo seu trajeto biográfico
decorrente do ato de “juntar esses diferentes mundos ou essas diferentes cenas”, em um contexto de interação.
Contudo, aqueles que interagem nunca mobilizam mais do que “uma parte de si mesmos sobre uma cena
social determinada”. Assim, afirma Fabiani, a noção de “arena”, definida como um espaço em “onde seriam
confrontadas unidades entendidas sob a forma de agenciamentos disposicionais e caracterizados por um
estoque de recursos diversamente mobilizáveis”, permite pensar, metaforicamente, em um jogo no qual “os
lances são realizados em função de sistemas de disposição e capacidade de mobilização de recursos que
podem ser afetados pelo ambiente interacional”. Ao contrário, com o conceito de campo, local de encontro de
hábitos definido como um espaço de jogo em que todos os lances são de certo modo feitos de antemão, o jogo
torna-se apenas a ilusão de jogo. De fato, para o autor, o resultado da partida nunca é previamente conhecido.
“A incerteza do resultado está no princípio do próprio jogo, enquanto as teorias do hábito anulam o espaço do
próprio jogo”. Desta forma, conclui ele, “para um interacionista, o ganho de um uso analógico da noção de
arena seria fraco, na medida em que ela não permite pensar completamente o aspecto processual da
coordenação interindividual, o qual é, enquanto tal, produtor de configurações: o quadro configuracional não
preexiste à interação, ele é, ao contrário, produto do processo interacional” (idem, pp 50-51). Essas
considerações de Fabiani inspiram as discussões que se seguem.
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essencialmente complexo Outro. Porque, como no caso de Tuhami, é no encontro – em sua
textualização – que ele busca ser especial, tornando-se individual.
No caso específico de Darcy, esse sentido é igualmente “textual”. Assim, se, como
observa o antropólogo, o que o pesquisador pode ter em mãos é um texto verbal, imediato
ou não, acho pertinente acrescentar o texto escrito. Isto vale tanto para as correspondências
e documentos aqui utilizados, quanto, principalmente, para sua narrativa autobiográfica,
ainda que, neste caso, a relação com o outro, isto é, com o leitor, não seja imediata39. Vale
dizer que, não sendo possível o acesso direto, seja à mente de um informante, seja, como já
dito anteriormente, à experiência “vivida”, a questão de como tais textos reportam-se
fielmente às experiências “realmente” vividas permanece, não obstante, em aberto.
Evidentemente, essa última constatação traz implicações também para minha própria
narrativa, das quais não posso escapar. Entre elas, a principal talvez seja decorrente da
necessidade de se fazer uma distinção analítica entre uma fenomenologia da experiência e
sua conceitualização. Nas palavras de Crapanzano “it is important to recognize that the two,
the conceptualization and the phenomenology of experience, must be analytically separated
if an epistemological valid science of man is to be achieved” (Capranzano, 1985, p. 21). A
escolha conceitual não deixa de ser, assim, ela mesma, o produto de uma relação40 – no
presente trabalho, entre o autor e o ator de uma trajetória.

39

Sobre esta diferença, afirma Crapanzano: “The life history, like the autobiography, presents the subject
from his own perspecive. It differs from autobiography in that it is an immediate response to a demand posed
by an Other and carries within it expectations of that Other. It is, as it were, doubly edited: during the
encounter itself and during the literary (re)-encounter” (Crapanzano, op. cit, p. 8).
40
É o que sugere Crapanzano ao afirmar que sua própria escolha teórica não é nem mais nem menos “real” do
que as explicações “mágicas” de Tuhami acerca dos mesmos acontecimentos de sua vida.
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2
A INSTITUIÇÃO DE UM ANTROPÓLOGO

Antecedentes

À chegada de Darcy Ribeiro a São Paulo corresponde um momento particular da
história do Brasil. A década de 40 marca, no país, a luta pela redemocratização e a
conseqüente derrocada da ditadura implantada pelo Estado Novo, com a saída de Getúlio
Vargas do poder, em 1945, e a eleição, no mesmo ano, de Gaspar Dutra, para a presidência
da República1. Neste contexto de importantes transformações que reverberavam em várias
esferas da sociedade, São Paulo ganhava novos contornos que pouco a pouco davam à
cidade ares de metrópole (Arruda, 1995). Na década anterior, o então jovem professor de
sociologia Claude Lévi-Strauss, que desembarcara no Brasil como membro da missão
francesa contratada para lecionar na recém-criada Universidade de São Paulo, percebera
com algum rigor o frenético movimento do lugar, que crescia a passos largos. Por ele
sabemos que, já em 1935, os paulistas vangloriavam-se de que construíam, em média, em
sua cidade, uma casa por hora. “Tratava-se, na época” – escreveria quase vinte anos depois
– “de mansões; garantem-me que o ritmo se manteve igual, mas com edifícios. A cidade
desenvolve-se a tal velocidade que é impossível obter um mapa; cada semana demandaria
uma nova edição. Parece, inclusive, que se formos de táxi a um encontro marcado algumas
semanas antes, corremos o risco de chegar com um dia de avanço em relação ao bairro”
(Lévi-Strauss, 1996b [1955], p. 92).
A dinâmica alcançada por São Paulo tornava a capital do estado o principal centro
econômico do país e, por isso, ensejava o surgimento de um amplo leque de iniciativas –
como a fundação do Grupo Universitário de Teatro (1944), a realização do I Congresso
Brasileiro de Escritores (1945), a criação do Museu de Arte de São Paulo, (1946), a
fundação da Escola de Arte Dramática, do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e do Museu

1

Cf. Skidmore (1982).
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de Arte Moderna (MAM), todos em 1949, entre outros – que expressavam a maturidade
existente no âmbito da produção cultural paulistana2.
Este é também o momento em que se diplomam as primeiras gerações de cientistas
sociais brasileiros profissionalizados e com formação universitária específica, de uma das
quais Darcy era membro, como fez questão de afirmar em mais de uma ocasião. Ele se
referia aos primeiros graduados nas duas instituições pioneiras em ciências sociais criadas
havia pouco tempo na capital paulista: a Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP),
fundada em 1933, e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da
Universidade de São Paulo, fundada em 1934. É neste contexto, portanto, que devemos
buscar o ambiente intelectual que influenciou Darcy nos anos de sua formação profissional,
como aluno da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo.
A criação, na década de 1930, das duas principais instituições voltadas para o ensino
das ciências sociais havia concorrido para a consolidação do modelo do sociólogo
profissional, com formação acadêmica institucionalizada e voltada para as pesquisas
empíricas, nesse último caso particularmente na ELSP, já que o modelo implantado na
FFLCH era predominantemente focado na docência e nas preocupações de cunho teórico e
especulativo (Miceli, 1987; Schwartzman, 2001; Limongi 2001a). Isto vem corroborar a
tese de vários autores, segundo a qual, se USP e ELSP não competiam propriamente por um
único espaço, é, no entanto, verdade que cada uma delas foi criada para atender interesses
distintos, o que demonstram as suas diferentes origens. Não obstante, o projeto das
universidades paulistas era parte de um movimento mais amplo que visava a enfrentar os
problemas de uma sociedade em fase de industrialização com uma elite academicamente
preparada, cabendo à sociologia, que na época abrangia todas as demais ciências sociais,
um papel de destaque. Mas em contrapartida ao autodidatismo característico das gerações
anteriores, caberia exercê-la, nesta nova fase, profissionalmente, de maneira condizente
com uma disciplina especializada que deveria ser aprendida conforme os mais rigorosos
padrões acadêmicos (Peirano, 1981).
Para entender como foi criada a Universidade de São Paulo, substantivamente
diferente da Universidade do Brasil, sediada na capital do país, e o papel que
desempenharia posteriormente, é preciso vê-la como um empreendimento que atendia aos
2

Para estes e outros dados, conferir Arruda (op cit., p. 128).
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interesses diretos de uma classe dirigente local, cuja meta seria a retomada da hegemonia
política perdida desde 1930 e vituperada em 1932 diante das forças comandadas por Getúlio
Vargas (Miceli, op. cit, Schwartzman, op. cit.). Figuras proeminentes na época envolveramse no projeto. Júlio de Mesquita Filho, proprietário do Estado de São Paulo, jornal
tradicional e, segundo Limongi, “importante ponto de referência profissional e intelectual,
local das rodas em que se discutiam os problemas e projetos culturais do país” (Limongi,
op. cit., p. 136), além de Armando Salles de Oliveira, para Schwartzman (op. cit., p. 165) “a
principal personalidade política do estado em 1932”, e, ainda, Roberto Simonsen,
empresário, “autor da primeira história econômica moderna do Brasil e líder da Federação
das Indústrias de São Paulo”, foram algumas delas. Como diria Mesquita Filho, na década
de 30, citado por Schwartzman,

derrotados pela força das armas, sabíamos perfeitamente bem que só pela ciência, e
com um esforço contínuo, poderíamos recuperar a hegemonia gozada na federação
por muitas décadas. Paulistas até os ossos, tínhamos herdado dos nossos
antepassados bandeirantes o gosto pelos projetos ambiciosos e a paciência
necessária para as grandes realizações. Que monumento maior que uma
Universidade poderíamos erigir àqueles que tinham aceito o sacrifício supremo
para defender-nos do vandalismo que conspurcara a obra dos nossos maiores,
desde as bandeiras até a Independência, da Regência, até a República? (apud
Schwartzman, op. cit. p, 167).
É verdade que a idéia de que uma suposta reforma educacional consistiria em tarefa
política prioritária para a “regeneração política do país” remonta pelo menos à segunda
metade da década de 1910, mais precisamente aos primeiros tempos da Liga Nacionalista,
fundada em São Paulo no ano de 1917, que culminaria particularmente na idealização de
uma universidade tal qual viria ser a USP3. Ainda antes disto, no entanto, em 1932,
instituições científicas de bastante sucesso, como eram, entre outras, o Instituto Butantã, o
Instituto Biológico e as Escolas de Engenharia e Medicina, já se encontravam instaladas em
São Paulo. Todavia, pretendia-se, agora, torná-las mais diretamente relevantes para os
3

Na tentativa de encontrar as origens da ideologia de reforma educacional que culminaria na criação da
Universidade de São Paulo, Fernando Limongi aponta para um grupo de educadores vinculados à Liga
Nacionalista e ao jornal O Estado de São Paulo. Desta maneira, procura traçar uma linha de continuidade que
parte da Faculdade de Educação projetada pelo empresário educacional Antônio Sampaio Dória, em 1920,
“passa pelo curso de aperfeiçoamento de professores primários de 1931 (Reforma Lourenço Filho) e pelo
Instituto de Educação de 1933 (Reforma Fernando de Azevedo), para atingir seu ponto mais alto na criação da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1934” (2001a, p. 155).
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problemas econômicos do país e para a nação como um todo, tornando-se, assim, evidente a
preocupação com a “administração científica”, que, aliás, já havia motivado a Associação
Comercial do estado a criar, por iniciativa de Simonsen, o Instituto de Organização
Racional do Trabalho (IDORT), colocado a mando de seu presidente Armando Salles de
Oliveira (idem).
Destaca Schwartzman que a criação da ELSP não foi senão a ampliação desta idéia,
exposta mais concretamente em um manifesto publicado por todos os jornais de São Paulo e
assinado pelos diretores de todas as instituições de ensino superior do estado e, ainda, por
uma lista de personalidades bem conhecidas. O documento afirmava a intenção de fazer da
Escola “um centro de cultura política e social capaz de promover o interesse pelo bem
comum e de criar vínculos entre as pessoas e o seu ambiente, de estimular a pesquisa sobre
as condições de vida e os problemas das nossas populações e de formar personalidades
capazes de participar com eficiência e autopercepção na liderança de nossa vida social”.
Personalidades que deveriam ainda preencher “a falta de uma elite ampla e ordenada,
treinada com métodos científicos, consciente das instituições e realizações do mundo
civilizado e capaz de entender o nosso ambiente social, para depois atuar sobre ele” (apud
Schwartzman, op. cit, p. 166)4.
Lembra ainda Limongi (op. cit) que, no que se refere ao “projeto” da ELSP, a
bibliografia tende a frisar os laços de seus idealizadores com o movimento modernista e
com a “ala cultural” do Partido Democrático, tendo em Sérgio Milliet, na época do
Departamento de Cultura, a “ponte” com a Escola. Quer tais vínculos existissem ou não, os
modernistas ligados ao Partido Democrático certamente não eram a expressão da única
aliança da Escola. Pelo contrário, tudo indica que predominava a presença de engenheiros e
médicos ligados ao IDORT, entre os quais Roberto Simonsen, Jorge Street, Armando Salles
de Oliveira, A. C. Pacheco e Silva, Raul Briquet e André Dreyfus.
Em suma, embora concebidas como parte de um movimento mais amplo, por suas
origens diversas, USP e ESLP deveriam atender a objetivos específicos. Por um lado, a
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras teria por finalidade a formação de professores
4

Oracy Nogueira, um dos ex-alunos da ELSP, declara: “Não deixa de ser significativo que, dos 100
signatários do Manifesto da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, em que se alude ao frustrado
Movimento Constitucionalista do ano anterior e à necessidade de se conhecer melhor a necessidade nacional
para sobre ela atuar de modo mais eficiente, os engenheiros constituíssem a maior parcela, seguindo-se os
advogados e médicos e pessoas de outras formações” (Nogueira, 1981, p. 204).
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secundários e a elevação do nível da cultura de uma elite dirigente, tendo, por conseguinte,
como finalidade política – em termos de um documento da época, preparado pela Escola –
“concorrer para aumentar a concorrência do eleitorado” (Lowrie, apud Limongi, op. cit, pp.
258-259); por outro, caberia à Escola Livre de Sociologia e Política formar funcionários
técnicos que, ao seguirem carreira administrativa, pública ou privada, deveriam “aumentar a
competência de nossas administrações” (idem, p. 259). Diante disto, a repercussão direta no
tipo de ensino praticado em cada uma das escolas seria inevitável. Enquanto na USP
privilegiava-se um saber teórico, geral, mais abstrato e “filosófico”, desvinculado de
problemas “práticos imediatos”, reproduzido na leitura e pelo modelo de cátedras, na ELSP
o ensino tinha finalidades “pragmáticas”, sendo, por isto, mais “empírico”, porquanto se
pensava na produção de um conhecimento científico sobre a “realidade nacional” capaz de
subsidiar a intervenção das futuras elites técnicas.
Inicialmente, portanto, o estilo de vida “acadêmico”, no sentido estrito do termo, tal
qual existia nas experiências européia e norte-americana, seria desenvolvido dentro da
Universidade de São Paulo. Foi este, aliás, o sentido de docência que a universidade herdou
da missão estrangeira européia, composta principalmente por franceses, que na época estava
incumbida de colocar a nova Faculdade de Filosofia num padrão internacional de atividades
científicas. Como lembrou um dos membros mais ilustres das primeiras gerações de
formandos pela FFLCH, a Universidade de São Paulo foi a responsável pela inauguração de
um novo tipo de intelectual, e o fez emprestando-lhes o status específico de professor.
“Gloriosamente instalada na condição de mônada da Universidade, a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras tinha como missão formar os professores dos professores,
preparar tanto seus quadros futuros como os docentes do segundo grau” (Giannotti, 1987,
p.63).
Mas, se na Universidade de São Paulo a presença de franceses na formação das
ciências sociais entre os anos 30 e 60 ditava o rumo do projeto, a presença de norteamericanos na ESLP indica a influência do modelo acadêmico-norte americano. Todavia,
como salienta Peixoto (2001), a falta de uma “missão norte-americana” organizada nos
moldes daquela encarregada de lecionar na USP e a presença de professores de outras
nacionalidades – alemães, tchecos, ingleses etc – poderiam indicar o contrário, a despeito
dos possíveis laços de influência entre o pragmatismo das ciências sociais norte-americanas
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e o modelo de ensino implantado na Escola. Isso porque, neste âmbito, o vínculo entre
Brasil e América do Norte se deve antes à influência do antropólogo Donald Pierson e ao
projeto que ele imprime na Escola a partir de sua chegada, em 1939, do que ao número de
norte-americanos ali existentes. Ao contrário da USP, cuja influência francesa teria se dado
marcadamente pela docência, para a Escola Livre de Sociologia e Política a estratégia norteamericana era outra: “Aí, é a pesquisa o fio condutor capaz de auxiliar a traçar um quadro
explicativo mais amplo” (idem, p. 505).
O período marcado pela presença de Pierson na Escola Livre coincide precisamente
com a chegada de Darcy Ribeiro à capital paulista. A relação entre ambos, no entanto, era
anterior a isto. Como vimos na narrativa de Darcy, discutida no capítulo anterior, fora por
influência do antropólogo norte-americano que ele havia conseguido uma bolsa para
realizar seus estudos em São Paulo. Darcy nunca haveria de esquecer tal atitude e a amizade
que passaram a nutrir um pelo outro, sobretudo naqueles tempos difíceis em que não era
senão um jovem aspirante a cientista social. Muitos anos depois, em carta dirigida ao antigo
mestre, ele escreveria:

Recordo sempre com alegria as suas aulas e o seu empenho incansável para fazer
de mim um cientista social, armado de saberes e objetividade. Recordo, também,
com muita ternura, os chás com bolos que a dona Helena [Pierson] nos servia nos
jardins de sua casa paulistana, inclusive a maçã que me dava ao sair.5
A despeito desta relação estreita e de admiração mútua, nada há que evidencie uma
influência direta de Pierson sobre a formação intelectual de Darcy. Neste sentido, como
veremos, seria o etnólogo alemão Herbert Baldus seu principal mentor na Escola e sua
principal referência intelectual até meados de década de 50. Todavia, a influência exercida
por Pierson sobre toda uma geração de estudantes de ELSP, da qual fez parte Darcy
Ribeiro, não pode ser desprezada.
Donald Pierson viera trabalhar na Escola a convite do então diretor Cyro Berlinck.
Doutor em Chicago, o sociólogo já havia estado no Brasil alguns anos antes realizando
pesquisas sobre relações raciais na Bahia. Sua volta significava, assim, não só um novo
aporte de recursos de fundações norte-americanas, notadamente do Smithsonian Institution

5

Carta de Darcy a Pierson, 01/07/88, acervo Fundar.
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e sua área de Antropologia Social, mas também uma nova orientação para o projeto
pedagógico da Escola, voltado agora para pesquisas que resultariam nos “estudos de
comunidade”, uma tentativa de compreender a sociedade tradicional brasileira (Simões,
2001).
Naquela época, portanto, Pierson já nutria interesse especial pelo conhecimento da
realidade brasileira. O Brasil fora “descoberto” por ele ainda no período de seus estudos
pós-graduados na Universidade de Chicago, por intermédio de seu professor, Robert Park,
que já havia andado por várias partes do mundo e considerava o país um local privilegiado
para o estudo do contato racial e cultural, tema naquele momento bastante em voga nas
pesquisas realizadas em Chicago (Peixoto, op. cit.). Mas Pierson recorda que logo ao chegar
na Universidade de Chicago para sua pós-graduação, começou a se interessar mais
especificamente pelo Brasil quando preparava um trabalho para o professor Ellsworth Faris,
da Divisão de Ciências Sociais: “descobri que se tratava de área mui importante de contato
entre as três raças básicas da humanidade e suas respectivas culturas” (Pierson, 1987, p.
32)6.
Esse interesse, no entanto, “um pouco estreito sobre o contato racial e cultural”, dizia
ele, rapidamente ganhou contornos mais amplos,

para incluir, afinal, muito mais da história e atualidade dos habitantes deste vasto
continente, no qual vimos a residir mais tarde, minha senhora e eu, durante dezoito
anos, como já disse, descobrindo logo que estávamos ‘em casa’ de uma gente muito
cortês, mui simpática, entre as mais fáceis de gostar – aliás, de amar – que
tínhamos conhecido então.
Mais tarde, esse interesse no Brasil passou a incluir também as bases ecológicas de
várias e variadas regiões do País; as características das cidades e zonas rurais; os
meios de sustento do povo; seus interesses econômicos, políticos e sociológicos;
suas instituições, costumes e tradições; a mudança, gradual, porém contínua,
6

O interesse pelo Brasil, porém, já havia se iniciado muito antes: “Como foi que meu interesse pelo Brasil
começou a se desenvolver pela primeira vez? Parece que sempre alimentei interesse pelo mundo afora, outros
povos, outras culturas. Na escola primária aprendi que o Brasil constituía aproximadamente metade do
continente sul-americano; que se falava lá a língua portuguesa (e não a espanhola, como a maioria dos outros
países daquele continente); que a capital do País, naquela época, era o Rio de Janeiro, cujo porto era
considerado entre os quatro ou cinco mais belos do mundo inteiro. Mais tarde, aprendi que se desenvolveram
no Brasil, na época colonial, em lugares perto ou não muito longe da costa, grandes plantações de açúcar que
logo fizeram com que este produto se tornasse artigo de consumo comum nas mesas européias – embora
inteiramente escasso lá – além de em certas partes do interior se encontrar considerável quantidade de ouro e
diamantes; e que o Brasil estava enfrentando o futuro com confiança, porque possuía extensos recursos
naturais de alta importância” (Pierson, op. cit., p. 31). Este e os demais trechos do depoimento de Pierson
foram extraídos de Corrêa (1987).
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particularmente no presente século, de uma vida rural e agrícola para uma mais
urbana e industrial, com larga expansão desta indústria e, começando pouco a
pouco, a presença nas exportações de produtos pela indústria, não só de matériasprimas como no princípio, mas incluindo agora uma porção de artigos
manufaturados também (idem, ibidem).
Pierson se referia aqui ao projeto que passou a desenvolver na ELSP. Sobre a origem
de seu interesse pela Escola e a mudança acarretada com sua chegada a esta instituição, vale
destacar um trecho de depoimento de Manoel Tosta Berlinck, filho de Cyro Berlinck.

Nos anos 1930, Pierson estava na Bahia fazendo aquele estudo de relações raciais,
ficou sabendo que tinha sido criada uma Escola de Sociologia e Política em São
Paulo, escreveu para o meu pai, que o trouxe, e ele fez um projeto de pesquisa
muito importante para estudar as comunidades do Vale do São Francisco, com
dinheiro do Ministério do Interior na época. Os recursos foram conseguidos e ele
desenvolveu esse projeto na Escola por muitos anos, porque anualmente o
Ministério renovava o auxílio. Várias comunidades foram estudadas, vários
trabalhos foram publicados.
Mas isso foi uma mudança radical no projeto original da Escola, porque Pierson
introduziu uma concepção sociológica que não era a concepção primeira. Enquanto
a concepção primeira era compreender a realidade brasileira, o projeto do Pierson
era um projeto microssociológico, de pesquisa qualitativa, de histórias de vida,
extremamente empírico (Berlinck, 2001, p. 105).

Portanto, a chegada de Pierson à ELSP, em 1939, não pode ser tomada senão como
um marco na história desta instituição (Limongi, 2001b). Se até aquele momento, a
derrocada política de Armando Salles de Oliveira parecia minguar o ímpeto original, lembra
Limongi que
Pierson imprimirá novos rumos ao ‘projeto’, dotando-o de uma base acadêmica de
que não dispunha. Isto é, a formação e o conhecimento produzidos pela Escola
passa a se inscrever no interior do mundo acadêmico e deixam de se referir ao
Estado. A preocupação em formar elites técnicas cede lugar à insistência em treinar
e formar sociólogos profissionais. A necessidade e a essencialidade da pesquisa
empírica são mantidas. O intervencionismo e a aplicação postergados. E é por
estruturar seu apelo neste campo que o ‘projeto’ de Pierson foi capaz de obter
sucesso nos meios acadêmicos (idem, pp. 263-264).
Com Pierson, a pesquisa empírica ganhava uma preponderância inédita em prol de um
modelo científico de sociologia, um verdadeiro divisor de águas entre a filosofia social e a
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sociologia científica a decretar o fim das “escolas” em sociologia. Afinal, “a garantia da
cientificidade repousa, em última análise, no treinamento do observador, capaz de constituir
objetivamente a realidade observada” (idem, p. 266).
O próprio sociólogo era enfático quanto ao que acreditava ser a sua maior
contribuição à Escola Livre de Sociologia e Política, onde lecionou por dezesseis anos: a
formação de futuros pesquisadores profissionais, que deveriam ser preparados tanto em
aula, como no “campo”, pesquisando eles mesmos sob a orientação dos mais experientes. A
orientação para a pesquisa empírica era, assim, um capítulo de suma importância para a
formação científica de futuros sociólogos, constituindo, inclusive, a base do Seminário
“Métodos e Técnicas de Pesquisa Social”, oferecido por Pierson durante vários anos e
freqüentado, entre outros alunos, por Darcy Ribeiro7. Vê-se que, no projeto educacional de
Pierson, pesquisa e ensino caminhavam juntos.
As reuniões concernentes ao curso eram semanais e à noite, com duração de duas
horas. Os alunos interessados, uma vez convidados a participarem, deveriam mostrar
“interesse verdadeiro em pesquisas”. Já o conteúdo do Seminário era voltado para a
“descrição e análise da natureza e da função da atitude científica, das ‘abordagens’ para
com a realidade social, e, então, dos diferentes métodos e técnicas de pesquisa, estudando
um depois outro, bem como a aplicação prática deles, tanto no trabalho de gabinete quanto e
mais particularmente, em ‘trabalhos de campo’” (Pierson, 1987, p. 52). Era preciso, no
entanto, praticar. À formação profissional em São Paulo deveria seguir-se o conhecimento
da cultura brasileira (Peixoto, op. cit.), donde a origem da série de estudos desenvolvida no
Estado de São Paulo sob a supervisão de Donald Pierson.8
A maior “academização” do projeto da Escola, via Pierson, ganharia contornos mais
nítidos com a criação de uma seção de pós-graduação, o que seria, aliás, um passo decisivo
em seu confronto com a USP. Porque nesta não havia, até então, cursos de pós-graduação e
nem mesmo ênfase suficiente no treinamento em pesquisa, a única possibilidade na época
era fazer doutoramento sem orientação sistemática, o que tornava o foco no treinamento
especializado aliado a uma pós-graduação inteiramente voltada para áreas de pesquisa uma

7
8

Sobre alguns dos vários alunos que freqüentaram o curso, conferir Pierson (1987, p. 52).
Sobre estas pesquisas ver Pierson (1987), Peixoto (2001) e Casas Mendoza (2005).
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alternativa bastante atraente para aqueles que, recém formados pela FFLCH, pretendiam
afirmar-se em sua especialidade (Limongi, 2001b).
Para Peixoto (op. cit.), ao atentarmos para o funcionamento da Escola de Chicago,
podemos ver claramente que Pierson foi o mentor da reprodução, em São Paulo, deste
modelo. Além da realização de seminários, leituras e orientação individual de alunos –
inclusive com realização de social evenings9 – dava-se ênfase prioritária aos estudos de pósgraduação e à formação de grupos de trabalho supervisionados. “Estes esforços para
preparar jovens pesquisadores em São Paulo”, lembra Pierson, “nasceram da minha
convicção de que deve-se criar, no campo das Ciências Sociais, algo semelhante ao
internship (sistema de ‘internos’) de médicos em formação trabalhando em hospital sob a
supervisão estreita de médicos experientes” (Pierson, op. cit., p. 43). “Ou seja”, nas palavras
de Peixoto, “Pierson chega a São Paulo não só com uma problemática trabalhada pela
Sociologia de Chicago (os estudos de comunidade), mas também um modelo institucional”
(Peixoto, op. cit. p. 519)10. Sobre este empreendimento pioneiro, relata o sociólogo norteamericano:

Logo depois de iniciar os trabalhos em São Paulo, observei que estava faltando a
meus alunos, enquanto freqüentavam o curso de graduação, tempo para receberem
instrução sobre uma parte considerável do acervo em Ciência Social já
desenvolvido naquele tempo e disponível aos alunos, ao menos em outras línguas.
Fiquei muito satisfeito, então, quando o diretor Berlinck, gentilmente aprovando
meu pedido a respeito, deu-me permissão, no início de 1941, para oferecer algumas
aulas pós-graduadas no ‘Departamento de Sociologia e Antropologia’, que, com a
permissão também dele, eu já estava organizando naquele ano na Escola (Pierson,
op. cit., p. 55).11
9

“Muito contribuiu para este ensino, contudo, outra atividade nossa: logo que começaram as aulas do novo
ano, minha senhora e eu convidamos os alunos para passarem um social evening em nossa casa,
acontecimento este aparentemente novo naquele tempo no País, porém costume nosso muitas vezes repetido
durante os anos seguintes em São Paulo. Como quer que seja, os alunos não tardaram em se tornar amigos,
verdadeiros participantes, conosco, num empreendimento de proveito mútuo, creio” (Pierson, op. cit. p. 59).
10
Para Vila Nova (1998), Pierson não seria um simples reprodutor dogmático das idéias desenvolvidas na
Universidade de Chicago, embora fosse fiel aos seus princípios teóricos e metodológicos. É o que revela, por
exemplo, sua posição crítica em relação à “ecologia humana”, uma das principais elaborações teóricas dos
sociólogos de Chicago.
11
Sobre os cursos de pós-graduação, lembra Oracy Nogueira: “Após o mínimo de dois anos de aulas diárias e
de defesa de tese baseada em pesquisa original, o aluno fazia jus ao título de Mestre em Ciências. Entre os
mestres das primeiras turmas figuravam ex-alunos ou docentes em início de carreira da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, como Gioconda Mussolini, Florestan Fernandes e Lucila Herrmann,
além de graduados da própria Escola, como Virgínia Leone Bicudo, Noêmia Hipólito e Oracy Nogueira”
(Nogueira, 1987, p. 207).
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Pierson, no entanto, contaria com a preciosa colaboração de professores estrangeiros
e, mais tarde, brasileiros.

Também em 1941, com o auxílio dos professores Emílio Willems e Herbert Baldus,
ambos formados em Ciências Sociais na Alemanha, porém já residentes no Brasil
há muito tempo, e Bruno Rudolfer, nascido na Tchecoslováquia e também já
residente no Brasil, oferecemos aulas graduadas para os alunos que queriam
continuar a estudar Ciências Sociais depois de formados na Escola, tendo alguns
deles cursado, também, uma das Faculdades da outra instituição educacional do
País. (...)
Nos primeiros meses desta iniciativa ‘pioneira’ em nosso querido Brasil,
esforçamo-nos para explicar aos alunos, à administração da Escola e a alguns
professores para os quais era novo este empreendimento, o valor e os pormenores
deste tipo de ensino(...)” (idem, pp 55-56).12

Uma boa parcela da geração de estudantes, da qual fazia parte Darcy Ribeiro, entre
outros futuros ilustres cientistas sociais, como Florestan Fernandes e Oracy Nogueira,
tornar-se-ia fruto deste modelo de sociologia. Infelizmente, é bastante exíguo o número de
informações acerca da ligação entre Darcy e Pierson. Sabe-se, como já mencionado, que
entre eles havia uma admiração mútua não obstante o pendor comunista de Darcy,
detestável para o paladar de Pierson (Ribeiro, 1997a). Sabe-se, também, que Darcy não
chegou a participar das pesquisas empíricas coordenadas pelo sociólogo norte-americano,
embora a contragosto deste último. Pelo menos é o que se depreende de uma
correspondência datada de 1951, época em que Darcy realizava suas pesquisas de campo
pelo SPI, na qual Pierson, lamentando as dificuldades financeiras na Escola, mostra que
ainda nutria esperanças de contar com o antigo aluno nas pesquisas do Vale do Rio São
Francisco:

Nunca perdi a esperança de que num destes dias o amigo e eu pudéssemos estar
juntos numa pesquisa. Aliás, como sabe, alimentei muito interêsse por isso desde
que nos encontrámos pela primeira vez em Belo Horizonte, e fomos juntos a Ouro

12

Além destes, Pierson cita ainda os seguintes colaboradores até 1946: Radcliffe- Brown, T. Lynn Smith,
Alexandre Kafka, Carleton Sprague Smith, Pedro Egýdio de Carvalho, Mário Wagner Vieira da Cunha,
Walter Pereira Lesser, Kalervo Oberg. Lembra ainda que nos anos seguintes, vários outros professores,
inclusive ex-alunos, deram aulas pós-graduadas de diversas matérias. (idem, pp. 56-58)
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Preto. Sempre lamentei a carestia de verba na Escola que não me permitiu, durante
muitos anos, fazer, junto com meus alunos, as pesquisas que queria.
O propósito desta carta é perguntar se o amigo, agora que cumpriu a tarefa de que
estava incumbido no Norte, poderá participar no nosso projeto no vale do São
Francisco, caso eu pedir e conseguir, por intermédio da Comissão do Vale do São
Francisco, o seu comissionamento junto a êste órgão federal. (...)
Se fôr de qualquer maneira possível, gostaria que você dirigisse uma das cinco
pesquisas de comunidades – cada qual representativa de uma diferente base
ecológica – que pretendemos fazer no Vale13.
Também não é difícil imaginar que não só a perspectiva empírico-metodológica como
também os estudos de assimilação e aculturação, caros à antropologia de Chicago e
introduzidos por Pierson na ELSP, tivessem exercido alguma influência nos trabalhos
posteriores de Darcy, aos quais retornaremos adiante. “Da sociologia de Pierson”, lembraria
Darcy muitos anos depois,

aprendi o discurso acadêmico norte-americano e algumas técnicas operativas da
pesquisa de campo. Aprendi muito mais com seu profissionalismo e seriedade, a fé
com que pesquisava, confiante nos inquérito que fazia e cheio de medo de
interpretações teóricas abrangentes. Grandes virtudes de Pierson eram nos dar
horas e dias de seu tempo e seu interesse precoce pela ecologia humana (op. cit., p.
125).
Mas, se Pierson era um “excelente professor de sociologia, sistemático, dedicado,
convicto de que cultivava uma ciência séria”, inspirador de um modelo de trabalho
sociológico profissional, é Herbert Baldus o principal nome lembrado por Darcy, ao referirse aos tempos de Escola:

O melhor professor que tive foi o Herbert Baldus, poeta prussiano e etnólogo
apaixonado de nossos índios. Freqüentei por três anos seu seminário pós-graduado
em etnologia brasileira. Tanto falavam ele como os mestrandos que estavam
escrevendo dissertações. Ouvi ali e discuti toda a excelente monografia de Egon
Schaden sobre a mitologia heróica dos Guarani e o ensaio fantástico de Florestan
Fernandes sobre organização social dos tupinambá. Aprendi muito com Baldus.
Aprendi sobretudo a fazer meu seu ideal científico de estudar a natureza humana
pela observação dos modos de ver, de viver e de pensar dos índios do Brasil. É

13

Carta de Pierson à Darcy, 20/12/51, acervo Fundar.
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nada menos que admirável a transfiguração do menino destinado a boiadeiro de
Moc abraçar um ideal científico desse porte (idem, pp. 125-126).

Darcy não estava exagerando. Ele concluiria o curso da ELSP com especialização em
etnologia sob a orientação de Baldus14. Além disto, uma série de correspondências trocadas
entre eles no início dos anos 50 torna evidente a estreiteza desta ligação, marcada
principalmente pela admiração de um jovem aspirante a etnólogo por um mestre estrangeiro
pioneiro nas pesquisas entre índios no Brasil.
O primeiro contato de Baldus com grupos indígenas ocorreu em 1923, ano em que
liderou a expedição cinematográfica formada de alemães e brasileiros denominada “Asa”,
com a qual atingiu o Chaco Paraguaio, onde contatou grupos Xamakoko, Kashishá e
Sanapaná. Cinco anos depois, ele visitaria um grupo guarani no litoral paulista, dando início
a uma série de estudos sobre grupos indígenas brasileiros, intermediados por um retorno à
Alemanha, entre 1929 e 1933, para doutorar-se em Filosofia pela Universidade de Berlim
(Passador, 2002)15.
Com sua volta definitiva ao Brasil no início da década de 30, Baldus retorna às
pesquisas etnológicas até que, seis anos depois, em 1939, ingressa na ELSP e no circuito
institucional da antropologia brasileira, que havia se iniciado naquela época. Ao lado de
Pierson e Emilio Willems, tornava-se, assim, uma das figuras centrais na definição de um
trabalho sociológico profissional balizado pela pesquisa empírica (Limongi, op. cit).
A influência de Baldus sobre toda uma geração de etnólogos nativos não é de se
desprezar. Seu curso de “Etnologia Brasileira”, ao qual se refere Darcy na passagem acima,
indica a direção tomada por muitos de seus alunos. Três, das cinco primeiras teses
defendidas na escola, são oriundas de pesquisas de campo feitas sob sua orientação (idem).
Particularmente no caso do trabalho etnológico de Darcy Ribeiro, embora não seja fácil
vinculá-lo a uma única Escola de pensamento, a influência Baldus seria, sob vários
aspectos, preponderante, como veremos.
14

Não obtive informações precisas sobre esta etapa de sua formação. Como veremos, Darcy cumpriu os três
anos exigidos para a formação na Escola e, em seguida, inseriu-se no SPI. É possível que ao falar em
especialização, o próprio Darcy estivesse se referindo aos seminários de Etnologia ministrados por Baldus.
15
Praticamente todos os dados sobre Baldus, deste parágrafo e dos seguintes, foram extraídos do trabalho de
Luiz Henrique Passador (2002), no qual o leitor interessado poderá encontrar um bom compêndio
bibliográfico e uma boa discussão sobre a trajetória do etnólogo alemão. Farei referência às demais fontes.
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A presença de Baldus na ELSP, a partir de 1939, seria um momento oportuno para o
desenvolvimento institucional de suas concepções acerca do trabalho etnológico. Segundo
Passador (op. cit, p. 46), ainda na década de 30, em seu artigo sobre os Xamacoco, Baldus,
além de uma preocupação empirista com a pesquisa de campo e a descrição etnográfica
minuciosa, que seria uma de suas principais características, já esboçava uma crítica à
política indigenista oficial, aos missionários e aos malefícios do contato, e “uma defesa
apaixonada dos índios e suas tradições”. Tratava-se, assim, do autor de uma etnologia com
forte ênfase nos estudos do contato interétnico e de aculturação, amparada por uma
preocupação indigenista, “defendendo uma Antropologia aplicada e a necessidade do
trabalho etnológico para a definição de políticas oficiais” (idem, p. 90).
Reproduzo aqui, do trabalho de Passador, um trecho da aula inaugural de Herbert
Baldus na ELSP. Ela é bastante significativa do ponto de vista de sua tentativa de unir, em
um só projeto intelectual, uma etnologia científica e uma preocupação político-indigenista
e, com isto, definir a etnologia como instrumento para a administração pública.

Tendo-se chegado à conclusão de que as instituições e a mentalidade dos índios
merecem respeito e, quando cheios de vitalidade, devem ser conservadas e
desenvolvidas organicamente, na medida em que isso não afete a nova ordem das
coisas, aparece então em cena o etnólogo. O contato com a nossa civilização traz
mil perigos para a saúde dos índios e para a harmonia de sua cultura. É uma das
principais finalidades do trabalho etnológico suavizar o choque causado pelo
encontro de grupos tão diferentes.
Para conseguir tal escopo, o etnólogo (...) procura conhecer, também, as condições
especiais de existência material e espiritual da tribu exposta ao choque. Só após ter
percebido e compreendido, a fundo, a estrutura e a função da etnía estudada, é que
o investigador pode dar sua opinião acerca do tratamento e da utilização dessa
unidade étnica, e julgar das vantagens do desenvolvimento ou da eliminação de
certos traços culturais, assim como poderá determinar qual a melhor vida para os
índios em circunstâncias alteradas. O etnólogo assume um papel da mais alta
responsabilidade, dependendo dele – e unicamente dele – a sorte de povos inteiros.
É por isto que êle necessita de ter conhecimentos que só podem ser adquiridos pela
dedicação exclusiva ao estudo etnológico. É por isto que ele não pode ser
substituido por funcionários administrativos, missionários e outras pessoas com
ocupações semelhantes, que não lhes permitem entregar-se, por completo, a uma
especialização científica.
O etnólogo resolve teoricamente o que êles têm de por em prática. Aquele
representa, por assim dizer, a parte legislativa, enquanto êstes, figuram como a
executiva (Baldus, apud Passador, op. cit, p. 92).
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Da perspectiva de Baldus, portanto, é inegável a necessidade de um comprometimento
de entnólogos e etnologia com a causa indígena. Mas, igualmente importante, não está
ausente de suas formulações uma preocupação com a formação científica – e aqui podemos
identificar a convergência com o projeto de Pierson – que não deve se confundir com o
trabalho do administrador. A divisão social do trabalho parece estar clara: se o etnólogo não
pode ser substituído pelo administrador, cabe a este último, no entanto, o papel de executor.
É de se destacar também o viés empiricista-indutivo da pesquisa etnológica, uma vez que
somente “após ter percebido e compreendido, a fundo, a estrutura e a função da etnía
estudada, é que o investigador pode dar sua opinião acerca do tratamento e da utilização
dessa unidade étnica”.
Tudo isto ecoará no pensamento de Darcy Ribeiro, particularmente nos trabalhos
elaborados por ocasião de sua passagem pelo Serviço de Proteção aos Índios entre os anos
de 1940 e 1950. Mas, antes de discuti-los, procuremos precisar ainda melhor os indícios da
influência do ambiente da Escola e de Baldus, em particular, na formação do pensamento de
Darcy; influência que, na década de 1940, manifestava-se em sua adesão à idéia de uma
ciência social, mas uma ciência social interessada.

Tempos de Escola: a conformação de um pensamento

Tentemos entender, primeiro, as características do profissional formado pela ELSP. É
preciso lembrar que ainda não contávamos com cursos de formação especializada nos
moldes que os conhecemos hoje. O exemplo de Darcy pode ajudar a recompor aquele
quadro. Vejamos o que ele nos diz sobre as possibilidades profissionais aberta aos recémformados:

Então, lá eu podia me formar como economista, e alguns colegas meus foram para
a Economia. Podia ir para a Psicologia, em dois ramos: Psicotécnica, ramo para
que foram alguns colegas meus, porque nosso professor foi quem fundou a
Psicotécnica e toda a orientação da Psicologia aplicada ao trabalho, em São
Paulo; ou podia ir para a Psicanálise. Tem colegas minhas, por exemplo, que são
psicanalistas aqui em São Paulo. Foram formadas na minha escola, como
psicanalistas. E eu podia também ser sociólogo, como vários foram. Ou podia ser
antropólogo. Então o curso era de três anos. Depois do terceiro, no quarto ou no
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quinto ano, a pessoa tomava um caminho daqueles. Para ser psicanalista, fazia a
sua análise didática; para ser antropólogo, sua pesquisa de campo, e assim por
diante (Ribeiro, 1985a, p. 8).
É dentro destes parâmetros, portanto, que devemos observar a grade curricular por ele
cumprida para a obtenção do bacharelado em Ciências Políticas e Sociais, em 1946. Dos
três anos correspondentes ao período de formação, foram as seguintes disciplinas cumpridas
por Darcy, com suas respectivas médias, conforme informações obtidas em seu diploma
emitido pela ELSP: no primeiro ano (1944)16, consta Elementos de Biologia (7,3),
Etnologia Geral (9,3), Estatística (6,0), Fisiologia do Trabalho (7,5), Introdução à Ciência
da Sociologia (9,1), Introdução à Psicologia (8,5), Estatística I (5 aproximadamente),
Ciência Política (8,8); para o segundo ano, correspondente a II Série, em 194517:
Organização e Desorganização(sic) Social (8,0), Introdução à Antropologia Social (6,5),
Introdução à Psicologia Social (7,1), Psicotécnica (7,6), Estatística II (7,1), Higiene Pessoal
(6,5), Introdução à Economia (7,7); finalmente, as disciplinas da III Série, cursada em 1946:
Administração Pública (7,8), Economia Internacional (7,3), Estatística III (7,0), Etnologia
Brasileira (9,6), Finanças Públicas (7,8), Higiene Mental e Psicanálise (8,0), História das
Doutrinas Econômicas (8,5), História Econômica do Brasil (7,6), História Social e Política
do Brasil (8,1) e Serviços Sociais (7,7) 18.
A formação generalista preconizada por Darcy e, de certa forma, ratificada pelas
disciplinas componentes de seu currículo, expressa um momento em que, apesar de
existentes, as fronteiras disciplinares apresentavam contornos bem menos nítidos do que
aqueles percebidos nos dias de hoje, particularmente entre a sociologia e a antropologia
(Corrêa, 1988b)19.
16

Consta a seguinte Escala de Notas, para 1944: Aprovação simples: igual a 5 e inferior a 7; Aprovação
Plena: igual a 7 e inferior a 9; Distinção: igual a 9 e inferior a 10; Grande Distinção: igual a 10.
17
Escala de notas para 1945: Aprovação Simples: igual a 6 e inferior a 7; Aprovação Plena: igual a 7 e
inferior a 9; Distinção: igual a 9 e inferior a 10; Grande Distinção: igual a 10.
18
Escala de notas para 1946: Aprovação Sofrível: igual a 6 e inferior a 7; Aprovação simples: igual a 7 e
inferior a 8. Aprovação Plena: igual a 8 e inferior a 9; Distinção: igual a 9 e inferior a 10; Grande Distinção:
igual a 10.
19
Mariza Corrêa mostra que, no final da década de 1930 e início de 1940, eram igualmente fluidas as
fronteiras institucionais. Vários intelectuais circularam, por exemplo, entre as duas principais instituições
educacionais paulistas. Destaca também, para o mesmo período, o papel desempenhado pelo Departamento
Municipal de Cultura, em torno da qual constituiu-se um grupo de importantes antropólogos, evidenciando
assim o fato de que “a instituição acadêmica não era, também, o único ponto de cruzamento das biografias de
estudantes e professores naquele momento” (Corrêa, 1988b, p. 84). Retomarei esta discussão adiante.
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Todavia, como sugere o depoimento de Melanie Farkas, aluna da Escola também na
década de 40, dentre todas as matérias, a antropologia parecia ocupar um lugar de destaque:

Penso que a gente recebia um ensino de primeira qualidade; fora Durkheim, que
era ensinado pelo Emílio Willems, ensinava-se em uma matéria chamada Ecologia
Humana a partir da escola de Chicago. Pierson dava um autor sueco, Gunnar
Myrdal. Agora, pensando melhor, acho que a escola era mais de antropologia que
sociologia. Isso eu tenho a impressão que era mais voltada para esse lado, de
política também tinha um pouco, apesar de termos história da política.
As disciplinas de antropologia eram mais fortes. Líamos a escola funcionalista,
Radcliffe-Brown, tínhamos antropologia cultural dada pelo Octavio Eduardo da
Costa(sic), e também havia toda a parte de antropologia física que eu também não
sei como é que se chama hoje em dia. (...)
Tínhamos uma boa formação de antropologia, fora todo o trabalho sobre os
chamados povos primitivos que eram os índios, estudavam-se também pequenas
comunidades do ponto de vista mais da antropologia do que da sociologia mesmo.
Eu, particularmente, não tinha muito interesse por essa coisa de índios. Eu lembro
que íamos fazer pesquisa em Itanhaém, onde havia um reduto de índios, mas para
mim interessava muito mais uma coisa que até hoje me interessa, que é saber como
uma pequena cidade se desenvolve, as mudanças. A gente escutava muito ‘mudança
social’, ‘mobilidade social’, ‘mudanças culturais’ que eram temas muito em moda.
Cheguei a fazer um estudo sobre Itatiba que, de cidade tradicional passou a ser
uma cidade industrial (Farkas, 2001, pp. 122-123).
É possível que a proeminência alcançada pela antropologia, certamente em
decorrência da influência exercida por competentes antropólogos estrangeiros, tenha
contribuído para despertar o interesse de Darcy pelos estudos etnológicos, embora, como
veremos, para sua escolha pela etnologia tenham contribuído fatores de certa forma alheios
à sua vontade.
Mas interessa-nos particularmente retomar o tema da relação entre Darcy e a ELSP,
para, em seguida, investigar mais detidamente as possíveis influências da antropologia de
Herbert Baldus sobre a conformação do pensamento de um de seus mais diletos alunos.
O discurso pronunciado por Darcy na ocasião da formatura de sua turma, da qual foi
o orador oficial, apresenta-se, neste sentido, como um dado importante. Este discurso,
ademais, é também interessante na medida em que fornece algumas pistas sobre a situação
política de Darcy na Escola. Sobre as circunstâncias nas quais se deu o acontecimento, falou
ele, em um depoimento de 1978:
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Eu era um jovem estudante comunista. Meu interesse era fazer revolução. Então,
quando eu me formei, no discurso de formatura, o diretor da Escola ficou muito
impressionado, porque ele me chamou para ler. Tive que ler para ele o discurso,
porque eu era comunista e comunista tinha que ler, porque não era confiável. E eu
li o discurso para ele, com um detalhe: li sem pontuação. E sem ponto, sem vírgula,
sem nada, o discurso pareceu a ele burríssimo. Um discurso sem pontuação é uma
merda. Quando eu li o discurso com pontuação, o discurso era outro. Não tive
desonestidade nenhuma com ele. Só tirei, na leitura da censura, a pontuação
(Ribeiro, 1985a, p. 10).
Já foi mencionado como Darcy referia-se à suspeição de membros da Escola em
relação ao seu comportamento20 e à sua ligação com o Partido Comunista. Segundo o
mesmo relato, seu pronunciamento na formatura teria servido para agravar sua ligação com
a direção da Instituição, contrária, aliás, à escolha de seu nome para orador oficial da turma
de formandos de 1946. Naquelas circunstâncias, lembra Darcy, ele foi obrigado a ler o
discurso para Ciro Berlinck, “empresário-diretor, tão errado que queria despedir os
professores que tivessem dez anos de casa, esquecido de que a Escola havia investido
fortunas para fazerem suas pós-graduações nos Estados Unidos”. Daí a leitura, como
mencionado acima, realizada sem considerar pontos ou vírgulas, que acabou transformando
o texto em um verdadeiro “bestialógico”, tendo sido guardada a leitura “verdadeira” para a
tribuna, o que teria surpreendido Berlinck (Ribeiro, 1997a, p. 136-137).
Impossível saber os detalhes do episódio da “falsa leitura”, para o qual só contamos
com o depoimento de Darcy. Isto, todavia, não é o mais importante. Menos do que as
possíveis rusgas existentes entre ele e a direção da Escola, às quais retornaremos em
seguida, interessa-nos atentar para o conteúdo do discurso, ao qual Darcy não se refere.
Localizado na Fundar, este texto deixa claro que seu autor procurava chamar a atenção para
o que acreditava ser o verdadeiro sentido das ciências sociais: ciência “a serviço do
homem”, “interessada”, “comprometida”, “finalista”.

Interessada no conhecimento do homem e na descoberta de soluções para seus
problemas. Que não cruza os braços e se isola em torres de neutralidades, de
pureza e de não participação; mas que participa da vida dos homens, luta com ele
para edificar uma vida nova, novas e melhores condições de existência.
Comprometida com nosso povo, com todos os povos. Disposta a não servir para
ação ou omissão ao que se oponha à marcha dos povos para uma vida mais feliz.
20

Ver capítulo 1.
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Finalista porque interessada no destino da humanidade, porque comprometida a
servir o povo, não se deixando usar como instrumento de opressão.
Estais certos senhores professores, de que saberemos lutar para levar adiante vossa
obra de pioneiros que permaneceremos fiéis à verdade, de que teremos a coragem
de dizê-la e dizê-la completa; de que lutaremos para revelar a verdadeira face do
povo, para, conhecendo-o melhor, mais contribuir na sua luta contra a miséria e a
opressão.
Escrita aos “professores”, esta passagem de certa forma esclarece como Darcy
percebia a “herança intelectual” da Escola. O trecho dirigido aos “colegas”, no entanto, é
mais explícito quanto aos desafios de uma nova geração de pesquisadores.

Somos a geração que fez a maior guerra da história. Que soube levantar-se lutando
pelas liberdades de pensar e de crer, de manifestar-se e de professar, de não ter
medo da opressão política e de não sofrer penúria.
Geração que herdou êste mundo de após-guerra e tem sobre seus ombros a tarefa
de reconstrui-lo em bases mais amplas e justas.
Vivemos um tempo de renovação, em que a humanidade se reencontra e sente que é
chegada a hora de libertar-se.
O povo, o homem simples, que venceu a guerra nas batalhas, mas também nas
fábricas e nos campos, está disposto a criar uma vida mais digna para todos os
homens.
Estamos perfeitamente concientes de que não é possível cruzar os braços. Diante
dos problemas do nosso tempo teremos que nos definir e lutar.
Somos responsáveis pela manutenção da paz e da unidade dos povos, e teremos que
responder perante nossos filhos pela posição que assumiremos diante destes
problemas.
Maiores são ainda nossas responsabilidades para com nosso povo. Somos dos
povos mais atrazados do mundo e a nós, à nossa geração cabe um papel na luta
pela libertação.
Si a geração de nossos professores soube superar o ‘meufanismo’ e enfrentar
positivamente a realidade brasileira, revelando a vida de misérias de nossos povos,
somente comparável a dos povos orientais; cabe a nós continuar sua obra,
estudando o nosso povo, colocando os resultados de nossos estudos a seu serviço e
lutando a seu lado por uma vida mais digna.

As palavras de Darcy revelam uma clara tentativa de estabelecer uma relação de
continuidade, e não de ruptura, em relação aos mestres da Escola. Pois, se estes, ao
superarem o “meufanismo” das gerações anteriores, acabaram por “enfrentar objetivamente
a realidade brasileira”, sua geração não deveria senão comprometer-se com os mesmos
ideais. Assim, ainda que posteriormente criticado por ele, o período de sua formação mostra
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a convergência que bem ou mal existia entre Darcy e o padrão de trabalho intelectual
compartilhado por membros da ELSP, ou pelo menos por alguns de seus principais
expoentes, como era o caso de Herbert Baldus.
É verdade que, se por um lado, venho tentando mostrar que a filiação de Darcy aos
cânones científicos de uma etnologia praticada na década de 40, particularmente aquela
ensinada na Escola, nos permite afirmar que bem ou mal tratava-se de um estudante que aos
poucos conformava-se ao padrão de trabalho intelectual que lhe vinha sendo ensinado, por
outro, não podemos diluir o comportamento de Darcy em padrões previamente
estabelecidos a ponto de não considerar a existência de particularidades que o tornavam
divergente e, neste sentido, único, seja em relação aos professores, seja em relação aos
colegas da Escola. Uma destas divergências, que acabaria por matizar a dissonância de
Darcy em relação ao ambiente político da ELSP, é, sem dúvida, sua filiação ideológica ao
Partido Comunista, tantas vezes destacada em narrativas sobre Darcy. Infelizmente, não
obtive um só documento capaz de mostrar os meandros desta ligação e a situação política
concreta enfrentada pelo jovem Darcy. Restam-nos, pois, alguns registros orais.
Relembrando a posição política dos professores naquela época, um ex-aluno salienta:
“A Escola era apolítica, até meio reacionária, quando você pega Donald Pierson, por
exemplo, e outros lá também. Rubro Müller(sic), nem se fala, esse era reacionário de
carteira, a maioria, já que todos eram ligados aos EUA” (Segall, 2001, p. 117). Já Melaine
Farkas, também ex-aluna, refere-se especialmente a Darcy:

Era uma época de muita efervescência política, nós pegamos o tempo do Dutra em
45. Aí tinha movimento estudantil, então tinha uma participação grande, assim, em
termos políticos. Os comunistas tinham sido caçados, a Assembléia tinha sido
fechada em 1947. Mas a Escola de Sociologia tinha a presença muito forte do Dr.
Cyro Berlinck que não era uma pessoa engajada politicamente. Florestan
Fernandes por essa época já era professor da USP e não militava muito. A Escola
de Sociologia não posso dizer que era uma coisa politicamente muito engajada ou
[de] esquerda. Darcy Ribeiro foi representando a Escola de Sociologia e Política
no congresso da UNE, daí mandaram o professor de psicotécnica, Paternostro junto
para controlar o Darcy, porque Darcy era politicamente muito engajado (Farkas,
2001, p. 122).

É bastante plausível que a ligação de Darcy Ribeiro com o Partido Comunista tenha
despertado certa preocupação nos diretores da Escola em relação ao discurso de sua
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formatura, já que, naquela época, tratava-se de um “jovem comunista”, desejoso de “fazer a
revolução”. Afinal, “o medo que eles tinham” – nas palavras dele – “é que eu convidasse –
porque se dizia que eu era um orientador ideológico, político, da célula da Light – que eu
convidasse para a escola do Simonsen, da Federação das Indústrias, a célula da Light”.
(Ribeiro, 1985a, p. 10).
Seja como for, certo é que a passagem pela ELSP parece expressar um momento de
duplo sentido na trajetória de Darcy. De um lado a fidelidade aos cânones científicos e
trabalho intelectual mais profissionalizado; de outro, a ligação com o Partido Comunista
que lhe ensejava a oportunidade de engajar-se politicamente, tornando-se um
“revolucionário”. No entanto, o próprio Darcy reconheceria, posteriormente, que do ponto
de vista daquele momento, existia, sim, alguma incompatibilidade entre as duas carreiras,
mas não uma posição antagônica entre elas. Afinal, acreditava que “os dois caminhos
estavam abertos e ambos eram fascinantes” (Ribeiro, 1997a, p. 128).
O Partido Comunista, no entanto, havia-o dispensado, como vimos, por receio de sua
agitação, embora sob a alegação de que o liberava para fazer carreira intelectual. Em
contrapartida, crescia a animosidade na Escola contra ele graças, ironicamente, à mesma
agitação política, fato que minava seus planos de prosseguir na carreira acadêmica, cujas
metas incluíam um mestrado de 1946 a 1947, “tudo na Escola de Sociologia”, e um
Doutorado na Universidade de Chicago, de 1948 a 1949 (idem, p. 127). Se confiarmos no
relato de Darcy, ele parecia então, encontrar-se numa encruzilhada: o que fazer após a
conclusão do bacharelado em 194621?
Ainda segundo o relato de Darcy, duas outras opções pareciam, então, promessas
positivas. Uma, financeiramente mais atraente, seria secretariar Roberto Simonsen, que
acabara de criar o SENAI. Feita por Alexandre Kafka, a oferta, foi, porém, imediatamente
rejeitada e repassada a Otto Francisco Leme, horrorizado que estava Darcy com a
possibilidade de adesão à direita:

21

Segundo Darcy, naquela época de estudante, além de uma renda de consultor da Justiça do Trabalho, lhe
garantia ainda a subsistência a bolsa de estudos da Escola, oferecida por Pierson – que, obviamente, iria se
esgotar – e as “rendas minguantes das ações do Banco do Comércio de Minas e principalmente da venda dos
direitos de comprar novas ações” (1997a, pp. 143-144).
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O convite foi para mim, mas eu não quis e ele foi lá. O Simonsen queria jovens
inteligentes, bright young men, que fossem lá para fazer uma revista do SESI, que é
uma revista anti-comunista que se criou naquela época. Queriam intelectuais, mas
dizendo: ‘Olha, façam artigos sobre a desvalorização do cruzeiro. Contra’. E
aquele negócio não me atraiu muito, aquele tipo de atividade intelectual como
assistente do Simonsen. Eu queria fazer sociologia (Ribeiro, 1985a, p. 11).
Seguindo então para o Rio de Janeiro, com o intuito de tentar “ver quem é que
comprava sociólogo”, Darcy percebeu que também na Capital Federal as possibilidades
eram praticamente nulas, salvo aquela que, caso aceita, o levaria a integrar a equipe de
Rodrigo de Melo Franco, do Patrimônio Histórico, para trabalhar na reconstituição da
tecnologia que o português introduziu no Brasil no século XVI. Não era, igualmente, a
melhor escolha:

Lá estavam o Lúcio Costa, o Scarpo, o Carlos Drummond, eu tinha contato, porque
era mineiro. E o Rodrigo me disse que havia possibilidade de trabalho no
Patrimônio Histórico. Mas eu não tenho vocação nenhuma, nem interesse nenhum
de mergulhar em História. Eu estava preparado para fazer pesquisa direta, e queria
uma coisa sociológica (idem, p. 12).
Neste ínterim, o caminho encontrado por Darcy para iniciar sua carreira profissional
teria surgido com a adesão a uma outra corrente ideológica, com a qual tivera contato na
primeira viagem realizada com destino ao Rio de Janeiro. Na mesma entrevista, concedida
em 1978, ele recorda o acontecido:

Quando vim para o Rio pela primeira vez, fiquei hospedado num hotel chamado
Hotel Suíço – parece que é Hotel Suiço – aqui no Flamengo, no Russel, em frente ao
fim da Praça Paris. Neste Hotel Suíço, tinha um velho chamado Benoir, e o Benoir,
no primeiro dia que conversou comigo, ele me disse: ‘Olha, veja bem. Ali está
aquela negra baiana com aquele tabuleiro na porta da igreja: isso é o fetichismo.
Fetichismo! Aí está a igreja e a torre: isto é monoteísmo. É uma religião já
monoteísta. E você vê acima, está o pára-raio. É o Positivismo.
O cara me comprou com esta idéia. Era bonito, o mundo estava organizado. Eu
fiquei encantado com esse negócio e comecei, com ele, a freqüentar o templo
positivista. Você precisa ver! Está aqui na rua Cândido Mendes. É uma das coisas
melhores que há no mundo. Só há esse no mundo. É um templo positivista. Em lugar
dos santos, estão Sócrates, Platão, os grandes pensadores. E todas as semanas,
todos os dias, havia conferência com Horta Barbosa e outros. Faziam conferência
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sobre o santo do dia, que era o filósofo do dia no calendário. Um sobre Platão, um
sobre La Play ou sobre o que fosse. E tinha também, para seguir a tradição
católica, ou seguir as tensões declinantes do Comte... O Comte teve paixão pela
Clotilde de Vaux e, no catecismo, ele termina, muito encantado, com umas cantadas
para a Clotilde de Vaux. Então, aqui a Clotilde de Vaux também tem um retrato
dela, com jeito de Nossa Senhora, bem pintada, assim, para a gente adorar. Tem um
culto que tem mulher também. Eu fiquei encantado com aquilo, porque eu estava
querendo inventar uma religião e já encontrei uma religião inventada por Comte.
Bem inventada, sociológica, ótima. Eu fiquei meio positivista, fiquei amigo dos
positivistas.
Em função disto, quando eu vim procurar emprego aqui, foi fácil ter contato com o
[Cândido] Rondon. Então, além do emprego de historiador, com o Rondon eu vi
que podia ter emprego como etnólogo, para estudar índio. Esse emprego era muito
bom, porque não me cobravam nada. Era para estudar índio, para fazer o que eu
quisesse, porque não tinha ninguém que estudasse índio no campo. Então, era para
estudar índios. Tinha um sujeito dirigindo aquele negócio, que era um médico que
queria tratar da clínica dele aqui no Rio de janeiro, e que ficava muito contente em
que entrasse alguém que quisesse mexer com esses bugres lá no mato. E quanto
mais tempo eu passasse no mato, melhor.
Voltei para São Paulo. Ainda tentei ser Sociólogo, mas vi que não dava. Procurei o
Baldus, que me apoiou também. Eu tinha feito os cursos e os seminários do Baldus,
e fui fazer Etnologia Indígena. Fui fazer a coisa que eu menos queria. Nunca pensei
que fosse ser etnólogo, estudar índio. Eu queria fazer estudo, Ciência Social, no
sentido de desenvolver a capacidade de observação e de leitura na realidade social,
queria fazer de mim um instrumento do saber, mas queria fazer isto sobre a
sociedade nacional. Bom, mas o emprego foi aquele, e, por acaso, então, é que
resultou que eu fui ser antropólogo, e antropólogo dentro do escaninho que é a
Etnologia, e dentro desse, no escaninho que é a Etnologia Indígena (Ribeiro, 1985a,
pp. 12-14).

O Serviço de Proteção aos Índios

Por uma indicação pessoal de Herbert Baldus a Rondon, Darcy é contratado em 1947
pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) como “sociólogo antropologista”22, dando início
efetivo ao seu trabalho como etnólogo. É preciso aqui, mais uma vez, especular sobre a
influência de Baldus nos caminhos trilhados por Darcy Ribeiro.

22

Corrêa (2003a) chamou a atenção para o fato de que o termo “antropologista” sinalizava, no início dos anos
40, a influência do inglês e da antropologia norte-americana, que passava a sobrepujar a dos franceses.
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Nas décadas de 30 e 40, além do SPI, somente o Museu Nacional oferecia condições
para a realização de pesquisas etnológicas em âmbito institucional. O próprio Baldus
tentara, em meados da década de 30, juntar-se à equipe do Museu, comandada por sua então
diretora Heloísa Alberto Torres23, por meio de um carta na qual salientava sua formação em
“antropologia geral e americanística”, as exposições já realizadas, as publicações, os vários
projetos, além do desejo de conseguir alguma inserção no Rio de Janeiro. Receberia, porém,
resposta negativa24.
Por outro lado, em meados da década de 40 tornava-se notória, ainda que com
algumas restrições, a filiação de Baldus à ideologia rondoniana (Passador, op. cit.) e sua
ligação com o órgão indigenista fundado segundo diretrizes humanistas. Em um documento
de 194625, podemos identificar seu nome entre as ilustres personalidades e instituições
científicas que participaram de convênios com o Serviço de Proteção aos Índios. Ora, com a
simpatia pelo projeto iniciado por Rondon junto aos índios e o malogro frente ao Museu
Nacional, seria natural que ele não envidasse esforços para a inserção de um de seus mais
diletos alunos no principal órgão indigenista oficial. Como veremos, não eram poucas as
esperanças que Baldus depositava em Darcy como continuador de uma antropologia
comprometida com a causa indígena26. O momento, ademais, era oportuno.
Darcy Ribeiro é contratado no decorrer de um importante processo de reestruturação
do SPI iniciado poucos anos antes, precisamente em 1942, quando é criada a Seção de
Estudos (SE) como parte de uma tentativa inédita de incorporar uma ideologia científica aos
trabalhos até então realizados pela instituição junto aos diversos grupos indígenas no país.
Ele próprio chamou a atenção para o fato de que os avanços obtidos pelo SPI na década de
40 devem-se, em parte, ao interesse do presidente Getúlio Vargas que, após condoer-se com
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Conferir Corrêa (op. cit).
Conferir o depoimento de Castro Faria (1993, p. 2).
25
“Seção de Estudos. Relatório de 1946”, por Herbert Serpa. Museu do Índio, Arquivo SEDOC, Funai, Rio de
Janeiro, microfilme 2A, fotogramas 1778 – 1973.
26
Para Passador (op. cit.), ainda na década de 20 Baldus já havia declarado seu alinhamento político e
ideológico ao indigenismo formulado por Rondon – cujas características seriam a base de boa parte de sua
produção etnológica – contrapondo-se a certa política de civilização que, no limite, levaria os índios ao
extermínio. Rondon teria sido, assim, uma das figuras mais respeitadas por Baldus, além de uma referência no
plano do indigenismo. A indicação de Darcy, neste contexto, não deixava de ser, portanto, um voto de
confiança para um aluno promissor. Sobre o debate em torno das disputas ideológicas que na primeira década
do século XX deram origem à criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores
Nacionais (SPILT), em 1910, mais tarde SPI, ver Souza Lima (1987).
24
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a situação de crianças em sua primeira visita a uma região indígena, na Ilha do Bananal,
decide amparar o órgão indigenista27. Tal atitude significou um considerável avanço após
uma fase de desorganização que se seguiria à Revolução de 1930 (Souza Lima, 2002). A
partir da década de 40, o Serviço de Proteção aos Índios intensifica um novo ciclo de
atividades, com renovação de seu quadro de pessoal – que deixa o Ministério da Guerra, ao
qual estava ligado desde 1934, e passa ao Ministério da Agricultura – reinstalação de postos
indígenas abandonados e reinício de suas atividades de pacificação (Ribeiro, s/d).
Na época, Darcy Ribeiro atribuía à criação da Seção de Estudos, em 1942, a retomada
de mais uma das tradições das Comissões das Linhas Telegráficas de Rondon, qual seja,

a de contribuir para a cultura nacional naquêle campo em que melhor poderia fazêlo: no estudo aprofundado das culturas indígenas. E a retomou em um nível mais
alto, munido dos conhecimentos da moderna antropologia que já superava aquela
disciplina de museu, desligadas dos problemas humanos dos grupos que estudava e

27

Abstenho-me aqui de reproduzir a discussão em torno da criação do Serviço de Proteção aos Índios, em
1910, amplamente analisada por Souza Lima (1985, 1987). A análise de Darcy Ribeiro (s/d) é também
referência obrigatória sobre o tema, embora criticada por Souza Lima como uma “defesa apologética do
Serviço de Proteção aos Índios, elaborada num momento em que, como diversas vezes ao longo de sua
trajetória, a instituição achava-se ameaçada de extinção, acusada de corrupção e eivada de denúncias” (Souza
Lima, 1987, p. 154). Voltarei a este trabalho de Darcy. Sobre o SPI ver também Cardoso de Oliveira (1972).
Casas Mendoza (2005) salienta que a reestruturação do SPI, nos anos 40, acarretaria um incremento das
relações entre os membros da comunidade acadêmica e científica brasileira, particularmente entre o Museu
Nacional, dirigida por Heloísa Alberto Torres, a antropologia e o órgão indigenista. Se tal relação não era
nova, uma vez que tanto os “naturalistas” do Museu quanto o antropólogo Roquette-Pinto já haviam
acompanhado os trabalhos de Rondon, evidenciando assim o interesse do Marechal pelas “tarefas científicas”,
em nenhum momento, até a década de 40, “elas tentaram ser configuradas num modelo de ‘aplicação prática’,
dirigido às populações indígenas” (p. 71). A concretização deste objetivo, viria, no entanto, somente 10 anos
depois, sem, todavia, resultados permanentes. De uma perspectiva mais ampla, a década de 40 significou
ainda, para o indigenismo latino-americano, o surgimento de uma modalidade administrativa de
gerenciamento da integração das populações indígenas ao desenvolvimento econômico-nacional, difundida em
toda a América Latina através de uma rede de instituições nacionais, sob a coordenação do Instituto
Indigenista Interamericano (I.I.I). O início deste processo pode ser precisamente marcado com a realização do
Congresso de Patzcuaro, no México, e a instituição de um sistema de circulação de idéias sobre os métodos de
intervenção junto às populações indígenas. Sobretudo as publicações de artigos na revista América Indígena
davam o tom do intercâmbio entre as agências indigenistas e a troca de informações e notícias acerca do
indigenismo como política de Estado (Souza Lima, op. cit.). O Brasil, todavia, somente iria se tornar membro
do I.I.I. em 1953, ainda que as ligações de Roquette-Pinto com esse órgão indigenista datassem da década de
40. Em 18/02/54 Darcy escreve a Juan Comas, na época diretor do I.I.I. acerca de uma proposta de criar o
Instituto Indigenista Brasileiro, vinculado ao I.I.I., com o objetivo de unificar as atividades indigenistas do
país e permitir uma “ligação mais funcional entre os atuais órgãos normativos (C.N.P.I.), executivo (S.P.I.) e
de pesquisas etnológicas (Seção de Estudos e Museu do Índio)”. Correspondência pertencente ao acervo da
Fundar. Não obtive informações adicionais acerca desta proposta.
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principalmente interessada no que êles pudessem contribuir para enriquecer
vitrines28.

Tentava, assim, estabelecer uma filiação direta entre a nova Seção de Estudos e o
humanismo de Rondon que, não obstante, não teria se descuidado do aspecto científico,
pois em suas expedições pelos grotões do país

se fazia acompanhar, sempre que possível, de cientistas, inclusive etnólogos aos
quais incumbia o estudo dos índios com os quais entrava em contato. Destas
atividades ficaram algumas óbras do mais alto valor científico e elas justificam que
se diga de Rondon, com maior amplitude, o que se disse de Karl von Dein Steinen:
onde um outro teria deixado um sem número de topônimos em rios e montanhas
descobertos, Rondon deixou o registro sistemático da geografia, das flores, da
fauna e, sobretudo, da língua e dos costumes indígenas destas regiões
desconhecidas. Aí estão, para atestá-lo, ‘Rondônia’, de Roquette Pinto, e muitos
outros estudos, hoje, clássicos da etnologia brasileira29.
De 1942 a 1945, as expedições da Seção de Estudos, chefiadas por Harald Schultz
dedicaram-se principalmente aos registros foto e cinematográficos de vários grupos
indígenas visitados, dentre os quais figura o documento cinematográfico de Schultz acerca
dos modos de vida do último grupo Umutina, considerado por Darcy como um dos mais
importantes da época. Em 1944, Herbert Serpa assume a chefia da S.E., imprimindo uma
nova direção às atividades e conferindo a esta seção o caráter de centro de pesquisas
etnológicas. Entretanto, somente em 1947, com a contratação de Darcy e do lingüista Max
Boudin, o SPI passa a contar com seus primeiros “técnicos em antropologia”. As
repercussões destas contratações foram bem esclarecidas no Resumo do Relatório de 1947,
da Secção de Estudos:
O acontecimento de maior significação ocorrido em 1947, para a Seção de Estudos
do S.P.I., foi a possibilidade de poder contar em seu quadro funcional com o
ingresso e colaboração dos primeiros etnólogos de carreira, que trabalharam no
S.P.I., os srs. professores Max H. Boudin e Darcy Ribeiro.

28

“Atividades Científicas da Secção de Estudos ao Serviço de Proteção aos Índios”. Conferência lida no
Auditório do Ministério da Agricultura, em 23 de Abril de 1951, por ocasião das comemorações da Semana
do Índio”. Museu do Índio, Arquivo SEDOC, Funai, RJ, microfilme 380, fotograma 00961.
29
Idem, fotogramas 00961,00962.
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Com esses antropologistas iniciou a Seção de Estudos uma verdadeira faze nova
para os assuntos técnicos indigenistas brasileiros, sob a sua responsabilidade
direta, e cuja repercussão indiscutivelmente levará o S.P.I., à execução de trabalhos
técnicos calcados nos mais modernos métodos e processos aconselháveis, e já em
prática em outros países da América30.

É neste contexto que se insere outro personagem chave daquela fase: José Maria da
Gama Malcher, que em 1951 assume a direção do órgão, empreendendo uma série de ações
que contemplavam a contratação de um novo corpo de etnólogos destinado a dirigir as
principais divisões do SPI e a substituição definitiva da antiga ideologia positivista,
considerada já superada, por uma orientação científica moderna. No mesmo ano Darcy
assume a chefia da Seção de Estudos.
No mesmo processo de reestruturação foram contratados Eduardo Galvão, em 195231,
recém-chegado dos Estados Unidos, onde obtivera o doutoramento na Universidade de
Columbia32, e, em 1954, Roberto Cardoso de Oliveira, diplomado em Filosofia pela
Universidade de São Paulo. Uma nova geração que começaria a propor práticas tutelares
fundamentadas em referências teóricas – como as de contato cultural e aculturação –
importadas da antropologia norte-americana. Em suma, antropólogos que, entre 1950 e
1955, tornaram-se protagonistas de uma refundação das práticas protecionistas doravante
ancoradas em bases científicas e, com elas, expoentes de uma nova ideologia de prática
indigenista que contava, entre outras coisas, com uma proposta de formação de
funcionários, sancionada pelo diploma e pela educação formal (Souza Lima, 2002).
Roberto Cardoso de Oliveira chegou a afirmar, sobre aquele momento, que
na fase mais científica do Serviço de Proteção aos Índios quando em sua Seção de
Estudos funcionava um pequeno grupo de etnólogos, a política indigenista passou a
ser elaborada da maneira mais racional possível, fundada na reflexão sobre os
dados empíricos, obtidos de forma sistemática, ao mesmo tempo que as técnicas de
manipulação da realidade indígena tendiam a ser assemelhar com o que se fazia no
30

“1948 – Súmula”. Museu do Índio, Arquivo SEDOC, Funai, RJ, microfilme 335, fotograma 0844.
Como chefe da Seção de Orientação e Assistência (SOA). Vale registrar que o SPI já havia feito, em 1947,
um pedido de cooperação ao Museu Nacional, que havia se comprometido a ceder dois técnicos para as
pesquisas no sul do Mato Grosso, entre os índios Cauiás. Inicialmente, foram designados Galvão e Pedro Lima
para o exercício de 1947. Porém, um ofício de Heloísa Alberto Torres, de 06/12/47, informa a partida de
Galvão para o doutoramento nos Estados Unidos e o comprometimento de Pedro Lima em trabalhos no Alto
Xingu. Museu do Índio, Arquivo SEDOC, Funai, RJ, microfilme 335, fotograma 1003.
32
Conferir Corrêa (2003a), capítulo IV.
31
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estrangeiro – sobretudo no México – sob o nome de Educação Fundamental.
(Cardoso de Oliveira, 1972, p. 63)33.
Uma série de correspondências trocadas entre Darcy e Herbert Baldus no início da
década de 50 nos dá uma boa idéia das reformulações que neste período estavam em
andamento e a importância que adquiria o balizamento do trabalho científico para as
políticas públicas relativas aos grupos indígenas. Chama especial atenção aquela em que
Darcy procura expor à apreciação de Baldus o que acreditava ser o dilema da integração e
do enquistamento, duas orientações entre as quais o SPI deveria optar. Forma falsa, no
entanto, de colocar o problema. “Podemos, quando muito”, escreve Darcy,
examinar a nossa atuação a fim de verificar se ela está contribuindo para uma
coisa ou para outra, mas o completo contrôle dêste processo é uma utopia É tão
ilusório e romântico procurar conservar os índios como amostra, desconhecendo
que a mudança cultural é compulsória e inevitável, quanto procurar assimilá-los à
toque de caixa”34.
Por um lado Darcy fazia uma crítica a uma certa visão museológica que havia pouco
tempo ainda reinava na antropologia. Por outro, deixava evidente o seu convencimento
acerca da impossibilidade de evitar a integração, tornando-se, aqui, de certa forma,
partidário da convicção de positivistas que orientaram as diretrizes no momento de criação
do SPI – embora, como veremos, não completamente. Propunham eles a proteção como o
primeiro passo no processo de evolução social rumo à civilização. Pois, como acreditava,
em 1941, o presidente do SPI, “com um pouco mais de tempo, porem integros moral e
fisicamente, os indios, por eles mesmos, espontaneamente, incorporar-se-hão na
comunidade brasileira”35.
Para Darcy, a dificuldade residia na complexidade dos fatores sócio-culturais que
presidiam este processo de assimilação; complexidade que, naquele momento, escapava aos
recursos do SPI, mas cujo conhecimento era de fundamental importância. Assim, se a
questão não se resumia a uma simples escolha, uma vez que era conhecido o fato de que o
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Sobre a prática indigenista no México ver Casas Mendoza (2005).
Carta de Darcy a Baldus, 28/05/52, acervo Fundar.
35
“Carta Nº 117 S/2”, 05/08/1941, de autoria do Cel Diretor do SPI Cel Vicente de Paula Teixeira da Fonseca
Vasconcelos. Museu do Índio, Arquivo SEDOC, Funai, RJ, microfilme 1A, fotogramas 3682, 3683. Sobre a
origem positivista dos fundadores do SPI ver Diacon (1998).
34
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SPI nunca teve dúvidas quanto ao seu papel de estimulador da integração dos índios na
comunidade nacional, tratava-se de precisar o sentido do termo “integração”. No mesmo
documento, diz Darcy:

Se [com] êle entendemos a inter-dependência entre as comunidades indígenas e a
economia nacional ela se está processando alegremente. Porém, se queremos mais
e o entendemos no sentido de completa assimilação dos grupos indígenas e sua
dissolução na população brasileira, veremos que pouco se adiantou desde 1910.
Adiantando uma discussão que marcaria boa parte de seus trabalhos posteriores,
Darcy destaca a importância de distinguir claramente os conceitos de “aculturação” e
“assimilação”. O primeiro é resultado do contato direto entre duas culturas diferentes e da
mudança significativa de uma pelos elementos culturais da outra; o segundo, embora sendo
um processo paralelo, ocorre em tempo próprio, no âmbito de um esquema de relações dos
grupos indígenas com a economia nacional, na qual à criação de novas necessidades nas
comunidades indígenas segue-se a necessidade de adaptar-se à economia nacional. A partir
desta distinção, salienta:

É muito interessante observar que a ideologia explícita do S.P.I tantas vezes
expressa por seus diretores, vem-se distanciando cada vez mais da realidade. Nos
primeiros anos de atividades, fizeram-se todos os esforços nêste sentido,
tràgicamente até, juntando nos mesmos postos índios e neo-brasileiros, o que é sem
dúvida, o método mais eficiente de assimilar compulsoriamente um grupo, ou
destruí-lo, pois as duas coisas se equivalem.
Mas todo o fracasso daquelas tentativas não teve nunca o efeito de modificar a
ideologia porque ela é antes uma expressão da ideologia racial brasileira que do
pensamento de Rondon e seus discípulos, fruto de suas experiências no trato com os
índios. O efeito disto é que continua falando nela nos discursos enquanto lá no mato
a coisa anda de improviso, geralmente como o oposto da teoria.
Diante da resistência do índio aos esforços de adoção dos padrões neo-brasileiros
de comportamento, o S.P.I se acomodou e mesmo os adeptos mais afoitos da
integração tiveram de reconhecer bem cedo que lhes cabia assistir aos índios,
protegê-los e que isto era quasi sempre, pôr-se à integração.
Assim, de agentes ativos e conscientes da mudança cultural e da assimilação, os
nossos encarregados se transformaram em asseguradores do direito que assiste aos
índios de conservarem seus costumes. É bem possível que a maior obra do S.P.I
tenha sido a imposição de um status legal para o índio, o reconhecimento de ser
índio.
A questão fundamental me parece ser a seguinte: que lugar nossa estrutura social é
capaz de oferecer ao índio? E a resposta é clara: um lugar incomparavelmente mais
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miserável que aquêle que desfruta na comunidade indígena mais miserável. (...)
Conseqüência: o problema do índio (sua assimilação) só pode ser resolvido dentro
de uma ampla solução dos problemas do povo brasileiro. Não há condições para a
integração alegre e cordial com que Rondon sonhou. Os índios, embora
aculturando-se cada vez mais, não se estão assimilando.
Houve, no passado, condições para a assimilação, mas é preciso que se
compreenda que ela se processou num ambiente desumano de terrorismo e opressão
que hoje não são mais possíveis na maior parte do território nacional.
Em algumas regiões mais isoladas da Amazônia ela ainda se processa. Mas, como?
Através dos mesmos processos do passado e só onde eles puderam ser conservados:
os descimentos, a destruição da comunidade e da família indígena, o engajamento
compulsório do homem como fôrça de trabalho e a tomada das mulheres que
amasiam com caboclos aos quais dão filhos caboclos.
Onde a comunidade indígena se pode manter coesa nem a miséria aflitiva, nem a
maior fartura a fizeram assimilar-se. Um povo não vira outro povo, mestre Baldus,
se tem oportunidade de educar seus filhos e de se manter unido no mesmo lugar.
Óra, se o S.P.I assegura êste mínimo de que necessitam para perpetuarem-se, êles
continuaram existindo como tais até que a morte os reduza de tal forma que não
mais possam manter-se como unidade social operativa.
Eis porque, a meu ver, o dilema é falso, não somos chamados a optar entre
assimilação e enquistamento. O que nos cabe é assistir aos índios, protegê-los,
elevar-lhes o padrão de vida, sabendo que serão cada vez mais semelhantes a nós e
sua cultura, mas sem perspectivas de quando se dissolverão em nós ou se se
dissolverão um dia.
Vale dizer, nós só podemos prolongar seu desaparecimento e, assim, (quem sabe?)
permitir-lhes aguardar uma mudança em nossa estrutura social que possa permitir
sua assimilação, ou lhes dê fôrças para reconstruir suas vidas em novas bases36.

A posição que Darcy passava a assumir frente aos grupos indígenas era fruto de sua
própria experiência de campo. É possível perceber, por exemplo, que seus relatórios de
pesquisa, elaborados no final da década de 40 e início dos anos 50, buscavam tornar
evidente para a direção do órgão indigenista a situação calamitosa dos grupos por ele
visitados. Esta é também a tônica de todo o seu Diários Índios, transcrição de seus diários
de campo referentes às duas expedições realizadas nas aldeias Kaapor entre 1949 e 195137.
Darcy chegaria mesmo a escrever, em outra ocasião, também a Baldus, acerca da
ternura com que via um movimento “contra-aculturativo”, que se ia desenvolvendo.
Naquelas condições, ponderava, “a única salvação” dos povos idígenas, embora
reconhecesse a baixa probabilidade de sua concretização, uma vez que “os próprios índios
36
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Carta de Darcy a Baldus, 28/05/52, acervo Fundar, grifos originais.
Conferir Ribeiro (1996).
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querem o convívio com o branco, estão apaixonados por suas bugingangas, embora saibam
o que elas lhes custam38”.
Ele está correto, portanto, ao afirmar ter sido o contato com os índios aquilo que o
permitiu ver o “problema indígena” de uma perspectiva mais humanista e, desta forma,
mais politizada. Ao que poderíamos acrescentar a influência da própria ideologia
protecionista de Rondon. Somados, esses fatores certamente contribuíram para torná-lo um
etnólogo visceralmente comprometido com os propósitos de salvação de seus objetos de
estudo. Mas é certo que a profunda admiração e o intenso contato com Herbert Baldus, por
quem Darcy nutria, na década de 40, quase uma reverência, tenham dado uma contribuição
nada desprezível para a conformação deste ideal. Uma relação na qual Baldus, por sua vez,
depositava grande esperança, porquanto se prefigurava como uma próspera descendência
intelectual.
No ano seguinte à contratação de Darcy pelo órgão indigenista, ele comentaria os
primeiros relatórios do jovem etnólogo, destacando o “ótimo trabalho”, sem “nada para
criticar”, mesmo após uma leitura minuciosa. Tal fato, escrevia Baldus a Darcy, era motivo
de grande satisfação,

pois sempre desejei ver um batuta como você trabalhar em prol do nossos índios e
da etnologia brasileira, e agora faço votos que você se apodere, pouco a pouco, de
todo o SPI orientando-o e, dai a alguns anos, dirigindo-o. Darcy, você é minha
grande esperança naquela obra a que dediquei toda a minha vida, que é salvar os
índios do Brasil e ensinar ao mundo o que eles são39.
A contrapartida, para Darcy, de todo o incentivo do mestre alemão, era, certamente,
seu humanismo, levantado por ele, em 1955, como uma de suas principais motivações na
escolha pela etnologia. Em carta dirigida a Kathleen Walker, redatora-chefe da Revista
Americas, de Washington, Darcy nos informa acerca das dificuldades de precisar os
motivos que o levaram a empenhar-se – de certa forma a contragosto, como vimos – nos
estudos etnológicos. Se lhe parecia fácil alinhar uma série deles, difícil era destacar os mais
ponderáveis.

38
39

Carta de Darcy a Baldus, 24/02/50, acervo Fundar, grifos originais.
Carta de Baldus a Darcy, 14/02/48, acervo Fundar.
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Interessei-me desde cedo pelas ciências sociais e tive uma formação orientada para
a Sociologia. Certamente influi na mudança de interesses, a insatisfação pela
Sociologia tal como é ensinada nas universidades – uma ciência social sem
consciência de problemas, empenhada em estudo de detalhes e fugindo a qualquer
compromisso com problemas sociais reais. Naturalmente a questão jamais se
apresentou nêstes termos, mas através da influência de professores de etnologia
como o Dr. Herbert Baldus que trabalhava com um sistema conceitual mais
compreensivo e mais sutil.
Ao bacharelar-me em ciências sociais pela Escola de Sociologia e Política de São
Paulo, em 1946, tive a oportunidade de realizar uma pesquisa etnológica sôbre os
índios Kadiuéu. Desde então, venho especializando-me nestes estudos.
Entretanto, a orientação para a Etnologia não significou um abandono do meu
interesse por problemas de Sociologia; aliás, o campo de estudos de que desperta
maior atenção é precisamente aquêle dos trabalhos conjuntos de etnólogos e
sociólogos. Ademais, estudando comunidades indígenas tenho aprendido tanto
sôbre elas próprias quanto sôbre a sociedade brasileira em geral.40

O período marcado por suas primeiras pesquisas de campo reforça a orientação dada
por Darcy à editora norte-americana. Uma correspondência de 1949, trocada com Baldus, é,
neste sentido, bastante esclarecedora. Na época, Baldus havia sido convidado para
representar a Seção no XXIX Congresso Internacional de Americanistas, a ser realizado em
setembro do ano seguinte, em Nova York. Diante das circunstâncias, Darcy escreve ao
etnólogo mostrando-se apreensivo sobre os possíveis convites de trabalho que ele poderia
receber de universidades americanas. “Isso”, segundo Darcy, “seria uma grande perda para
todos que trabalham em etnologia no Brasil – e para mim particularmente – porque
estaríamos privados de sua orientação, o único roteiro seguro de que dispomos”.
Baldus era, portanto, não só uma referência quanto aos ideais humanistas, mas
também a principal fonte de orientação para trabalhos de campo. Ao referir-se, na mesma
carta, à sua primeira pesquisa, junto aos Kadiwéu, à qual retornaremos adiante, Darcy faz as
seguintes ponderações:

40

Carta de Darcy a Kathleen Walker, 13/08/53, acervo Fundar. Não foi possível saber as circunstâncias desta
correspondência. Todavia, é bastante provável que se tratasse do interesse da Revista Americas pelo Museu do
Índio e seu criador, conforme indicação de artigo publicado em Agosto do mesmo ano, nº 8, volume 7. Não
pude, porém, localizar este exemplar.
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As pesquisas etnológicas, entre nós, começam a entrar em uma fase mais fecunda e
o sr. é o centro desse movimento. O trabalho que venho fazendo, por exemplo, desde
minha preparação intelectual até a possibilidade material de realizá-lo e, mais
ainda, de alborar seguramente o material colhido, é resultado de suas atividades
como cientista, como professor e como amigo. E é claro que esse não é dos
principais frutos de seus esforços.
Num meio de verdadeira tradição universitária, de maior compreensão da
importância do trabalho científico, o sr. teria muito melhores condições de realizarse; entretanto, a obra de sua vida é ‘salvar os índios do Brasil e ensinar ao mundo o
que eles são’, e isto terá que ser levado adiante aqui mesmo, com todas as
dificuldades de nosso meio e eu não tenho dúvidas que este será o seu caminho (...).
[O] que mais tenho aprendido é valorizar suas lições. Quanto mais estudo o
material, maiores dificuldades me vieram, quando iniciei uma análise mais acurada
da bibliografia, à medida que a relia, minhas próprias observações iam tomando
sentido e se multiplicavam as perguntas que não posso responder41.

Baldus defendia uma etnologia que deveria submeter as especulações teóricas aos
fatos. Dito de outra maneira, a teoria deveria servir ao etnólogo como uma perspectiva, um
ponto de vista, a partir da qual seria observada a realidade empírica. Isto explica a
necessidade da leitura prévia de uma vasta bibliografia tanto da cultura a ser estudada,
quanto das teorias etnológicas disponíveis. Desta maneira o etnólogo construiria seu
conhecimento “teórico” que, numa etapa posterior, deveria ser confrontado com a
observação empírica, ganhando, quando necessário, novas formulações e novos contornos.
Em uma palavra, a teoria deve ser, no limite, resultado de um conhecimento prático
(Passador, op. cit.).
Para percebemos, ainda mais claramente, a convergência entre essa antropologia e
aquela que Darcy começava a praticar, é oportuno reproduzir um pequeno trecho inicial de
seu plano trabalho para o ano de 1948, datado de 31 de dezembro de 1947, poucos meses,
portanto, após a sua contratação pelo SPI:

O trabalho etnológico é sempre feito em diferentes etapas. A preparação da
pesquisa que envolve consultas bibliográficas e outras atividades de gabinete, a
coleta de material em campo junto ao grupo que deve ser estudado e uma fase de
elaboração do material colhido, sua preparação para ser publicado ou seu estudo e
classificação, no caso de artefatos que devem ser recolhidos a museus.

41

Carta de Darcy a Baldus, 01/08/49, acervo Fundar.
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Assim sendo, um plano de trabalho anual deve compreender período de atividades
de gabinete e período de trabalho de campo. Estes períodos, o de campo como o de
gabinete, devem variar de acôrdo com a natureza da pesquiza planejada, se mais ou
menos demorada e com as condições climatéricas e de acessibilidade do grupo a
ser estudado.42

Assim, se tais trechos demonstram a fidelidade de Darcy às lições de trabalho
científico de seu antigo professor, não é surpresa que, em resposta à carta acima, Baldus
reconheça nos esforços do discípulo o vislumbre de seus próprios ideais43.

O que você me escreve a respeito de seus estudos bibliográficos, mostra que está no
caminho certo. Ver problemas em toda parte, estudar alguns deles durante anos,
para, por fim, apresentar os resultados desses estudos com as palavras mais simples
em poucas páginas, eis o meu ideal de trabalho científico44.
É curioso que esta postura, a um só tempo científica e humanitária, não deixava de
corresponder a uma mudança de um ponto de vista que inicialmente levava Darcy a eleger
seus próprios objetos de pesquisa por critérios científicos, sendo praticamente
desconsiderados os aspectos de ordem prática, mais imediata45. É pelo menos o que se
depreende de outra correspondência dirigida a Baldus, na qual se percebe claramente que
sua entrada no campo etnológico estava longe de coincidir com a postura pragmática que,
além de marcar os anos de sua passagem no SPI, sobrepujariam os demais aspectos de seu
trabalho – inclusive o aspecto teórico – tornando-o conhecido, mais tarde, particularmente
como um intelectual avesso à neutralidade científica:

O senhor fala de ser útil aos índios. É curioso. Quando entrei no S.P.I. tinha certa
ojeriza às aplicações práticas de meu trabalho, malgrado toda a minha militância
missionária, queria distinguir entre os objetivos científicos dele e os esforços de dar
mais felicidade aos índios. Queria me convencer de que aos administradores é que
42

Relatório sobre a realização de pesquisa, material recolhido em campo, sua elaboração e prestação de conta,
escrito por Darcy Ribeiro ao Chefe da Seção de Estudos do SPI, Dr. Herbert Serpa, em 31/12/1947. Museu do
Índio, Arquivo SEDOC, Funai, RJ, microfilme 2A, fotograma 1814.
43
Sobre esta estreita vinculação, vale destacar que em correspondência dirigida a Darcy em 10/08/53, Baldus
afirmaria a predileção por Darcy Ribeiro e Eduardo Galvão, dentre todos os participantes da I Reunião
Brasileira de Antropologia.
44
Carta de Baldus a Darcy, 09/08/49, acervo Fundar.
45
O próprio Darcy não deixa de reconhecer, embora explore bem pouco, este aspecto de sua trajetória. Ver,
nas Confissões, o capítulo intitulado “Índios” (pp. 149-220)
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cabia tirar de meu trabalho ‘científico’ a ‘utilidade prática’ que pudesse ter. Hoje,
passados cinco anos, aprendi muito46.
À moda de Evans-Pritchard, Darcy parecia ironicamente compartilhar da idéia de que
cabe ao antropólogo interessar-se pelos problemas de sua disciplina “tenham ou não tenham
importância prática”, cabendo aos administradores – coloniais, no caso – interessar-se pelos
problemas práticos, “tenham ou não tenham importância teórica” (Evans-Pritchard, 1978,
pp. 188-189). Impossível, pela falta de dados documentais, afirmar a origem dessa postura
de Darcy e tampouco avaliar o quanto ela pode ter influenciado suas pesquisas. Possível é
pensar que ecoassem, nos primeiros anos de SPI, as lições aprendidas na Escola Livre de
Sociologia e Política. Seja como for, seus trabalhos posteriores – ao lado dos trabalhos
desenvolvidos por Galvão e Cardoso de Oliveira, na década de 50 – tornam claro que
passaram a ocupar o centro da cena não só a “politização do problema indígena”, mas
também a crítica a uma certa tradição etnológica, resultado, ainda segundo Darcy, de uma
“disciplina de museu, interessada no exótico e no primitivo”, em prol de uma etnologia de
cunho assistencialista, com fins eminentemente práticos.
Reafirmava-se, portanto, o compromisso com a causa indígena, mas do ponto de vista
de uma “ciência da natureza humana”47. A inspiração vinha também dos “países
metropolitanos”, nos quais a própria situação das comunidades indígenas clamava não
somente por uma antropologia prática, como também pela atuação de antropólogos
moralmente comprometidos. Darcy, evidentemente, não estava sozinho. Este é, por
exemplo, o argumento encontrado em um documento que podemos atribuir com certa
segurança a Malcher48. Trata-se de uma carta endereçada ao então Ministro da Agricultura49
para justificar a contração de Eduardo Galvão para a Chefia do Serviço de Orientação e
Assistência (SOA), em 1952. Na época, pertencente ao quadro de naturalistas do Museu
Nacional, Galvão seria também um “etnólogo de grande renome, especialmente em
46

Carta de Darcy a Baldus, 21/04/52, acervo Fundar.
Eis a frase completa: “Os compromissos da Antropologia Social para com o destino dos povos que estuda,
foram tornando-se mais claros à medida que ela desenvolveu-se de uma disciplina de museu, interessada no
exótico dos primitivos, para sintetizar-se como a ciência da natureza humana”. Conferência lida no dia 18 de
abril de 1948, na Câmara dos Vereadores, acervo Fundar.
48
Refiro-me a uma correspondência do arquivo pessoal de Darcy, na Fundar, sem assinatura, com a data,
escrita à mão, de 21/02/52. A data e a auto-referência como “Diretor do SPI” não deixam dúvidas, no entanto,
quanto à autoria.
49
Embora sem referências nominais, o destinatário era provavelmente o Ministro João Cleophas de Oliveira.
47
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Antropologia Aplicada”. Continua Malcher:

Estamos certos de que sua admissão nos permitirá ampliar a obra de assistência do
S.P.I e enfrentar com maior segurança os graves problemas que, como Diretor do
S.P.I., somos chamados a resolver.
A Antropologia aplicada, setor inteiramente novo entre nós e que somente pode ser
realizado com o concurso de um especialista, está abrindo grandes perspectivas no
aprimoramento dos serviços de assistência a populações primitivas. Nos Estados
Unidos da América do Norte, na Inglaterra, no Canadá e em outros países que têm
problemas indígenas, sua cooperação é cada vez mais solicitada. Daí minha
proposta onde desempenhará funções de administrador e não de pesquisador, mas
administrador especializado, capaz de aplicar praticamente os conhecimentos da
moderna Antropologia e Etnologia na solução de problemas técnicos e
administrativos daquela Seção50.
Darcy voltaria a falar da necessidade de afastamento do purismo científico – que ele,
agora, entendia antes como uma fuga do que como uma atitude metodológica – em um
documento referente a uma conferência a ser realizada por ele, em 1949, na Câmara dos
Vereadores possivelmente no Rio de Janeiro51. Difícil afirmar se tal conferência chegou a
ser proferida. O texto, no entanto, não deixa de ser significativo para o entendimento do
pensamento de Darcy e, ainda, daquele momento importante da história do Serviço de
Proteção aos Índios. Darcy Ribeiro chama a atenção para as diretrizes básicas do órgão
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Cabe aqui um breve comentário. Desde a década de 30, com a eleição, nos Estados Unidos, de Roosevelt,
muitos postos de trabalho foram abertos para antropólogos em agências governamentais, em órgãos como
National Park Service, Bureau of Indians Affairs, Soil Conservations Service e o Bureau of Agricultural of
Economics, muitos deles dedicados integralmente a essas atividades (Stewart, 1983, Yans-McLaughin, 1983).
Já na década de 40 os esforços de guerra passaram a atrair grande número desses pesquisadores,
principalmente junto ao Office of Strategic Service (OSS), órgão predecessor da mundialmente conhecida
CIA. Fato curioso, no entanto, é que, no mesmo ano da carta de Malcher, isto é, 1952, surgia, nos Estados
Unidos, o conceito de “Action Anthropology”, elaborado por Sol Tax com o sentido genérico de
“responsabilidade do antropólogo para com o grupo estudado” e, concomitantemente, aquisição de
conhecimento sobre ele (Barbosa, 1999, p. 175). À guisa de curiosidade, vale notar ainda que,
coincidentemente ou não, Tax recebe seu PhD em 1935, em Chicago, dois anos após Donald Pierson obter o
grau de mestre na mesma universidade. O mesmo Tax ao qual com enorme simpatia refere-se Baldus, em seu
artigo sobre “Antropologia Aplicada”, como um “‘antropólogo-intervencionista’, procurando resolver
simultâneamente problemas teóricos e práticos, isto é, fazer ciência e desenvolver o bem estar coletivo”
(Baldus, 1960). Na década de 60, é Darcy quem troca algumas correspondências com Tax acerca de
publicações na Current Anthropology. Finalmente, lembremos que também nos anos 50, época das pesquisas
realizadas a pedido da UNESCO, antropólogos norte-americanos chegavam ao Brasil, alguns ligados direta ou
indiretamente ao SPI. Fica, então, para futuras discussões, o quanto os modelos de “antropologia aplicada” de
países como Estados Unidos e Inglaterra, esta última bastante conhecida pela atuação de antropólogos em
territórios coloniais, podem ter servido de inspiração para os etnólogos do SPI. Para uma ampla discussão
acerca dos usos da antropologia nesses dois países conferir Mattos (2003).
51
Acervo Fundar.
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indigenista a serem seguidas no final da década de 40, a saber, presidir o processo de
aculturação dos grupos indígenas, tornando-o menos doloroso, sem esquecer, no entanto, da
“responsabilidade de estudar cada uma das culturas que vê modificarem-se, documentando
tão completamente quanto possível, para a ciência e como patrimônio da nação, as formas
de vida social ainda atuantes”.
As referências ao ano de 1947 como o marco da intensificação deste trabalho é uma
clara alusão à sua própria contratação e à de Malcher, além de uma indicação ao surgimento
de um “novo indigenismo, fundamentado nas diretrizes humanísticas e na experiência
prática, fruto de 30 anos de trabalho do S.P.I., e procurando aproveitar as contribuições da
ciência, bem como a experiência de outros povos no mesmo campo de atividades”.
Assim é que se cumpria o duplo objetivo da Seção de Estudos, desde sua criação em
1942: 1) realizar pesquisas etnológicas sobre as populações indígenas e 2) proporcionar ao
SPI assistência científica no aprimoramento de seus métodos assistenciais. As pesquisas
foram colocadas em prática com a contratação, em 1947, dos primeiros etnólogos. Com
elas, coube à nova diretoria, encabeçada por Malcher, integrar pesquisa e trabalho
indigenista, tendo em vista a busca de soluções para problemas práticos. Ganhava, de um
lado, o SPI, com o aprimoramento de seus métodos de trabalho, de outro, as pesquisas
etnológicas que, “ao encarar as comunidades indígenas não só como objeto de estudos, mas
também como problema de adaptação à sociedade nacional”, cresciam em acuidade52. Mas
há mais.
Se Darcy buscava distanciar-se ideologicamente de uma etnologia “museológica”,
centrada na observação da cultura material, procurando aliar à sua experiência de campo
uma visão mais politizada das questões tradicionalmente estudadas pelos antropólogos no
país, ele tentava, ao mesmo tempo, impor novos critérios para o trabalho de campo,
rompendo com o tipo de pesquisa realizada até então, “em geral, fruto de visitas muito
rápidas, financiadas por museus que tinham mais interesses em encher vitrinas com
coleções de artefatos de grande número de tribos, que estudar detidamente um grupo”53. O
que explicaria, portanto, o planejamento de demorar “3 ou 4 anos, ou mais, com o mesmo
grupo, ficando 6 meses com êles em cada visita”, obtendo, assim, “uma compreensão mais
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”Relatório da Seção de Estudos do Serviço de Proteção aos Índios” para o ano de 1953, escrito por Darcy
Ribeiro. Museu do Índio, Arquivo SEDOC, Funai, RJ, microfilme 189, fotograma 00409.
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Carta de Darcy a João Gomes Teixeira, 28/03/51, acervo Fundar.
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profunda de sua cultura que me parece valer mais que uma série de estudos ligeiros”54.
Tais eram as bases ideológicas com as quais Darcy Ribeiro cumpria os primeiros anos
de sua carreira de etnólogo. É possível, no entanto, que o SPI tenha significado mais do que
uma simples oportunidade de trabalho ou mesmo um amplo espaço para firmar seus
compromissos com os ideais científicos e humanitários nos quais passou a acreditar.
Tratava-se também de uma ocasião oportuna para inserir-se de forma pioneira no campo
etnológico brasileiro.
Antes de Darcy, somente etnólogos estrangeiros haviam se aventurado em longas e
sistemáticas pesquisas de campo55. Dentre eles podemos destacar as expedições de LéviStrauss ao Brasil Central entre os anos de 1935 e 1939, de uma das quais fez parte Luiz de
Castro Faria, na época no Museu Nacional. Também, Herbert Baldus, de fato o primeiro
etnólogo a dedicar, no mesmo período, longas pesquisas a apenas um grupo indígena, os
Tapirapé56. O mesmo grupo haveria de ser pesquisado, entre 1939 e 1940, por Charles
Wagley. E, antes de todos eles, é impossível não citar as várias viagens empreendidas por
Curt Nimuendaju no início do século passado, durante as quais convivera com dezenas de
grupos indígenas57.
A primeira experiência etnográfica de Darcy Ribeiro dá-se com os Kadiwéu,
remanescentes dos antigos índios cavaleiros Guaicurus, do sul do Mato Grosso, com os
quais conviveu nos anos de 1947 e 1948 – este último em companhia de Berta Gleiser, com
quem havia se casado neste último ano. No entanto, essa pesquisa – da qual surgiria, como
obra de maior importância, Kadiwéu: ensaios etnológicos sobre o saber, o azar e a beleza –
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Idem.
A participação de Roquette-Pinto na expedição de Rondon seria, da perspectiva de uma formação mais
ampla, uma rara e honrosa exceção. Médico, foi considerado posteriormente por Darcy como o “maior
antropólogo brasileiro do passado” (1997a, p. 120).
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A longa pesquisa de Baldus expressava um momento particular do campo antropológico brasileiro em que a
identidade dos pesquisadores era construída a partir da “apropriação” de um grupo indígena (Passador, 2002).
Esta característica é facilmente encontrada em Darcy Ribeiro, cujas referências aos “seus” índios são
incontáveis. Suas pesquisas de campo, no entanto, seriam bem mais amplas que as de Baldus, que no caso dos
Tapirapé, “estava limitada a cerca de 6 semanas em 1935 e mais um curto período em 1947”, como informa
Charles Wagley, citado em Sampaio-Silva (2000, p. 26).
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O autodidatismo de Nimuendaju contrasta, evidentemente, com a formação dos demais pesquisadores.
Todavia, a unanimidade em torno da importância de sua obra para a etnologia sobre povos americanos não
nos permite desconsiderá-lo como o principal precursor do trabalho etnológico no Brasil. Sobre as viagens de
Nimuendaju e as demais expedições científicas realizadas por etnólogos no Brasil sob o controle do Conselho
de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil, o trabalho de Grupioni (1988) é referência
obrigatória. Sobre Nimuendaju como o “Pai Fundador” da antropologia no Brasil ver Cardoso de Oliveira
(1988).
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gozou de uma preparação mais ampla, em grande parte responsável por seu sucesso e pelo
alargamento do contato de Darcy com os índios, já que foram antes visitados os Kaiowá, os
Terêna e os Ofaíé, grupos também residentes à época no sul do antigo estado de Mato
Grosso, que deveriam contribuir para melhorar a capacidade do jovem pesquisador no trato
dos problemas decorrentes da pesquisa etnológica e alguma base de comparação.
A segunda grande experiência de campo realizada por Darcy ocorre entre os índios
Kaapor, por meio de duas expedições entre 1949 e 1951, a primeira com duração
aproximada de 5 meses e a segunda, 3 meses58. A primeira realizada pelo Pará, subindo
pelo rio Gurupi, a segunda feita pelo Maranhão, subindo pelo rio Pindaré. Povos da
fronteira maranhense e paraense da Amazônia, esses índios eram, aos olhos de Darcy, a
gente que melhor representava os Tupinambá da costa atlântica quinhentista. A empresa
tinha pretensões ambiciosas. Na época Darcy fazia parte de uma equipe que contava com o
lingüista Max Boudin e o cineasta alemão Henri Foerthman, que chegou a produzir um
filme editado como Um dia de vida numa tribo da Floresta Tropical, infelizmente não
localizado. O objetivo era realizar um amplo trabalho no plano etnográfico, do qual se
incumbiu Darcy, e para o qual havia “se preparado” com pesquisas anteriores,
principalmente com os Kadiwéu” (Ribeiro 1996), mas também no plano lingüístico, a cargo
de Boudin, fonográfico e cinematográfico, cujo registro ficaria nas mãos de Foerthman. A
segunda expedição contou ainda com Francis Huxley, bolsista do Itamaraty, doutorando de
Oxford, interessado nos grupos tupi, principalmente no estudo mais detido do sistema de
parentesco dos Kaapor. Impressionado particularmente com a “beleza incomparável” dos
adornos plumários destes índios, Darcy publica, em co-autoria com Berta Ribeiro, seu
trabalho mais importante sobre o grupo, intitulado A arte plumária dos índios Kaapor.
Na década de 50, Darcy ainda realizaria visitas breves a outros grupos indígenas por
ocasião de uma pesquisa realizada a pedido da UNESCO sobre situação de populações em
situação de contato com a civilização nacional, às quais retornarei adiante.
Vale notar, por enquanto, que, com o trabalho desenvolvido no SPI, Darcy começava
a firmar sua importância no campo antropológico brasileiro e a projetar-se nacionalmente.
Não há dúvida de que, da perspectiva do sucesso profissional, a escolha pela etnologia fora
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Estes e outros pormenores desta pesquisa podem ser encontrados no belíssimo Diários Índios, segundo
Darcy, “uma edição sem retoques dos meus diários de campo nas duas expedições que fiz, entre 1949 e 1951,
às aldeias dos Urubus-Kaapor” (Ribeiro, 1996, p. 9).
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acertada. Com ela surgia a oportunidade de fazer algo novo, ao menos entre antropólogos
brasileiros. Darcy soube aproveitá-la. Se calculadamente ou não, é difícil dizer. Parece-me,
não obstante, que, de um jeito ou de outro, Darcy Ribeiro, ainda jovem, buscava firmar-se
como antropólogo e o caminho que a seus olhos parecia mais promissor era a pesquisa
etnológica. A forte ligação que ele passou a estabelecer, portanto, com a etnologia brasileira
e, particularmente, a ênfase que procurou dar a uma sólida formação em pesquisa são
expressivas desse projeto, que pode ser avaliado por uma série de iniciativas do mesmo
período, algumas levadas a termo, outras não.
Não faltaram a Darcy, durante os anos de sua atuação no SPI, oportunidades de
trabalho e de novas inserções no circuito de algumas das principais instituições brasileiras
na área de antropologia. Duas delas, no entanto, chamam a atenção por sua importância.
Uma não alcançada; outra, rejeitada. Em ambas, Baldus aparece novamente no centro da
cena.
A primeira representava uma possibilidade de inserir-se, logo no início de sua carreira,
em uma das mais conceituadas instituições de ensino da época: a Faculdade Nacional de
Filosofia. Baldus escreve a Darcy em 1950 recomendando enfaticamente o que considerava
importantíssimo para seu futuro profissional: inscrever-se no concurso da cadeira de Arthur
Ramos. A ocasião era bastante propícia para um jovem etnólogo em ascensão.
Arthur Ramos foi o primeiro a ocupar a cadeira de Antropologia e Etnologia da
Faculdade, no ano de sua fundação. Mariza Corrêa salienta que, ao adotar a Faculdade
Nacional de Filosofia como centro de sua atuação, onde passou a ocupar, a partir de 1939, a
cátedra de Antropologia e Etnografia, Arthur Ramos era “provavelmente o antropólogo
mais importante da cena nacional naquele momento”, tendo fundado, também na
Faculdade, junto à cadeira que regia, a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia
(SBAE), centro de circulação de vários pesquisadores nacionais e da quase totalidade dos
antropólogos que passaram pelo país (Corrêa, 2003a, p. 153).
Na época, a orientação que Arthur Ramos imprimia à Cátedra constituía uma tentativa
de reforçar as análises antropológicas centradas nos estudos de dinâmica cultural, folclore e
processos de aculturação, propondo, ao mesmo tempo, uma ruptura em relação a uma certa
concepção de Antropologia do Homem Primitivo, representada, de seu ponto de vista, pelos
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trabalhos do Museu Nacional, dirigido por Heloísa Alberto Torres (Ribeiro, 2000) 59.
Em 1949 Arthur Ramos aceita o convite para dirigir o departamento de Ciências
Sociais da UNESCO e, embora não tendo se afastado oficialmente da cadeira, deixa aberta
a questão de sua sucessão. Heloisa Alberto Torres seria uma das primeiras a entrar na
disputa. Ao lado dela, Marina Vasconcellos, assistente de Ramos havia nove anos.
Como mostra a análise de Mariza Corrêa, Arthur Ramos não via com bons olhos a
possibilidade da candidatura de Heloisa Alberto Torres, chegando mesmo a lembrá-la que,
de fato, não se tratava de vacância de cátedra, mas um simples afastamento e que havia
indicado Marina para substituí-lo. Isto se explicaria pela dependência que tinham seus
planos no exterior, apoiados pelo Diretor da Faculdade, pelo Reitor da Universidade e pelo
Ministro da Educação, da continuidade do programa por ele iniciado. Ramos, citado por
Corrêa, diria, ademais, que Heloisa não era “membro do corpo docente da Universidade,
não sendo livre docente”, lembrando, finalmente, que ela era “diretor técnico-administrativo
de um Museu”, cargo que, na época, requeria “de sua capacidade as melhores energias, o
seu maior devotamento e até, por lei, o seu tempo integral” (apud Corrêa, op. cit., p. 156).
A relação entre a Diretora do Museu e o catedrático da Faculdade Nacional de
Filosofia era sintomática do que Mariza Corrêa reconheceu como uma “disputa interna ao
campo da disciplina: seu objeto, seu método de pesquisa e sua ‘identidade social’, isto é,
seu sitio institucional” (idem, pp, 155-156)60. A disposição de Heloisa Alberto Torres para
assumir a vaga é indicativo, no entanto, da projeção que o cargo conferia naquele
contexto61, sobretudo porque, desde que assumira a cátedra, Arthur Ramos havia dado um
passo importante no monopólio sobre o ensino programático da antropologia nos cursos
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O trabalho de Adélia Ribeiro apresenta uma análise detalhada da disputa pela vaga da Cadeira de Arthur
Ramos, entre Heloisa Alberto Torres e Marina Vasconcellos.
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Castro Faria diria, muitos anos depois, acerca do segundo volume da Introdução à Antropologia Brasileira,
de Arhtur Ramos, surgido em 1947, tratar-se de um “compêndio para os alunos, um tratado para neófitos”, o
que era mostra suficiente de que “na realidade, o ensino de antropologia nas faculdades de filosofia não
oferecia condições para a formação de antropólogos” (Castro Faria, 1993, p. 20). Para Corrêa, o depoimento
de Castro Faria, à luz daquele contexto, “pode ser lido também como a defesa de um grupo e de seus
objetivos, o do Museu, contra outro, o da Faculdade, seja na desqualificação do conhecimento etnológico de
Arthur Ramos, que ele definia como produtor de um conhecimento, literalmente, de ‘cátedra’ sobre o negro
brasileiro, seja na crítica à sua orientação teórica” (idem, p. 155).
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Embora Heloisa não tenha conseguido a vaga, lembra Corrêa que os interesses representados por ela no
âmbito da antropologia brasileira acabariam vitoriosos: “a pesquisa de campo é o modo de acesso privilegiado
à profissão, a etnologia teve um papel muito mais central que a ‘etnografia do negro’ na constituição da
disciplina em moldes contemporâneos e, ao contrário de Arthur Ramos, Heloisa teve êxito na formação
profissional de pelo menos um dos vários jovens que estimulou a seguir a carreira de antropólogo” (idem, p.
157). Trata-se, provavelmente, de Eduardo Galvão.
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superiores do país, para os quais a Faculdade Nacional de Filosofia era a instituição modelar
(Ribeiro, op. cit.).
Segundo Castro Faria (1993), a organização da Faculdade Nacional de Filosofia, em
1939, dava início à regulamentação do funcionamento do ensino superior em todos os seus
aspectos62. A medida incluía a criação de 45 cargos de professores catedráticos com a
possibilidade de provimento interino até a promoção de concursos. Constituía-se assim, por
decreto, um novo modelo de ensino para todas as instituições congêneres do país, incluindo
o nome das cadeiras, as disciplinas e suas subdivisões.
Neste âmbito, a cátedra universitária funcionava com o espaço privilegiado para o
desenvolvimento de qualquer campo do saber, representando, por isso, o mais importante
cargo na carreira de docente e conferindo a seu ocupante amplo domínio sobre o
desenvolvimento daquele saber sob sua jurisdição, balizado pelo reconhecimento
inquestionável de seu grau de excelência acadêmica (Ribeiro, op. cit.). Isto explica, segundo
Castro Faria (op. cit.) a forte atração que tais cargos exerciam, desde a criação da Faculdade
Nacional de Filosofia, em 1939, no campo intelectual da época; cargos, no entanto, aos
quais somente a facção dominante tinha acesso. Essas considerações ensejam alguns
comentários acerca do lugar ocupado pela antropologia entre as demais ciências no Brasil.
As informações de Castro Faria mostram que, no curso de Ciências da Faculdade
Nacional de Filosofia, estavam incluídos, entre outros, os cursos de geografia e história e o
curso de ciências sociais. No curso de geografia e história, constava a disciplina
antropologia na primeira série, etnografia, na segunda, e na terceira série, etnografia do
Brasil. Por sua vez, o curso de ciências sociais contava com uma só cadeira de sociologia,
lecionada nas três séries, e uma de política, apenas na terceira série. Fica claro, pois, o lugar
da antropologia no sistema de ensino superior: ela deveria servir de subsídio para a
formação acadêmica em história e geografia, e, também de forma subsidiária, para a
formação em ciências sociais.
Em 1949, ano em que Arthur Ramos deixa vaga sua cadeira63, a situação era
praticamente a mesma. A antropologia permanecia vinculada à historia e à geografia, sendo
bastante reduzido o espaço reservado à disciplina nesses cursos. Particularmente a geografia
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A Faculdade foi organizada segundo Decreto Lei nº 1190, de 04 de abril de 1939, no governo de Gustavo
Capanema. Para um histórico da instituição ver Schwartzman, Bomeny e Costa (2000).
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Athur Ramos morreria, em Paris, em 31 de outubro de 1949, reascendendo, de vez, a disputa por sua vaga.
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ocupava, desde a instauração do Estado Novo, o centro da hegemonia intelectual. Mas,
ainda segundo Castro Faria, a articulação entre antropologia e geografia era perfeitamente
compreensível: “A prática profissional do etnógrafo estava fortemente ancorada numa
tradição que tomava espaços como lugares das manifestações concretas das variações
raciais e culturais” (idem, p. 12). Um contexto no qual se impunha o padrão de trabalho de
Erland Nordeskiod, com a forte presença de mapas de distribuição de traços culturais.
A falta de autonomia do campo antropológico, até aquele momento, dava poucas
opções, em termos institucionais, aos antropólogos aspirantes às posições de poder. Neste
sentido, a possibilidade de integrar o alto escalão da disciplina não deveria ser de todo
impensável para Darcy. Sobretudo porque, ao sugerir o concurso, Herbert Baldus acreditava
que ele tinha o preparo necessário para concorrer à vaga, a exceção de “certas coisinhas”
que talvez lhe faltassem, “como, por exemplo, a antropologia física”, que ele aprenderia, no
entanto, “em dois instantes”. É curioso, porém, que Darcy tenha se mostrado, de saída,
inseguro quanto à proposta:

Escrevi esta carta quando recebi a sua, ontem; desde então tenho estado num
dilema terrível. Outros amigos, professores da Fac. Fil haviam sugerido a minha
inscrição, mas eu sempre me considerei muito abaixo das exigências, apezar e
principalmente, porque meu grande sonho é, um dia, conquistar uma Cátedra de
Antropologia. Respondi a êles, que só o senhor, no Brasil, está a altura e tem
condições para fazer dela um centro de pesquisas e de formação de novos quadros,
como deve ser.
Sua carta foi um choque, o snr. não desconhece a influência que tem sobre mim e
pode avaliar como me sentí, joguei a autocrítica janela abaixo e me puz em campo
disposto a levar a frente a empreitada 64.
Se a mensagem de confiança de Baldus o havia inspirado a superar sua própria
insegurança, surgia, no entanto, outro impedimento: o prazo para as inscrições expiraria no
mês seguinte. Portanto, do ponto de vista de Darcy, não haveria tempo para organizar o
material que o habilitaria pra a inscrição, isto é, um “um dossier com o [seu] titulozinho e
muita farolagem”, para então conseguir o reconhecimento de cidadão de “notório saber”
pela Congregação da Faculdade, sem o qual nada seria possível para alguém que não era
interino nem titular, por concurso de outra Cátedra da mesma matéria.
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Carta de Darcy a Baldus, 26/04/50, acervo Fundar.
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A idéia inicial era esperar três meses até a inscrição e, então lutar pela livre-docência,
o que, continua Darcy na mesma carta, “seria uma oportunidade única, porque, para obtêr
este título aqui no Rio, terei de trabalhar ao menos 4 anos, pois para isso será necessário
fazer o doutorado com todos os seu prazos e atrazos”.
Para a tese, Baldus havia sugerido a Darcy “aprontar, rapidamente, um de seus
trabalhos sobre os Kadiuéu”. E, sobre os candidatos, afirmava: “Eu conheço três dos que
entrarão no concurso e sei, portanto, que você, ao lado deles, desempenhará um bom papel.
Mesmo si não conseguir o primeiro lugar, obterá, em todo caso, o título de ‘Livre-Docente’
da Universidade do Brasil, e isto já será de grande utilidade para o seu futuro”65.
Darcy, aceitando a sugestão, pensava em utilizar o material já colhido sobre os
Kadiwéu e fazer um estudo da organização social deste grupo, ou mesmo, com o intuito de
ganhar tempo, de suas manifestações artísticas, pois a elaboração de dados sobre artes
gráficas e plásticas, literatura, música e dança já estava adiantada. Mas havia ainda a
exigência de apresentar cinqüenta exemplares da tese, além da necessidade de submetê-la à
aprovação do próprio Baldus, tornando assim a tarefa impraticável. “É uma pena”, dizia ele,

eu que há dias me preocupava com isso, considerando-me fóra do jogo, hoje, com a
muleta que o Snr. me mandou me sinto quasi roubado por não poder concorrer.
Mas a responsabilidade de seu discípulo (vivo sempre a vangloriar-me disto, o Snr.
me desculpe), não me permite uma aventura assim. 66

Poucos dias depois, Darcy escreveria uma segunda carta alegando rumores de que o
concurso havia sido adiado, o que lhe dava seis meses adicionais para preparar a tese e se
inscrever. O “grande sonho” de ocupar uma cátedra de antropologia não estava, portanto,
completamente arruinado. Nestas novas condições, também por sugestão de Baldus, Darcy
deveria elaborar uma monografia sobre a cultura kadiwéu em sua totalidade, sem esquecer
de considerar minuciosamente os fenômenos de aculturação e, se possível, acrescentando,
ainda, alguns dados de antropologia física67. Ele se referia a alguns dos assuntos candentes
da época e, provavelmente, lecionados na cadeira de Arthur Ramos.
Tal é o contexto em que Darcy Ribeiro começa a escrever o seu primeiro trabalho
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etnológico de maior importância, articulando sua experiência de pesquisa no SPI e o
objetivo a ser alcançado na Faculdade Nacional de Filosofia. “Minha tése será mesmo sobre
a Organização Social Kadiuéu”, escreve ele, “e com o trabalho que me referí, preparo-me
para enfrentá-la. Sôbre o concurso não há novidades, senão a multidão e possíveis
candidatos que aumenta dia-a-dia68”.
Entrementes, Darcy sugere a Simeão Leal, então diretor do Serviço de Documentação
do Ministério da Educação, responsável pela publicação da revista Cultura, a escolha de
Baldus como possível editor de uma obra que visaria a reeditar estudos interessantes, mas
difíceis de obter, na área de etnologia. Ao aceitar a proposta, Herbert Baldus aponta, em
primeiro lugar, “a grande obra de Fritz Krauss sobre as tribos do Araguaia, cujo original
saiu em 1911, sendo traduzido por Egon Schaden e publicado em continuações na
REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL DE S. PAULO”.
Darcy já tinha publicado, até aquele momento, um pequeno artigo sobre o “Sistema
Familial Kadiuéu”, na Revista do Museu Paulista. Talvez fosse interessante, no entanto,
uma publicação de maior relevância, capaz de projetá-lo tendo em vista o concurso da
Faculdade. Em razão disto, Baldus decide redefinir os planos iniciais, provavelmente com o
intuito de incrementar o currículo de Darcy com uma publicação de maior relevância:

Preciso dizer que acho a projetada coleção uma ótima oportunidade para você ter
sua tese para o concurso não só gratuitamente impressa – (e você a tem de entregar
impressa) – mas também paga. Podia-se publicar como primeiro volume da coleção
ou só a tese sob o título ‘Organização Social Kadiuéu’ ou uma monografia sob o
título acima que reune também os seus dados sobre outros aspectos da
CULTURA69.
O plano torna-se, então, publicar na citada coleção os seguintes trabalhos: sobre os
Kadiwéu, de Darcy Ribeiro; “A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá”, de
Florestan Fernandes; “Nos sertões do Brasil”, de Fritz Krause; e, finalmente, o trabalho de
Karl von den Steinen junto aos aborígenes do Brasil Central. Além disto, contar-se-ia,
talvez, com alguma coisa de Eduardo Galvão, Nimuendaju, Koch-Grünberg e Wagley70.
Os primeiros resultados da pesquisa sobre os Kadiwéu apareceriam em outubro de
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1950. Embora ainda sob a expectativa de apresentá-los ao concurso, não se esperava mais,
talvez devido aos prazos vigentes, vê-los publicados na referida coletânea organizada por
Baldus, de cujo julgamento crítico, porém, seu autor não abria mão. Darcy enviava ao
mestre, “às vésperas do concurso”, o trabalho sobre religião e mitologia kadiwéu, com as
seguintes considerações:

Meu propósito foi o de escrever uma monografia etnológica sôbre os dois aspectos
da cultura, fazendo o material falar por si só e só intervindo para indicar
correlações que esclarecessem seus significados. Os dados se prestavam
ótimamente para um estudo interpretativo do etos Kadiuéu e hoje sinto um pouco
não os ter aproveitado assim, mas a forma como os elaborei, permitiu apresentar
todo o material colhido em campo, o que me parece ter mais valor que a
contribuição interpretativa que pudesse dar.
De qualquer modo isto será retomado na monografia geral sôbre os Kadiuéu que o
senhor publicará, nela reveremos tudo que já publicamos, refundido num estudo
único que dará uma vizão geral da sociedade e da cultura Kadiuéu no passado e no
presente71.
O trabalho acabaria publicado pelo SPI em novembro de 1950. Ainda aqui pode-se
tentar alguma analogia com a obra do mestre Baldus. A análise foi realizada sob uma boa
dose de inspiração funcionalista. Na introdução à primeira edição Darcy escreve, acerca de
sua opção metodológica:

O presente trabalho é um esfôrço de interpretação da mitologia e da religião dos
índios Kadiuéu, uma tentativa de análise das relações entre êstes aspectos da
cultura e todos os outros, com o objetivo de esclarecer seus significados e funções,
ou seja, as idéias a eles associados e a forma pela qual se entrosam na
configuração sócio-cultural e contribuem para sua perpetuação (Ribeiro, 1950, p.
X).
E rejeitando a possibilidade de uma abordagem difusionista, isto é, “o estudo da
distribuição em outras áreas dos temas que ocorrem em certa mitologia, a fim de averiguar
suas prováveis precedências”, continua:

Outra abordagem possível é a análise funcionalista dos mitos, ou, em outras
palavras, o exame das relações acaso existentes entre os textos míticos e a
71

Carta de Darcy a Baldus, 30/10/50, acervo Fundar.
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realidade atual e antiga para verificar de que modo a cultura se inscreveu nêles e
como êles a influenciaram. Êste último critério coincide com o propósito
fundamental de nosso trabalho: se no esforço de compreensão dos significados e
funções dos mitos podemos apurar sua vinculação à cultura, não há necessidade de
nos desviarmos para um estudo difusionista. Acresce ainda que numa análise dos
significados sociais dos mitos, a comparação sistemática com outros exigiria o
exame também dêstes, do mesmo ponto de vista, o que é obviamente, impraticável
aqui. Por estas razões demos pouca ênfase às comparações, apenas anotamos
semelhanças formais, assinalando correlações indicadas por outros autores (idem,
p. xi).

Sobre esta obra, Baldus tece elogiosos comentários, enfatizando sua certeza de que
seria o melhor trabalho apresentado no concurso72. Ademais, traz notícias de comentários
de Egon Schaden sobre o que considerou “a melhor monografia sobre uma tribo escrita, até
hoje, por um brasileiro”73.
É provável que Darcy jamais tenha apresentado este ou qualquer outro trabalho para a
inscrição do concurso, cujo prazo foi encerrado somente com a candidatura de Marina
Vasconcellos. Infelizmente não obtive informações a este respeito. Os dados apresentados
por Adélia Ribeiro (2000) mostram que Marina Vasconcellos conquistou o direito de
ocupar a interinidade da cátedra com sua aprovação no concurso de livre docente em 6 de
Junho de 1950. Sua nomeação ocorreria em 25 de novembro de 1950. O concurso para o
preenchimento efetivo do cargo, porém, jamais seria realizado (cf. Corrêa, op. cit, p. 237)74.
Durante muitos anos Marina seria, na prática, a catedrática de Antropologia e Etnografia.
A tese sobre os Kadiwéu, porém, não deixou de alçar Darcy a uma posição importante
no campo intelectual e, com efeito, de dar alguma visibilidade pública aos seus trabalhos
etnológicos. Ainda no ano de 1950, “o etnólogo número 1 da nova geração brasileira”75 é
agraciado, pelo livro, com o prêmio Fábio Prado de ensaios, prêmio do qual adveio certa
notoriedade, já que foi citado “até por cronistas de jornais que, em geral, não mostram
nenhum interesse pelos índios e pela etnologia”.76
O acontecimento foi amplamente divulgado por alguns jornais da época, a partir dos
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Carta de Baldus a Darcy, 28/11/51, acervo Fundar.
Carta de Baldus a Darcy, 09/01/51, acervo Fundar.
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O trabalho de Adélia Ribeiro apresenta ainda informações acerca da impugnação da candidatura de Heloisa
Alberto Torres e a respeito dos bastidores das nomeações de catedráticos na Faculdade Nacional de Filosofia.
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A expressão é de Baldus, em carta dirigida a Darcy, 26/07/51, acervo Fundar.
76
Carta de Baldus a Darcy, 28/09/51, acervo Fundar.
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quais podemos perceber os primeiros contornos de uma carreira de sucesso, embora,
naquele momento, trilhada por um jovem bastante desconhecido. Mas esta importante
láurea representa, principalmente, uma excelente oportunidade de incrementar o conjunto
de narrativas sobre o jovem Darcy, que nos permite apreender a forma como ele era visto
por olhos da época e, não obstante, como via a si próprio77. Um exemplo:

Darcy Ribeiro trabalha no Serviço de Proteção aos Índios, como etnólogo. ‘Gosto
mais de etnóleo!’, comentou, rindo, ‘faz pensar em um marceneiro, ou um seleiro,
ou qualquer outro trabalhador manual! Gosto de artesões!’. E este cientista tem,
realmente, o amor ao trabalho do bom artesão. Quando cheguei ao seu encontro,
estava êle conversando com um amigo que não vira, há muito, que não tinha tempo
para vistas. Quando volta do interior, após alguns meses de convivência com os
índios, é preciso pôr as notas em ordem e escrever o trabalho. E, quando o espírito
fica desembaraçado do que nêle se acumulou, já é tempo de preparar novas
andanças. ‘Ora, homem!’ disse o amigo, ‘você trabalha para viver ou você vive
para trabalhar?’ E o etnólogo respondeu que tem a impressão de viver para
trabalhar. ‘Meu trabalho e minha vida são um todo. Não concebo uma sem o
outro78.
Vejamos, também, o que nos diz Oracy Nogueira, que no dia primeiro de abril de
1951 publica no caderno “Correio Folclórico”, do jornal Correio Paulistano, uma resenha
do livro de Darcy, com comentários preciosos:

Viajantes que têm estado ultimamente entre os grupos indígenas no norte do país
testemunharam que entre eles Darcí Ribeiro está se tornando tão popular e
prestigioso como o General Rondon. E não é para menos, pois se identifica com os
índios tanto quanto estes e, nos tratos que com ele mantem, procura eliminar todas
as barreiras de distancia social e cultural que possam impedir o estabelecimento de
um completo ‘report’.
Sobre o livro:

Na concepção do objetivo por ele visado, o autor prefere a análise funcionalista dos
mitos ao seu estudo difusionista. Com esse fim conjuga com grande habilidade e
eficiencia os dados obtidos no trabalho de campo que realizou entre os anos de
77

Todos os recortes de jornais dos quais foram extraídos os trechos transcritos a seguir pertencem ao acervo
da Fundar.
78
“Um etnologista descreve a bela tradição artística e cultura das índias cadineu(sic)”. Reportagem de
Yvonne Jean, em periódico não identificado (1950).
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1947 e 1948 com os provenientes da bibliografia referente aos Kadiuéu.
(...)
O livro de Darci Ribeiro constituti uma leitura agradável tanto pela segurança
científica de suas interpretações como pelo proprio encanto que o leitor encontra
ao lhe ser comunicada a experiencia de um povo cuja tradição e cultura apresentam
contrastes tão pronunciados, a muitos respeitos, com as suas proprias. Mas também
não se deve exagerar quanto a estes contrastes. Um dos efeitos da leitura da
Religião e Mitologia Kadiuéu consiste justamente em abalar, de um modo sutil,
muitas prenoções sobre as quais se assenta o estereotipo corrente do indio. Já
indicamos como o autor desfaz a ideia corrente do indio que vive constantemente
aterrorizado pelas visões que decorrem de suas próprias crenças. As proprias
fotografias que ilustram o resto do texto oferecem ao leitor a visão de velhos e
velhas de aspecto respeitável, de avôs na mais terna atitude para com os netos, de
individuos, enfim, cuja vida afetiva tem os mesmo altos e baixos que a dos seres
humanos, onde quer que se encontrem.
Detenhamo-nos, agora, não nas palavras de um estudioso, mas na seguinte reportagem
publicada na edição de 19-20 de maio de 1951 do jornal carioca Tribuna das Letras, cujo
título já é bastante sugestivo: “Jovem antropologista desconhecido conquista o ‘Fábio
Prado’”. Pela riqueza das informações, mas sobretudo por deixar entrever o salto logrado
por Darcy em termos de carreira e projeção pública, transcrevo o trecho referente à
entrevista concedida por ele ao jornal:

Dentro e fora do território nacional, tôdas as pessoas sabem que o Prêmio Fábio
Prado, de S. Paulo, é uma das laureas mais disputadas do nosso panorama
literário, já tendo premiado livros como ‘Eurídice’, de José Lins do Rego, ‘Musica
Popular Brasileira’, de Oneyda Alvarenga e outros. Êsse prêmio, no valor de 25 mil
cruzeiros, é distribuído todos os anos. Como nomes já sobejamente conhecidos
concorriam ao mesmo, seu doador determinou, do ano passado em diante, que êle
só premiasse obras de estréia. Isto porque a função de um prêmio deve ser a
descoberta de vocações, e não de consagração de sujeitos já consagrados.
Êste ano, por exemplo, o Prêmio se destinou a livros de poesias e ensaios. Não se
sabe ainda quem vai ganhar o de poesias, mas já se sabe quem ganhou o de
ensaios. êste foi um rapazinho de Minas que concorreu vitoriosamente com
professores de sociologia e escritores de comprovado prestígio.
Pode-se dizer que, do anonimato de uma estudiosa existência na zona norte do Rio,
êsse rapaz conquistou de súbito uma firme notoriedade.
Perto do ‘Vermelhinho’, onde diàriamente se reunem as glórias municipais ou
nacionais de nossa vida literária, a reportagem dêste suplemento conseguiu
localizá-lo no momento em que, em pé, ele tomava um cafezinho.
- Seu nome é Darcy Ribeiro?
- É.
- Foi você quem ganhou o ‘Fábio Prado’, de São Paulo?
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- Foi.
Darcy Ribeiro é um mineirinho que jamais concedeu entrevista. Esta é a primeira,
convém notar-se. O Prêmio Fábio Prado deu-lhe o relevo intelectual a que êle fazia
jús. É preciso salientar que seu livro de estréia, que garantiu a láurea intitula-se
‘Religião e Mitologia Kadiuéu’. É um ensaio sobre índios.
Como lhe falassemos do livro, revelando-lhe que o tínhamos lido, êle disse,
maliciosamente:
- Quer saber de uma coisa? Se eu não tivesse escrito aquele livro, seria incapaz de
lê-lo. Pois é um livro mais do que cansativo...

Darcy comentava que o livro era apenas parte de um estudo que estava escrevendo
sobre a organização social kadiwéu, “que será o verdadeiro fruto daqueles anos de estudos”.
Vejamos, então, mais um trecho da reportagem, agora sobre questões de ordem conceitual:

Perguntamos a Darcy qual era sua linha sociológica. Sua resposta:
- Linha sociológica? Vamos falar de linha antropológica, para que eu me sinta mais
em casa. E para começar, colocada assim, a questão não tem muita relevância,
porque, hoje, não se dá ênfase à divisão da antropologia social em linhas e escolas.
O estudo da religião e da mitologia dos Kadiuéu, por exemplo, é um esforço de
análise das relações existentes entre aqueles aspectos da cultura e todos os outros.
Isto é, uma tentativa de mostrar que a concepção de mundo, a atitude religiosa e
suas expressões literárias não estão desvinculadas da vida e dos problemas do povo
que as criou, são expressões vivas e atuantes do seus modos de ver, de fazer, de
sentir e de pensar. E mais, creio ter demonstrado que às mudanças que ocorreram
na estrutura social dos Kadiuéu nos últimos séculos correspondem redefinições dos
seus mitos, que os adaptaram a cada nova situação de vida. O esquema conceitual
é, como se vê, o funcionalista de Radcliffe-Brown e Bronislaw Malinowski. Mas,
devo eu rotular-me de funcionalista? Não sei.
E, para finalizar, alguns comentários, extraídos desta mesma reportagem, sobre os
planos futuros de Darcy:

O sociólogo(sic) Darcy Ribeiro não pode ir a São Paulo receber o honroso prêmio
que lhe foi concedido. Será representado por um procurador. Isso porque o jovem
estudioso não é antropologista sediado no Vermelhinho. Suas pesquisas são feitas
no local, duro.
Explicando sua próxima viagem ao Pará, êle diz que possui uma grande quantidade
de material colhido em campo por elaborar, trabalho para muitos anos. Além disto,
está realizando um dos mais ambiciosos programas de pesquisas antropológicas já
tentado no Brasil: o estudo dos índios Urubu (o entrevistado declara que este nome
é um apelido maldoso, porque êles próprios se chamam KAAPOR).
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Reconhecimento, projeção pública, possibilidades de novas pesquisas etnológicas e de
um futuro promissor. Tudo isto, em conjunto – certamente no horizonte de Darcy – leva a
crer que os primeiros anos de atividades exercidas por ele no Serviço de Proteção aos Índios
guardavam um dilema que permaneceu pelo menos até meados da década de 50, quando
surge uma segunda oportunidade de assumir uma cadeira na Faculdade Nacional de
Filosofia, que Darcy não desperdiçaria. De certa forma o jovem etnólogo parecia oscilar, na
época, entre o desejo de continuar atuando em longas pesquisas de campo, produzindo uma
etnologia comprometida com os índios, crescente em notoriedade, e a possibilidade de
adesão a uma importante instituição de ensino. Havia perdas e ganhos em qualquer uma das
duas opções. De seu ponto de vista, ainda que a segunda não anulasse a primeira,
certamente a prejudicaria, dadas as dificuldades existentes naquele período de conciliar
ensino e pesquisa. Mas, em contrapartida, franquearia seu acesso ao local por excelência de
onde emanava, no caso aqui em questão, o domínio sobre o saber antropológico, como bem
demonstrara sua luta pela cadeira de Arthur Ramos. Mas, antes de analisarmos a escolha de
Darcy pelo ingresso no corpo docente da Faculdade Nacional de Filosofia, atentemos para
uma outra oportunidade de inserção profissional, surgida dois anos antes, também pelas
mãos de Baldus. A recusa de Darcy a este convite é um bom indício da forma como ele
vislumbrava seu próprio horizonte profissional.
No mesmo ano em que Darcy é contratado pelo Serviço de Proteção aos Índios,
Herbert Baldus é nomeado, pelo então governador de São Paulo, Adhemar de Barros, Chefe
do Setor de Etnologia do Museu Paulista, embora continuasse vinculado à ELSP. Baldus
assume a direção do Museu em 1953, substituindo o então diretor, Sérgio Buarque de
Holanda79, que deixara o cargo vago devido a uma viagem, no mesmo ano, para dar aulas
de literatura e história na Universidade de Roma (Françoso, 2004). A este cargo ficaria
ligado até 1960, ano em que pede desligamento da função alegando incompatibilidade entre
os trabalhos administrativos e científicos. Continuaria, no entanto, como chefe do Setor de
Etnologia até sua aposentadoria em 1968 (Passador, op. cit.).
79

Baldus havia sido contratado em 1946 para a recém-criada Seção de Estudos do Museu Paulista por
indicação do próprio Sérgio Buarque de Holanda, que assumira a direção naquele mesmo ano. Uma de suas
primeiras ações, como diretor, foi propor a contração de dois funcionários para organizar a coleção de
etnografia da instituição. Além de Baldus, o Museu Paulista contratou ainda, também em 1946, o etnólogo
gaúcho Harald Schultz como seu assistente. Sobre a trajetória de Sérgio Buarque de Holanda, ver Françoso
(2004).
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Como substituto de Sérgio Buarque de Holanda, Baldus provavelmente passou a
colocar-se em busca de alguém para ocupar seu próprio lugar na chefia da Seção de
Estudos. Darcy foi logo consultado. Embora fosse uma proposta bastante tentadora, o êxito
já alcançado nas pesquisas etnológicas, aliado às perspectivas otimistas de trabalho,
pareciam, no entanto, tornar bastante difícil a decisão. É o que se conclui da resposta de
Darcy:

Com mil demônios, eu gostaria de trabalhar cinco, dez anos, tendo como escopo
isto que o senhor me oferece de mão beijada. Por outro lado talvez seja das coisas
boas daqui para daqui a 20 anos, quando já tiver dado o que posso nas pesquisas
de campo, nestas que exigem maiores investimentos de suor que de meditação. (...)
Acho que estou dando uma boa cooperação a Malcher, é verdade que isto tem me
custado muitas horas que poderia dedicar aos estudos. Mas já perdi aquela estultice
de discriminar tarefas por uma tábua de valores que as distinguia em nobre – e
nobreza científica – e prosaicas, práticas. Índio já não é para mim mero objetivo de
estudo, é isto e mais – uma realidade humana que me afeta como cientista e como
homem.
Para que todo êste palavreado? A verdade é que ando procurando convencer-me
com êle de que devo ficar aqui e com o risco de não encontrar outra vez a
oportunidade com o a que o sr. me oferece.
Há outros aspectos. Aqui tenho dinheiros mais ou menos largos para minhas
andanças, a liberdade de escolher meus temas e de me meter no mato quando
desejo. (...)
São Paulo representa, primeiro, seu convívio (nunca pude explorá-lo tanto quanto
desejo); e, ainda, livros e uma instituição científica amadurecida.
Como vê, não tenho opinião, não posso resolver nos termos que o senhor propõe; o
que seja mais importante no interesse da ciência e dos índios. A ciência nêstes casos
é quasi sempre a gente, a oportunidade de realizar-se; o índio, bem, os índios, sei
lá...
Vou pensar mais antes de decidir e lhe peço socorro, sugira alguma coisa80.

Porém, Darcy já estava decidido. No mesmo dia em que escreve a resposta a Baldus,
ele envia a seu tio, Plínio Ribeiro, outra correspondência versando sobre o mesmo tema. No
entanto, certamente menos tolhido pelas relações que se impunham entre um discípulo e um
mestre bastante admirado e respeitado, Darcy anuncia sua recusa, referindo-se ao convite

para uma sinecura muito confortável em S.Paulo, coisa tão boa que se m’a
80

Carta deDarcy a Baldus, 21/04/52, acervo Fundar.
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oferecessem como escopo a atingir em 10 anos de trabalhos eu teria nisto um
estímulo muito vigoroso. Entretanto, o que é bom para daqui a dez anos, às vezes
não é bom para hoje. Tenho a impressão de que aceitando-o vou abrir mão de
inestimáveis oportunidades de realizar pesquisas científicas. Por isto decidi não
aceitar, bem pode ser que me arrependa, afinal a posição é das mais ambiciosas, o
salário é excelentíssimo.
Já lhe falei do Prof. Baldus que foi meu mestre e a quem devo mais que a qualquer
outra pessoa? Pois é êle ainda que me oferece agora o seu lugar de Chefia no
Museu do Ipiranga.
Mas eu tenho um tio, cidadão argamassado para uma cátedra que um dia vendeu 10
anos de miséria e um futuro brilhante por um aconchegozinho clínico e que desde
então dansa o desespero de recomeçar. Contudo, quem sabe lá o que é melhor,
afinal êste tal tio, dizem, é hoje autor famoso, criador de um tal Psicato, ser
estranho, supraterreno que está levando muita gente a meditar sobre as relações
entre o desconhecido e o incognocível81.

Não é difícil interpretar a justificativa de Darcy como mais uma expressão da
proeminência que a pesquisa empírica assumia em seu projeto intelectual. Mais do que
cargos administrativos, mesmo aqueles com “excelentes salários” e representativos de uma
“posição das mais ambiciosas”, o início da década de 50 significava, para ele, ainda que de
forma mais ou menos incerta, instituir-se como antropólogo. E, conscientemente ou não, ao
agir com tal intuito, Darcy passava a contribuir significativamente para o avanço de uma
disciplina ainda em processo de institucionalização, proporcionando, inclusive, a futuros
pesquisadores, novas possibilidades de aprender antropologia em espaços situados à
margem de instituições consagradas, como as Faculdades de Filosofia.
Isto explica porque certos projetos ganhavam proeminência naquele momento, alguns
já em andamento, outros na iminência de concretização. É o caso daquele decorrente de um
convite recebido de Alfred Metráux, a pedido da Divisão de Estudos Sociais da UNESCO,
para a realização de um trabalho sobre a política indigenista do Brasil, à qual Darcy iria se
dedicar por algum tempo82.
81

Carta de Darcy a Plínio Ribeiro, 21/04/52, acervo Fundar. Não tenho informações sobre o último
comentário de Darcy acerca da experiência de Plínio Ribeiro. Seja como for, considerando a influência
exercida por Plínio sobre o sobrinho, como vimos no primeiro capítulo, não é impossível que razões íntimas
levassem Darcy a considerar a proposta da perspectiva da experiência do tio.
82
Chamo a atenção novamente para as possíveis motivações íntimas de Darcy. Em outra carta a seu tio Plínio
Ribeiro, escrita poucos dias antes daquela citada acima, ele diz: “Vou lhe dar uma boa notícia que o encherá
de orgulho: fui convidado a escrever um livro para a UNESCO que será publicado em três línguas e também
em português. Trabalharei duro nisto para que o referido orgulho se justifique”. (Carta de Darcy a Plínio
Ribeiro, 15/03/52, acervo Fundar). Vale lembrar como Darcy se recordaria dos efeitos de sua escolha pela
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Nos primeiros anos da década de 1950, a UNESCO empreende um amplo programa
de pesquisas acerca das relações raciais no país, no qual envolvem-se vários cientistas
sociais brasileiros, pioneiramente na Bahia e, posteriormente, em outras regiões do país. Se
por um lado o Brasil atendia os requisitos da agência internacional, que num contexto de
intolerância racial particularmente nos EUA e na África do Sul, buscava uma região na qual
a relação harmoniosa entre as raças pudesse, segundo Maio, “oferecer ao mundo uma nova
consciência política que primasse pela harmonia entre as raças” (Maio, 1999, p. 143), por
outro, as pesquisas eram uma oportunidade para o surgimento de um novo corpo de
conhecimento sobre a sociedade brasileira, em amplo processo de modernização
capitalista83.
Embora temeroso, de início, em aceitar a tarefa – “o cipoal em que vou me meter é
traiçoeiro, cheio de expectativas manhosas e de falácias, tudo envolvido em ideologias
falsamente humanitárias”, dizia ele em 195284 – Darcy acaba aceitando realizar a
empreitada que, devido ao enorme contingente de trabalho exigido85, provavelmente
contribuiu para a rejeição à proposta de Baldus.
Darcy tinha à sua frente a oportunidade de realizar a primeira pesquisa sistemática de
grande porte com o foco específico nas relações entre índios e a sociedade nacional. Neste
sentido, o projeto financiado pela UNESCO significava um grande avanço também para a
pesquisa etnológica do SPI entre 1952 e 1953.

carreira de etnólogo sobre sua tradicional família mineira: “Todos estranharam demais. Minha mãe sofreu
anos, calada, o que supunha ser o fracasso profissional do filho num obscuro emprego que ela achava ser de
amansador de índios brasileiros. Os amigos todos rechaçavam, às vezes indignados. Ninguém se solidarizou
com minha opção. Uns, dizendo que eu era uma espécie de brigth ‘young man’, capaz de vencer em qualquer
campo, perguntavam por que eu fazia o que lhes parecia um suicídio, metendo-me na selva.
Minha família, com mamãe à frente, só percebeu que eu não tinha fracassado quando, em 1950, ganhei o
prêmio Fábio Prado de ensaios pelo livro Religião e mitologia kadiwéu, que alcançou certa repercussão na
imprensa” (Ribeiro, 1997a, p. 145).
83
Conforme o “Relatório Anual das Atividades do SPI durante o ano de 1954”, escrito por Malcher,
localizado na Fundar, o próprio Metraux, no que tange aos estudos sobre populações indígenas, faria parte do
projeto com uma pesquisa sobre o Kuben-Kran-Kegn. Sobre o Projeto UNESCO, ver também a tese de
Marcos Chor Maio (1997).
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Carta de Darcy a Baldus, 27/03/52, acervo Fundar.
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Darcy rejeitaria outras propostas interessantes alegando o compromisso assumido com a UNESCO. Esse foi
o caso do convite de Baldus para que ele participasse, como representante do SPI, em 1952, do Congresso de
Americanistas, realizado em Viena. Cinco anos depois, ele escreveria ao casal Clifford Evans e Betty Meggers
dizendo da impossibilidade de viajar à América do Norte devido à necessidade de concluir o trabalho da
UNESCO (Carta de Darcy, 21/12/57, acervo Fundar). Ele se referia à publicação que sairia no ano seguinte
em forma condensada em uma coletânea organizada por Charles Wagley e Marvin Harris (Conferir Ribeiro,
s/d)
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O cronograma de trabalho contou, em sua fase inicial, com atividades de levantamento
bibliográfico e análise dos documentos do próprio SPI em busca de informações acerca das
relações entre índios e “civilizados” nos últimos 50 anos. Em fase posterior, com uma
coleta de dados empíricos em pesquisa de campo. Os grupos visitados no decorrer deste
trabalho foram os Borôro, os Karajá, os Caingang e os Xokleng, a cujos dados se juntaram
informações já obtidas em pesquisas anteriores entre os índios Guarani, Terena, Ofaié,
Kadiwéu, Tembé, Guajajara e Kaapor. Na época, relatava Darcy, devido ao fato destes
grupos representarem “as principais variantes nas situações de contacto entre índios e
civilizados nos Brasil”, foi possível “delinear um quadro realístico das condições de vida
dos índios do Brasil em geral, e de seu lugar na estrutura nacional”86.
Assim buscou-se atingir os objetivos gerais do trabalho, sobre o qual escreveu Darcy,
em 1952:

Êste estudo tem o objetivo de proporcionar um conhecimento mais acurado da
situação social das populações indígenas do Brasil, bem como dos esforços dos
órgãos governamentais e, em particular, do S.P.I. para encaminhá-lo a uma
solução. Comportará, portanto, dois aspectos um normativo que será a apreciação
da experiência indigenista brasileira que desperta um interesse crescente nêste
momento em que tôdas as atenções se voltam para os problemas sociais de milhões
de indígenas de todo o mundo; outro, científico, que consistirá na análise
sociológica da forma que assumiram em nosso país as relações entre o aborígene e
a nova população que se formou em seu território, constituída, em parte, de
descendentes deles próprios e mantida segundo seus métodos de adaptação aos
trópicos típicos, mas organizada por princípios diferentes e motivada por valores
opostos87.

O relatório final foi enviado à UNESCO em 1953. Posteriormente, o resultado destes
esforços constituiria a base para o trabalho intitulado “A política indigenista brasileira”
(Ribeiro, 1962) que, mais tarde, já no período de exílio, seria incorporado ao livro Os índios
e a Civilização (Ribeiro, s/d), referência obrigatória, no Brasil, para a área de estudos sobre
populações indígenas no país.
Mas a pesquisa feita a pedido da UNESCO serviu, principalmente, para reforçar, em
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Darcy, a idéia de que, embora em contato freqüente com populações brasileiras, os grupos
indígenas não se fundiam completamente à sociedade nacional. Em 1953 ele escreve a
Métraux comentando as dificuldades impostas pela pesquisa, sendo a principal delas a
análise do processo de assimilação de índio no Brasil. Segundo ele, ao contrário da opinião
corrente, tudo levava a crer na permanência da autonomia dessas populações com grupos
tribais, a despeito do processo que, teoricamente, deveria levá-los à assimilação. Ao
contrário, continuavam identificando-se como índios, mesmo aqueles grupos que falavam
português e ganhavam a vida como seus vizinhos sertanejos, tendo preservado de sua
cultura original somente seus elementos simbólicos.
Se voltarmos às reflexões de Darcy, já discutidas, acerca da diferença entre integração
e enquistamento, veremos que, no ano anterior à carta endereçada a Metráux, ele já havia
atentado para a complexidade do problema acerca do processo de incorporação dos índios
na sociedade nacional. Ao apontar o falso dilema da “aculturação” versus “assimilação”,
procurara propor uma política indigenista que, ao promover a assistência aos índios, fosse
capaz de entender as resistências que esses impunham aos mecanismos de assimilação,
muito mais complexos e difíceis do que julgavam os idealizadores da ideologia norteadora
do SPI nos primeiros anos de sua existência. Este programa, de certa forma revolucionário,
a seu tempo, mas também romântico, inspirado no evolucionismo positivista dos fundadores
do SPI, partindo do pressuposto da igualdade natural de todos os homens, naturalmente
dispostos ao progresso, estava fundado na crença de que, uma vez asseguradas as condições
necessárias de desenvolvimento, todas as tribos deixariam a sua condição de “fetichista”
para rumar em direção a etapas mais avanças (Ribeiro, s/d).
Darcy jamais compartilhou de tais pressupostos, embora sempre tenha deixado
transparecer a crença na inexorabilidade do processo de integração das populações
indígenas. A questão era: como melhor prepará-los para tanto? A reflexão supracitada
mostra que, no início da década de 50, a partir do que já tinha observado, ele procurava
mostrar a necessidade de assegurar a certos grupos indígenas a conservação de seus
próprios costumes, elevando seus próprios padrões de vida e, assim, lhes facultando o
direito de permanecerem índios, a despeito do contato com a sociedade nacional. A
diferença, agora, com a ampla pesquisa realizada pela UNESCO sobre o processo de
assimilação dos índios no Brasil, é que Darcy passava a ver de uma perspectiva geral o que
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antes acreditava ser um caso particular:

Ao contrário da opinião corrente a êste respeito, tudo indica que nossos índios não
estão se fundindo na sociedade nacional; ao invés disto, a tendência dominante é
para a conservarem-se como grupos tribais. O desenvolvimento do processo de
aculturação que, teòricamente, deveria resultar na assimilação, não tem levado a
ela. Continuam identificando-se e sendo identificados como índios. Grupos que só
falam português, ganham a vida pelos mesmos meios que a população sertaneja da
região e só preservam da cultura original os elementos simbólicos, e, às vezes, nem
êstes, porque o que cultuam como tal, são elementos adotados de outros grupos
indígenas e até mesmo de negros.
A princípio imaginei que se tratasse de casos isolados, de resíduos não assimilados
de uma população geral que se teria dissolvido na sociedade nacional. Entretanto,
o exame mais detido da situação de todos os grupos com que o S.P.I está em
contacto, principalmente daquêles que têm sido descritos por observadores
competentes como estando em franca assimilação, impôs a conclusão de que este
seja o processo geral.
São óbvias as implicações desta conclusão com respeito aos resultados da atuação
do S.P.I.: assegurando aos índios certas garantias, ainda que mínimas, como a
posse da terra em que vivem e a possibilidade de se conservarem agrupados e de
criarem seus próprios filhos, o S.P.I. conseguiu salvá-los de um extermínio certo,
mas ao mesmo tempo estancou com uma das fontes de ingresso dos índios na
sociedade nacional.
Afirmações desta ordem exigem cautela ainda mais porque se opõem frontalmente
ao que até hoje se escreveu sôbre as relações entre índios e brancos e, em parte, as
interpretações mais conceituadas do processo de formulação das populações
brasileiras”88.
Não fica claro a quem Darcy se refere como “observadores competentes”. O fato é
que ele próprio, pouco tempo antes, referira-se aos Kadiwéu, aos Terena, aos Tembé, entre
outros índios, como um grupo de “neo-brasileiros”, desvinculados de sua vida tribal,
integrados aos “nossos costumes” e “falando nossa língua”. Mas, uma vez mais, falava de
integração e não de assimilação. Essas considerações foram feitas por ocasião de um
parecer feito por Darcy, a pedido de Malcher, a respeito do pedido de casamento, em 1952,
feito por Ayres Camara Cunha, servidor da Fundação Brasil Central, a Diacuí, uma índia
Kalapalo, da região xinguana.
O caso, conhecido nacionalmente como o “Caso Diacuí”, foi fartamente explorado
pela imprensa da época, mobilizando importante parcela de opinião pública brasileira e
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ultrapassando, portanto, o âmbito do SPI. Uma longa série de recortes de jornais
depositados no acervo pessoal de Darcy evidencia sua participação, ao lado de Eduardo
Galvão, entre outros representantes de diversos ramos da sociedade, em vários debates de
amplitude nacional que davam o tom de uma longa batalha de opiniões cujo desfecho – com
o qual saíram perdendo os etnólogos do SPI – contou com a intervenção pessoal de João
Cleophas de Oliveira, então Ministro da Agricultura89.
O Caso Diacuí é exemplar do ponto de vista da importância do “problema indígena”
para a opinião pública nacional na década de 50. E, por isso, é também significativo da
perspectiva da ampla participação de etnólogos em debates realizados em escala nacional e,
com efeito, da crescente projeção pública de Darcy.
Todavia, interessa-nos, particularmente, destacar de forma sucinta a idéia subjacente
aos argumentos contrários à união apresentados pelos etnólogos, dentre eles, por Darcy, e,
ainda, de que maneira estas observações contribuem para o entendimento do pensamento
que vigorava nos anos 50 em relação ao problema indígena.
Regra geral, Darcy argumentava que o caso dos índios já em fase final de aculturação
diferenciava-se da situação de índios isolados, fossem eles os Chavante, os Urubu, os
Caiapó ou um índio xinguano não alcançado pela sociedade nacional. Para esses, um
casamento somente poderia trazer malefícios, já que uma união conjugal pressupunha
ajustamentos recíprocos entre cônjuges, realizados “à base de expectativas de
comportamento perfeitamente ajustadas umas às outras, através das quais o homem sabe o
que esperar da mulher e ela pode prever como seu marido reagirá a cada situação”, algo
impossível em uma situação na qual era gritante não só a diferença de costumes entre os
pretendentes como, com efeito, o desconhecimento total das expectativas de um pelo outro.
Entrementes, Darcy propõe a seguinte questão: “Dêstes casamentos resultaria a
incorporação mais rápida e mais feliz dos índios xinguanos à nossa sociedade?” Ao que ele
próprio responde:

Não. Ninguém pode duvidar que o resultado seria inverso, sua simples destruição:
os índios em sua própria terra (se a puderem conservar) na posição em que hoje se
encontram os trabalhadores da F.B.C, sem mulheres e sem vida de família; as
índias prostituídas, abandonadas com filhos lançados à marginalidade pois nem
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seriam reconhecidos como membros pelas tribos que acaso escapassem à onda
devastadora, nem pelo civilizados.
As conclusões de Darcy revelam, no entanto, suas expectativas:

O único modo de assegurar a futura integração dos índios [é] levando às suas
aldeias aquilo que nossa sociedade tem de melhor a lhes ofertar: a técnica mais
evoluída. Dêste modo, em futuro não muito remoto, os índios xinguanos estarão
maduros para casarem-se como civilizados e estas uniões virão como
conseqüências desejadas, como resultado almejado de seu processo de aculturação.
Sem violentar-lhes o direito de viver, sem lhes negar o amparo de que carecem para
fundirem-se harmoniosamente em nosso povo 90.
No período em que desenvolveu o trabalho para a UNESCO, Darcy Ribeiro
começava, em suma, a perceber o fenômeno de resistência das populações indígenas aos
diversos fatores de mudança impostos pelas situações de contato com a sociedade nacional.
Ao falar da tendência à conservação da unidade tribal ou, mais especificamente, do fato de
que os índios, apesar das mudanças de toda ordem em seu modus vivendi, continuavam
identificando-se como índios, adiantava toda a discussão sobre a “transfiguração étnica”,
que constitui a chave explicativa de praticamente toda a sua obra posterior, tendo sido
amplamente discutida no livro Os Índios e a Civilização. Afinal, que é a “transfiguração
étnica”, senão “o processo através do qual as populações tribais que se defrontam com
sociedades nacionais preenchem os requisitos necessários à sua persistência como entidades
étnicas, mediante sucessivas alterações em seu substrato biológico, em sua cultura e em
suas formas de relação com a sociedade envolvente”? (Ribeiro, s/d, p. 18).
No entanto, fica claro que Darcy passava também a advogar a idéia de que o processo
de integração poderia se dar de maneira mais adequada, com benefícios particularmente
para os grupos indígenas, desde que se pudesse criar um espaço de isolamento para essas
populações. Esta foi a idéia norteadora do projeto original da criação do Parque Nacional do
Xingu com o objetivo geral de
assegurar aos índios xinguanos melhor assistência médica, supervisionar suas
relações com estranhos e, sobretudo, assegurar-lhes todas as terras de que
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necessitam para viver, conservando, quanto possível, o seu sistema adaptativo
baseado na profunda interdependência das várias tribos xinguanas típicas, cada
uma delas especializada no fabrico de certos bens e dependente do comércio com as
demais91.
Em várias ocasiões, Darcy recordou o empreendimento ao lado de amigos como os
irmãos Villas Boas, Galvão e o médico sanitarista Noel Nutels, como um dos mais
prazerosos de sua carreira. Todos eles ligados, de um jeito ou de outro, aos povos do Xingu.
Darcy já havia realizado algumas andanças pela região da nascente do Rio Xingu
ainda no período em que realizava suas primeiras pesquisas etnológicas sobre os Kadiuéu,
do sul do Mato Grosso. O trabalho da UNESCO, no entanto, como vimos, levou-o a
revisitar, ou visitar pela primeira vez, diversos grupos indígenas, a partir dos quais ele
esperava entender o processo que estaria levando os índios, pelo simples convívio, a se
tornarem brasileiros autênticos, a despeito de suas origens. Todavia, lembraria ele anos mais
tarde, “[e]m todos os casos que pude observar, nenhum grupo indígena se converteu numa
vila brasileira” (Ribeiro, 1997a, p. 190). É neste contexto que devemos entender a
participação de Darcy na criação do Parque Indígena do Xingu.
As diretrizes iniciais foram aprovadas, segundo Malcher, de forma consensual em
uma mesa de debates composta por indigenistas, cabendo a Darcy a elaboração formal do
decreto e de suas justificativas92. Neste documento, redigido no início da década de 50,
Darcy afirma o interesse que a região do Xingu vinha despertando em um bom número de
pesquisadores, pelo menos desde as expedições de Von den Steinen, em 1884 e 1888, até os
trabalhos do SPI, especialmente os estudos de Eduardo Galvão na região. As primeiras
tentativas de inserção definitiva na área ocorreram em 1943, com a presença de agentes da
sociedade nacional na região decorrente do início das atividades de desbravamento do Oeste
Brasileiro, por parte da Fundação Brasil Central e da Expedição Roncador Xingu, visando à
sua colonização.
Diante da possibilidade crescente de avanço sobre a região, esperava-se, com a criação
do Parque, retardar o quanto possível o engajamento compulsório no sistema econômico
nacional do que seria um dos últimos redutos de cultura indígena preservada. Assim era
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caracterizada a região do Xingu no projeto de criação do Parque, redigido em 1953:

O que melhor caracteriza as populações do Xingu é, por um lado seu mosaico
lingüístico, já que naquela região são falados dialetos de algumas das principais
famílias lingüísticas da América do Sul e, por outro lado, sua unidade social, tantas
vezes salientada pelos Antropólogos, e que se manifesta na uniformidade cultural e
nas variadas formas de relações inter-tribais que estabeleceram93.
Somente a administração do território como um todo seria capaz de exercer certo
controle sobre a relação dos índios com a sociedade nacional, de maneira a poder preparálos para o contato e evitar o seu completo extermínio. Desta maneira, um controle de
assistência e vigilância em conjunto deveria, em primeiro lugar “preparar aqueles silvícolas
biológica e culturalmente para enfrentar este contato”; em segundo, “assistir seu
desenvolvimento cultural, suavizando os atritos e pressões, de modo a permitir que sua
evolução econômica se processe em ritmo natural; a salvo de mudanças bruscas, que
poderiam ter conseqüências fatais”; finalmente, poder-se-ia “assegurar as condições
necessárias para preservar o sistema de adaptação ecológica desenvolvido numa experiência
milenar e que constitui um patrimônio inestimável”.
Ao lado de justificativas humanitárias, o projeto de criação do Parque destaca
igualmente o interesse científico sobre aquela região, cuja fauna e flora permaneciam
praticamente intocadas. Em suma, uma reserva representativa de um Brasil prístino, seja por
suas características biogeográficas, seja por sua grandeza territorial.

Tal seria o Parque Indígena do Xingu, caracterizado pela proteção ao elemento
indígena, como se apresenta em sua feição humana, em sua feição faunística e em
sua feição florística.
No Parque Indígena do Xingu o Brasil teria sua primeira grande reserva natural
aberta exclusivamente a pesquisas científicas, uma reserva representativa de sua
grandeza, embora compreenda uma proporção menor de seu território que os
parques nacionais de outros países como a Bélgica, o Canadá, os Estados Unidos, a
Noruega, a Suiça e outros.
Através do Parque Indígena do Xingu, se avultaria o Estado de Mato Grosso, pois,
sem qualquer forma de alienação de seu patrimônio territorial guardaria uma
amostra de um Brasil natural; sendo dotado de um centro de pesquisas científicas
do qual é justo esperar os mais altos benefícios e assegurando, ainda, à sua
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população indígena, um refúgio onde estaria a salvo das sombrias ameaças, que
pesam sôbre ela94.
Darcy levanta, ainda, os benefícios da criação do Parque, tanto para agentes
colonizadores, como a FBC, como para o próprio SPI:
Por êsse Parque a Fundação Brasil Central encontraria a fórmula ideal para a
colonização que se propõe, secundando sua obra de desbravamento, com outra
ainda mais grandiosa: a colonização com o elemento indígena, já adaptado à
região e dono dela; o qual, uma vez assistido de foram adequada, encontraria seu
lugar na sociedade brasileira
Por êsse Parque, o Serviço de Proteção aos Índios resolveria o problema que o
preocupa de assegurar às populações indígenas as terras de que necessitam e as
condições sociais capazes de impedir o colápso fatal de que estão ameaçados.
Os trabalhadores científicos ganhariam a segurança de uma reserva do Brasil
pristino, onde poderiam, através do anos, continuar contribuindo para um
conhecimento mais profundo de nossa terra e de nossa gente95.
A criação do parque ocorreria oficialmente em 14 de abril de 1961 pelo decreto
50.455, assinado pelo presidente Jânio Quadros. Como enfatizou Carlos Moreira Neto, o
empreendimento foi um “exemplo saliente dessa associação fecunda entre a teoria
etnológica e a prática indigenista”96.
Mas, se no início da década de 50 essa iniciativa foi uma das mais significativas para
os esforços de melhorar as condições de compreensão e de assistência às populações
indígenas, ela certamente não foi a única. Sob as mesmas diretrizes ideológicas, embora
com outros propósitos, a criação do Museu do Índio, no mesmo ano de 1953, no âmbito do
SPI, foi outro passo decisivo no desenvolvimento da política indigenista oficial e da
pesquisa etnológica no Brasil, e, ao mesmo tempo – como venho tentando mostrar em
relação a outros projetos – mais uma realização a situar Darcy no centro do cenário
antropológico brasileiro da década de 50.
Em várias ocasiões Darcy procurou enfatizar que o empreendimento correspondia a
uma tentativa de combater “a hipocrisia da democracia racial das elites brasileiras97”. Um
Museu a um só tempo contra o preconceito e a favor dos povos indígenas.
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De fato, a criação desta instituição correspondia à concretização de um projeto de
certa forma já em andamento desde as mudanças que levaram à contratação, pelo órgão
indigenista, de especialistas de alta qualificação, “empenhados na tarefa de conhecer para
melhor assistir e defender os índios”98. Um dos dispositivos do Decreto Lei de
reestruturação do Serviço de Proteção aos Índios que deu origem, em 1942, à Seção de
Estudos, determinava a existência de um Museu99 que deveria ficar “aberto ao público com
objetivo de promover a divulgação de vários aspéctos da vida indígena através de
mostruários de artefatos indígenas e documentação cinematográfica e sonográfica”100.
Alguns passos já tinham sido dados nesta direção, como a contratação da técnica
museologista Dulce da Silva Rebello e do museologista Geraldo Pitaguary, como intuito de
dar início às preliminares da organização do Museu Indigenista do S.P.I.101. A instituição
surgia, porém, dez anos depois de estabelecidos os seus objetivos iniciais, como um
“coroamento das atividades de pesquisa e documentação levadas a efeito pela equipe de
técnicos da S.E.102”, tendo Darcy como seu principal organizador e primeiro Diretor.
Entre os papéis de Darcy analisados na Fundar, consta um texto intitulado “Atividades
Científicas do Museu do Índio”103, no qual podemos entender mais de perto a proposta.
Darcy inicia o texto com uma crítica à falta de compromisso com as populações estudadas
pela etnologia moderna, que deixava em segundo plano o problema de sua condição de vida
e sobrevivência. Em seguida, escreve ele:

Qualquer monografia etnológica revela um esforço [e] atenção ponderáveis no
levantamento e interpretação de dados sôbre o sistema de parentesco, a mitologia,
a vida cerimonial e um grande número de outros aspectos da cultura e da vida das
98
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populações indígenas. Entretanto, problemas igualmente relevantes como a
estrutura demográfica, os índices de natalidade, fecundidade e mortalidade, os
efeitos dissociativos das epidemias e inúmeros outros raramente ou nunca
comparecem nêstes estudos. Óra, mesmo de um ponto de vista meramente
especulativo seria impossível justificar tal absenteísmo que tem as mais graves
consequências. Entre elas o de impossibilitar uma verdadeira compreensão dos
povos que estudamos por desconhecer o contexto humano em que ele opera.
Como são raros os estudos exaustivos de grupos indígenas ilhados em meio a
populações sertanejas, profundamente marcados por experiências dramáticas de
convívio permanente com estranhos, nas quais esta condição fundamental é
meramente referida, quando só em função dela poderiam ser efetivamente
compreendidos os problemas que o pesquisador se propõe estudar. Via de regra, o
etnólogo tem estado preocupado apenas com a reconstituição de uma condição
vivida séculos atrás e trabalha junto a grupos humanos de olhos fechados para sua
vida atual e real porque de tudo que pode ver apenas se interessa pelo que lhe
permitia configurar aquêle passado morto.

Darcy reitera aqui as proposta do “novo indigenismo”, amplamente ancorado na
experiência de campo dos etnólogos do SPI e na concepção de um novo humanismo que,
por sua vez, perpassava os empreendimentos anteriores. Mas, ao mesmo tempo, faz uma
reafirmação da necessidade de rompimento com os estudos etnológicos tradicionais, que
apesar dos avanços alcançados com os estudos de aculturação, não havia logrado libertar-se
“daquela preocupação pelo arcaico ou desinteresse pela vida e pelo destino dos grupos de
estudo enquanto problemas científicos”. Para Darcy, a maior parte deles, interessada em
focalizar apenas a transferência de traços culturais de um grupo a outro, continuava
desinteressada nas conseqüências da integração nos mais variados contextos.
Por este motivo, o Museu do Índio deveria obedecer a um segundo propósito, além de
fomentar a luta contra o preconceito racial: promover e orientar as pesquisas de seu próprio
corpo de técnicos, bem como daquelas que eventualmente viesse a patrocinar e auxiliar.
Desta orientação esperava-se, nas palavras de Darcy,

Não somente resultados práticos através de conhecimentos que propiciem o
aprimoramento dos métodos assistenciais do S.P.I., mas também uma acuidade
maior no tratamento dos problemas com que tradicionalmente se tem preocupado
os etnólogos, através da análise dos mesmos com referência ao contexto real em
que operam, e ainda, um enriquecimento da própria temática dos estudos
etnológicos. Assim, além das terminologias de parentesco, das análises ergológicas,
etc. esperamos do etnólogo que vá ao campo, doravante, dados que permitam
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avaliar a mortalidade, a natalidade, a fecundidade das respectivas populações, as
condições de contáto e convivência com as populações rurais, além dos corpos
míticos e das práticas rituais, a coleta de todos os documentos suceptíveis de
registro sôbre a mudança na concepção de mundo impostas pelos novos estilos de
vida que os índios estão sendo compelidos a adotar bem como estudos das relações
dos índios com os sertanejos vizinhos, das atitudes e expectativas recíprocas.

Darcy estabelece, neste relatório, uma relação de continuidade entre as novas
propostas do Museu do Índio e as pesquisas já iniciadas sobre a Assimilação dos Índios no
Brasil, patrocinada pela UNESCO. Além desta, cita ainda outras pesquisas sob a mesma
orientação, realizadas por outro etnólogo do quadro do SPI: a de Eduardo Galvão, sobre
populações caboclas da região do Rio Negro, a de Roberto Cardoso de Oliveira, sobre os
Terêna, e o trabalho de Mário Ferreira Simões, sobre os Karajá.
Sob esta orientação e com os propósitos aludidos acima, Darcy criaria, no interior do
Museu do Índio, o primeiro Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural (CAAC),
a ser ministrado na Seção de Estudos, a partir de um convênio estabelecido com a CAPES.
A análise minuciosa deste empreendimento pioneiro pode nos fornecer não apenas dados
importantes sobre a história da antropologia brasileira, mas a oportunidade de compreender
mais de perto as principais idéias às quais Darcy Ribeiro esteve ligado na segunda metade
da década de 50 e que passavam a orientar sua concepção de trabalho intelectual.

O Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural (CAAC)

Em 13 de setembro de 1954, Darcy Ribeiro envia um ofício ao Diretor do SPI
solicitando as primeiras providências para levar a efeito o primeiro Curso de
Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural, a ser ministrado nas dependências do Museu
do Índio, em colaboração com a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação. O projeto inicial previa o atendimento
três objetivos básicos: (1) formar de “pessoal estagiário para a realização de tarefas
inadiáveis do Museu do Índio, como a catalogação das coleções etnográficas, fotográficas e
sonográficas, bem como para atender ao público cada vez mais numeroso que procura o
Museu”; (2) proporcionar “uma oportunidade de projetar as atividades científicas do
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Serviço de Proteção aos Índios aos meios educacionais e de divulgar a experiência
adquirida em nossos esforços de aproveitar os recursos científicos no aprimoramento dos
métodos assistenciais”; (3) “contribuir ponderàvelmente para a formação de pessoal
especializado na aplicação de técnicas de pesquisa antropológica de que carecem diversas
instituições oficiais, como o Instituto de Imigração e Colonização, o Serviço Especial de
Saúde Pública, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia e
diversos outros”104.
O acordo com a CAPES visava, assim, à criação de um curso, ainda em caráter
experimental, capaz de reforçar a aliança da pesquisa científica com sua “aplicação prática”,
na tentativa de contribuir para o tratamento de problemas sócio-culturais. Mas não só. Sobre
as demais expectativas, afirma Darcy:

Este curso virá preencher uma das lacunas do nosso ensino superior que, embora
ministrando cursos básicos de Antropologia não conta com nenhum curso de nível
mais alto, capaz de proporcionar uma formação que abra perspectivas de
profissionalização seja no campo da pesquisa ou da aplicação prática.
Os cursos de Geografia e História e o de Ciências Sociais das nossas Faculdades
de Filosofia bem como os da Escola Brasileira de Administração Pública estão
orientados para preparem professores secundários ou administradores e não têm
condições de propiciar um preparo adequado em métodos de pesquisas. Esta
precariedade ficou manifesta ainda recentemente quando se procurou jovens com
formação em Antropologia para colaborar em programas de pesquisa levados a
efeito no Estado da Bahia e no Rio e, ainda agora, na organização de um plano de
pesquisa de comunidades na Amazônia. Em todos aquêles casos se perderam não
somente oportunidades de aperfeiçoamento nos métodos de trabalho de campo por
não existir pessoa devidamente preparada para aproveitá-las, como também
ocasiões únicas de proporcionar a pessoal brasileiro um conhecimento direto e vivo
das situações e problemas característicos de vastas regiões do país105.

As condições oferecidas pelo Museu do Índio eram suficientes, pois, para suprir esta
carência, na medida em que a instituição oferecia, primeiro, instalações adequadas para as
atividades curriculares de aulas, pesquisas e documentação e, segundo, uma ampla
oportunidade de pesquisas etnológicas em sua própria sede, “em tarefas de catalogação de
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Carta de Darcy a José Maria da Gama Malcher, 13/09/54, acervo Fundar.
“Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural”, por Darcy Ribeiro. Museu do Índio, Arquivo
SEDOC, Funai, RJ, microfilme 380, fotograma 1077.
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coleções etnológicas, elaboração de material lingüístico e trabalhos de reconstrução
histórica”, e também no campo, “junto aos grupos indígenas assistidos pelo S.P.I. e que
estão sendo objetos de estudos etnológicos”.
O CAAC inicia o primeiro ano de suas atividades em março de 1955. Não foram
poupados esforços para sua divulgação. O próprio Darcy escreveu uma série de cartas a
intelectuais da época pedindo indicações sobre possíveis candidatos. Além disto, também
enviou correspondências aos Departamentos de Antropologia das Faculdades de Filosofia e
a seguinte chamada à imprensa da capital:
Estão abertas as inscrições para o Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia
Cultural, que será ministrado no Museu do Índio, sob os auspícios da CAPES e do
SPI. O curso [tem] destinação à formação de pesquisadores e de pessoal habilitado
na aplicação de recursos científicos no tratamento de problemas sócio-culturais.
Terá a duração de um ano, compreendendo um período de 9 mêses de estudos e
estágio no Museu do Índio, seguido de três meses de pesquisa de campo sob
orientação. É especificamente indicado aos graduados em cursos que ministrem
ensino básico de antropologia106.

O planejamento previa doze meses de atividades divididos em nove meses na sede do
Museu e, para aqueles cujos projetos fossem aprovados, três em pesquisa de campo junto a
grupos indígenas, comunidades rurais ou em contextos urbanos, em qualquer caso sob a
orientação de professores mais experimentados.
A corrida a estas vagas foi substantiva. Darcy salienta que, aproximadamente, “uma
centena de interessados procurou o Museu do Índio, quer pessoalmente, quer por intermédio
de cartas ou telegramas, a fim de obter informações sôbre o curso. Após entrevistas
preliminares na Secretaria do Museu em que se verificou a possibilidade de atenderem às
exigências de tempo integral e o nível cultural, foram aceitas as inscrições de 25
candidatos107”.
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“Primeiro Relatório Trimestral do CAAC”, Museu do Índio, Arquivo SEDOC, Funai, RJ, microfilme 335,
fotograma 001452. Consta a publicação de chamadas nos seguintes jornais: Diário de Notícias, O Globo, O
Jornal do Brasil, Correio da Manhã e A Noite. (Fotogramas 001452, 001453). Os dados referentes ao
primeiro Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural apresentado nos parágrafos seguintes foram
extraídos de seus respectivos relatórios trimestrais encontrados no arquivo do SPI/Museu do Índio/CEDOC,
Funai, microfilme 335. Restrinjo-me, portanto, a citar apenas os números dos fotogramas. As demais fontes
serão devidamente indicadas.
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Fotograma 01453
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No Regimento do CAAC consta, sobre a seleção:

[a] seleção dos estagiários será feita através de uma entrevista pessoal com o
Diretor do CAAC ou com seu Assistente, tendo por objetivo verificar as
possibilidades reais de profissionalização ou aproveitamento prático de
conhecimentos obtidos no curso, e de uma prova escrita sôbre tema escolhido de
uma lista de dez que será apresentada ao candidato com uma semana de
antecedência. Esta prova não só vizará examinar os conhecimentos do candidato,
mas, principalmente, sua capacidade de formular interpretativamente as próprias
experiências de observação de fenômenos sócio-culturais108.
Esta informação também consta no primeiro Relatório Trimestral, que acrescenta que
a prova de habilitação “teve o propósito de verificar a capacidade de observação direta dos
fenômenos sócio-culturais, de formulação destas observações e de interpretação, em face do
sistema conceitual das ciências sociais”; e, ainda, que os candidatos haviam sido
“cientificados de que seria mais apreciada uma exposição de casos concretos, de observação
direta, devidamente interpretadas, do que eruditas esplanações livrescas ou amplas
generalizações teóricas”109. Os candidatos deveriam escolher, para os exames escritos, um
tema de uma lista de dez fornecida com uma semana de antecedência. Esses temas sugerem
algumas das discussões candentes naquele momento. São eles: 1) “O Processo de
industrialização e urbanização e a mudança da posição social da mulher na sociedade
brasileira; 2) “Estereótipos mais correntes sôbre o índio entre crianças brasileiras”; 3) “A
propagação da macumba, umbanda e outros cultos entre as populações urbanas do Brasil,
nos últimos vinte anos”; 4) “Possibilidade de solução para um problema social concreto”; 5)
“Análise de um caso concreto de sua observação pessoal direta que exemplifique um
processo de assimilação ou mudança cultural”; 6)”Estudar uma possibilidade de educação
primária em prática no Brasil, à luz do seguinte conceito: ‘Educar é preparar os imaturos
para o desempenho dos papéis que a sociedade os chamará a exercer quando adultos’”; 7)
“Relações recíprocas entre os Estudos de Etnologia e Arqueologia em face das situações
peculiares que se apresentam no Brasil”; 8) “Analisar um problema social provocado por
desenvolvimento tecnológico ou pela adoção generalizada de uma nova técnica”; 9)
“Contrastes e confrontos das condições de vida na cidade e no campo, através das
108
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Acervo Fundar.
Fotograma 01454.
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experiências vividas por uma família brasileira”; 10) “Efeitos da tradição, do
desenvolvimento tecnológico e da liberdade de experimentação na mudança de um estilo
artístico”.
A estrutura definida para o curso permite perceber alguma ressonância dos cursos de
Pierson ministrados na Escola Livre de Sociologia e Política. Lá, como aqui, fazia parte do
aprendizado dos mais jovens o contato estreito com pesquisadores experimentados. Desta
maneira, o CAAC contava com um número restrito de alunos que deveriam submeter-se,
individualmente, à orientação de “professor-orientador” responsável por acompanhar as
atividades discentes e afastar quem eventualmente apresentasse desempenho insatisfatório.
Entre as obrigações discentes estavam, além das atividades de leitura de bibliografia
mínima exigida e freqüência às aulas, tarefas realizadas no Museu do Índio, “tais como
catalogação, classificação de documentos e coleções etnográficas e outros trabalhos
museológicos110”, que por um período de nove meses deveriam ser realizadas nos dias da
semana durante quatro horas diárias. Cada aluno deveria realizar, ainda, numa segunda
etapa, uma pesquisa de campo orientada, de três meses, para o que haveria uma bolsa de
estudos111.
Para levar a cabo esta empreitada, foi escolhido um corpo docente que, além de
Darcy, era composto por Eduardo Galvão, Ph.D. em Antropologia pela Universidade de
Columbia e chefe da Divisão de Antropologia do Museu Goeldi; José Bonifácio Rodrigues,
professor de Antropologia Cultural da Fundação Getúlio Vargas; Kalervo Oberg,
antropólogo do Smithsonian Institution e do Serviço Especial de Saúde Pública; Luiz de
Castro Faria, chefe da Divisão de Antropologia do Museu Nacional; Luiz Aguiar da Costa
Pinto, sociólogo e professor da Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil; e
Joaquim Mattoso Câmara Júnior, lingüista e professor da Faculdade de Filosofia da
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“Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural”, por Darcy Ribeiro. Museu do Índio, Arquivo
SEDOC, Funai, RJ, microfilme 380 fotograma 01078.
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Sobre a remuneração dos alunos existe a seguinte informação: “Os estagiários terão ajuda mensal de Cr$
3.000,00 durante o curso e os aprovados receberão uma bolsa de Cr$ 20.000,00 para a realização de uma
pesquisa de campo”(Fotograma 1560). Era necessário, no entanto, aprovação para tais projetos, que seriam
julgados sob os seguintes critérios: “oportunidade que ofereciam de treinamento nos métodos e técnicas de
observação direta e interpretação da realidade sócio-cultural, estudados durante o curso”; “rigor alcançado na
formulação do problema a ser estudado e adequação da abordagem metodológica proposta, aos objetivos da
pesquisa”; “relevância da pesquisa, seja no terreno científico pelos conhecimentos novos que pudessem
proporcionar, seja no terreno prático, pela oportunidade que oferecesse de aferir a eficácia de programas
educacionais ou assistenciais em execução” (Relatório final enviado por Darcy a Anísio Teixeira, s/d, acervo
Fundar).
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Universidade do Brasil. Participaram, ainda, como conferencistas, Edison Carneiro, Manoel
Diegues Júnior, professor de antropologia da Faculdade de Filosofia da Universidade
Católica, Marina Vasconcellos e Victor Nunes Leal, professores, respectivamente, de
antropologia e ciência política da Faculdade do Brasil112.
Como assinala o Primeiro Relatório Trimestral, este corpo de professores ficou
responsável por um programa de aulas elaborado tendo em vista

transmitir aos alunos um esquema conceitual homogêneo que os capacitasse a
realizar pesquisa de observação direta. Para isto evitou-se, quanto possível, as
discussões doutrinárias ou de mera erudição, concentrando a atenção nos aspectos
comuns e pacíficos do sistema interpretativo da Antropologia e da Sociologia e na
análise dos propósitos, da metodologia e dos resultados alcançados em pesquisas
de campo realizadas no Brasil e já divulgadas113.
No primeiro curso, realizado em 1955, foram realizadas 45 conferências de duas horas
de duração, seguidas de seminários para os quais eram exigidas leituras de bibliografia
mínima. O “Programa de Conferências em Seminário do CAAC”, localizado na Fundar,
resume fielmente a divisão do curso em cinco temas principais distribuídos entre os
professores, conforme a lista de conferências efetivamente ministradas e registradas no
relatório final enviado à CAPES. Este documento expressa, ao mesmo tempo, as discussões
mais candentes no primeiro curso de especialização em antropologia realizado no Brasil.
O primeiro tema foi intitulado “Introdução à Antropologia Geral” e referia-se ao
desenvolvimento, conceito e método da antropologia, bem como ao lugar da antropologia
cultural no âmbito das ciências sociais. Foi ministrado por Darcy Ribeiro. O segundo, a
cargo de Castro Faria, correspondia a uma “Introdução à Antropologia Biológica” e
abordava questões como a evolução biológica, paleontologia humana, variações raciais e o
problema da mestiçagem e classificação das populações brasileiras. O terceiro tema foi
desdobrado em três e distribuído entre Darcy, Galvão, Costa Pinto, Kalervo Oberg e
Mattoso Câmara. O primeiro subtema, “Introdução à Antropologia Cultural”, resultou em
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O Curso contava ainda com um etnólogo do Museu responsável por secretariar as atividades, “isto é, dirigir
o trabalho dos estagiários, as relações com os professores e orientadores, proceder aos pagamentos, enfim,
realizar tôdas as tarefas para o funcionamento normal do programa, tanto no período de estudos na sede como
nas pesquisas de campo”. (“Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural”, por Darcy Ribeiro, Museu
do Índio, Arquivo SEDOC, Funai, RJ, microfilme 380 fotograma 01080). Em 1955 esta função foi
desenvolvida por Mário Ferreira Simões.
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Fotograma 01560.
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um total de nove conferências versando sobre preconceito de raça, conceito e classificação
da cultura, além de uma ampla discussão acerca de ecologia, tecnologia, economia,
organização social, mitologia, religião e arte indígena. O segundo concentrou-se nas
“Aplicações Práticas” e foi distribuído em sete conferências. O terceiro e último discutiu,
em cinco conferências, as teorias da cultura, abordando ainda quatro escolas de pensamento
em antropologia: evolucionismo, difusionismo, funcionalismo e os estudos da Escola
Alemã, via Bastian. Somente no quarto grande tema do curso foi realizada uma “Introdução
à Antropologia Brasileira”, com o estudo dos contingentes culturais que mais contribuíram
para a formação do povo brasileiro, isto é, “o índio”, “o negro” e o “povoador português”.
Sobre isto falaram Darcy, Edison Carneiro, e Manuel Diegues Jr, em quatro conferências.
Finalmente, as últimas quinze conferências versaram sobre “Estudos Brasileiros de
Antropologia”, que ficaram a cargo de Darcy, Castro Faria, Costa Pinto, José Bonifácio,
Victor Nunes Leal e Mattoso Câmara. Tratava-se de um “exame em seus propósitos, objeto
e métodos de cada um dos campos de especialização dos estudos antropológicos”, bem
como da “aplicação de seus conceitos no exame de uma monografia exemplar, referente ao
Brasil”. Assim, foram analisados vários “estudos”, como o dos “primitivos”, de “áreas
culturais do Brasil” e “indígenas”, de “comunidade”, de “reconstrução histórica”, de
“aculturação e marginalidade”, de “relações de raça”, de “processos sócio-culturais em
sociedades urbanas”, “lingüísticos” e de “arqueologia brasileira”.
Quanto ao corpo discente, freqüentaram o primeiro CAAC oito alunos selecionados,
dos quais três pediram desligamento antes da elaboração do projeto de pesquisa. Dos cinco
restantes, somente quatro conseguiram ver aprovados seus projetos e receberam bolsas para
realização da pesquisa. São eles, Maria Lais M. Mousinho, orientada por Darcy Ribeiro,
Vilma Elias, orientada por Castro Faria, Marcelo J. Moretzsohn de Andrade, orientado por
Kalervo Oberg, e Maria David de Azevedo, orientada por José Bonifácio. Para completar
minha tentativa de compor o quadro de interesses daquele grupo pioneiro de professores e
jovens aspirantes a antropólogos, vale destacar, sucintamente, os temas de cada um destes
projetos.
Marcelo Moretzsohn desenvolveu um projeto, sob a orientação de Kalervo Oberg,
para uma pesquisa etnológica junto aos índios Maxacalí de Minas Gerais e seus vizinhos
sertanejos, com o objetivo de apreender seu processo de aculturação e quais os fatores que
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impediam sua assimilação na população rural à qual estavam ligados. Vilma Faria,
orientada por Castro Faria, propôs um estudo sobre o processo de socialização da criança
numa comunidade rural da Vila de Monte Verde, pertencente ao município de Cambuci, no
Estado do Rio de Janeiro. Maria Lais Mousinho, única orientanda de Darcy, desenvolveu
um projeto em colaboração com Vilma Elias, com o intuito de estudar o papel social da
mulher caipira e sua participação nas esferas de comportamento institucionalizado no seio
desta comunidade. O ambiente rural também aparece no projeto de Maria David de
Azevedo, cujo objetivo era o estudo do processo de socialização da criança em Vila de
Abrantes, na Bahia, com orientação de José Bonifácio.
Concretizava-se, assim, a passos largos, um tipo até então inédito de formação em
antropologia, amplamente comprometida com a pesquisa de campo, de caráter
profissionalizante e sancionada pelo diploma114 (Souza Lima, 2002). Esta também seria a
tônica do segundo curso, realizado, em 1956, rigorosamente sob os mesmo moldes do
primeiro.
No entanto, a saída de Darcy do Serviço de Proteção aos Índios, à qual retornarei
adiante, o impediria de participar de todo o período letivo. O segundo curso foi levado a
termo, portanto, sem a sua presença115, com cinco projetos aprovados para a pesquisa de
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Não posso deixar de registrar um fato interessante que reforça a distinção entre uma nova concepção de
trabalho etnológico e a antiga tradição indigenista. Darcy havia convidado os irmãos Villas-Boas para
participarem do curso, como alunos, sem sucesso. Entre as razões alegadas por Cláudio, destaco as seguintes:
“1a) Acho-me com muito pouca base de conhecimentos gerais, para enfrentar condignamente o Curso em
questão. O pouco conhecimento que adquiri nos bancos escolares, na minha infância e mocidade (não quero
dizer que me considero velho, com meus 20 anos... mais 17), os 12 anos deste rude sertão foram mais do que o
suficientes para apagar totalmente do meu ‘bestunto’, ao ponto de eu não saber hoje exatamente si foi Cabral
ou Pinzon o descobridor desta Terra, ou si Nóbrega ou Anchieta o fundador de São Paulo!
2a) Penso que será vantajoso para nós continuarmos leigos em Etnologia, afim de não assumirmos, no futuro,
a obrigação de apresentar um trabalho de real valor científico. Isto nos inibiria de fazer qualquer publicação,
pois sentimos, melhor do que ninguém, a nossa falta de talento, predicado este que não se adquiri em escolha
nenhuma. Livres escrivinhadores poderão rabiscar besteiras, mas um meio-etnólogo que seja, não poderá fazer
o mesmo” (Carta de Cláudio Villas-Boas a Darcy, 03/02/55, acervo Fundar). Cláudio termina a carta
alegando, também, trabalho a ser realizado no Xingú durante todo o anos de 55 e, ainda, referindo-se, caso
viesse a residir no Rio, à necessidade “de alguns estágios adaptativos em escala crescente, até atingir o
complexo metropolitano”. Afinal, continuava ele, “uma mudança brusca qualquer de meio de cultura..., é
sempre prejudicial”. Contudo, ele deixava aberta a possibilidade de participar no ano seguinte, caso a
oportunidade oferecida continuasse até 1956, algo que não se concretizaria. Fica, então, a partir das
considerações de Cláudio Villas-Boas, a sugestão para futuras pesquisas sobre a clivagem entre o estilo de
trabalho do sertanista e aquele do etnólogo, tal como se configuravam na década de 50. Casas Mendoza (2005)
apresenta uma discussão sobre a tradição sertanista.
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É de se registrar a presença de Roberto Cardoso de Oliveira “professor-assistente” do segundo Curso.
Recém-formado em Filosofia pela USP, Roberto desenvolvia pesquisa os Terêna, com a qual cumpriria parte
dos requisitos necessários para conclusão de seu doutoramento sob orientação de Florestan Fernandes.
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campo, dos seguintes alunos: Carlos de Araújo Moreira Neto, Lígia Estevão de Oliveira,
Danton Moreira de Araújo, Jorge Guimarães de Oliveira e Maria Heloísa Fenelon Costa. A
descrição de cada uma delas está na carta-relatório final enviada por Darcy a Anísio
Teixeira, em fevereiro de 1957116.
Carlos Moreira havia sido aprovado para “uma pesquisa sôbre as formas de expansão
da sociedade brasileira no sul do Estado do Pará e sobre as relações interétnicas entre os
grupos tribais Kayapó, Assunriní, Parahanã e Gaviões e os núcleos exploradores de
produtos florestais”. Lígia Estevão de Oliveira “para uma pesquisa sobre o processo de
socialização da criança numa comunidade de jangadeiros da Costa pernambucana – a vila
de Catuama, do município de Goiana”. Danton Moreira de Araújo e Jorge Guimarães de
Oliveira fariam, em conjunto, “duas pesquisas complementares sôbre uma área ecológica
integradas na costa fluminense”, e Maria Heloísa Fenelon Costa “um estudo sôbre o
processo de aculturação dos índios Karajá da Ilha do Bananal, Goiás, em que será
focalizada especialmente a mudança de estilo de sua arte oleira que constitui hoje uma das
principais atividades artísticas indígenas do Brasil”.
Considerando somente o conjunto das pesquisas aprovadas nos anos de 1955 e 1956, é
possível perceber a preponderância da tématica rural e dos estudos de comunidade, no
primeiro curso, e um equilíbrio entre essa e os estudos sobre grupos indígenas, no segundo.
Ultrapassavam-se, assim, os limites do trabalho “etnológico”, cuja definição, naquele
contexto, bem poderia ser aquela de Egon Shcaden, isto é, “a ciência que tem por objeto a
investigação das culturas nativas de tipo tribal” (Schaden, 1979, p. 241), em prol de uma
concepção mais ampla de formação de pesquisadores-especialistas em “antropologia”, uma
distinção significativa no contexto da década de 50, principalmente se pensarmos que o
CAAC teve lugar no órgão indigenista oficial.
Nenhum dos alunos que freqüentaram o Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia
Cultural, em suas duas versões, pertencia aos quadros do SPI ou do Ministério da
Agricultura117. Mesmo porque, as atividades previstas e as bolsas de estudo pressupunham
um regime de dedicação integral. Desta maneira, o curso não tinha o intuito de proporcionar
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Acervo Fundar.
Antônio Carlos de Souza Lima chamou a atenção para a inexistência, no Brasil, de uma “escola colonial”
de antropologia, como foi o caso do Império Britânico (Souza Lima, 2002). Para uma discussão acerca da
relação entre administradores a antropólogos em contextos coloniais, ver Mattos (2003).
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ensinamentos aos servidores do SPI, “mas à formação de antropólogos que, eventualmente,
poderiam servir à instituição, desde que esta tivesse condições de contratá-los118”. E, servir,
sobretudo, – cabe acrescentar – aos índios. Sobre as vantagens que os resultados dos
seminários e pesquisas eventualmente podiam levar aos grupos indígenas, escreve Darcy:

A Seção de Estudos do SPI não tem qualquer atribuição diretamente assistencial.
Seus propósitos fundamentais são, primeiro, promover o estudo etnográfico das
populações indígenas e a documentação através de fotografias, filmes e gravações
sonoras de todos os aspectos das culturas indígenas suscetíveis dêstes tipos de
registros; e, segundo, através dêstes estudos, contribuir para o aprimoramento dos
métodos assistenciais do S.P.I. e para prestar orientação à sua Diretoria no
tratamento dos complexos problemas de assimilação das populações indígenas que
só poderiam ser devidamente equacionados através de técnicas científicas. É,
portanto, à luz dêstes propósitos que se deve examinar as vantagens e contribuições
práticas do Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural.

As equipes formadas pelos alunos nos dois anos de curso haviam contribuído para os
objetivos internos do Museu do Índio e da Seção de Estudos, tais como a catalogação de
material etnográfico e fotográfico da SE, a organização de exposições do Museu e a
organização de uma equipe de atendimento ao público visitante, “que fez o Museu do Índio
constituir-se em padrão de museologia diversas vezes louvado pela imprensa nacional, por
periódicos especializados (...) e por diversas autoridades mundiais em museologia, como se
pode ver pelo ‘livro de visitantes’”. Além disso, coube a realização de “pesquisas
etnológicas que constituem sua finalidade precípua, contribuindo tanto para um
conhecimento mais acurado da vida e dos costumes de nossas populações indígenas, como
dos processos de aculturação das mesmas”.
O curso havia permitido, ainda, vincular pela primeira vez, o S.P.I ao sistema de
ensino superior, “possibilitando à sua Seção de Estudos representar um papel de destaque,
que dificilmente poderia alcançar, contando apenas com seu quadro reduzido de
especialistas”. Mas não só.
Neste mesmo documento, Darcy aponta também os principais “resultados práticos” do
curso que, a seu juízo, teria sido uma das mais fecundas iniciativas realizadas na Seção de
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Estas citações e as dos parágrafos seguintes foram extraídas de uma carta-relatório de Darcy enviada a
Anísio Teixeira em 02 de maio de 1957, localizada na Fundar.
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Estudos:

Através do CAAC o S.P.I, pôde contribuir para a formação de pessoal especializado
em Antropologia que nosso sistema de ensino superior não tem sido capaz de
formar, na quantidade e com os qualificativos solicitados por diversos órgãos
públicos como o Instituto Nacional de Imigração e Colonização, as companhias
nacionais de educação e de assistência às populações rurais, os programas de
desenvolvimento econômico e regional e, ainda, as instituições científicas como o
Museu Nacional, o Museu Goeldi, o Museu Paulista, Museu Paranaense e outros.

A referência de Darcy a todas estas instituições revela uma outra característica do
CAAC: a preferência pela formação de pesquisadores e não de docentes. Duas categorias
cujas atribuições, naquele momento, eram nitidamente distintas. Mais ou menos na mesma
época, Egon Shcaden (1954), em conferência pronunciada na primeira Reunião Brasileira
de Antropologia, chamava a atenção para o fato, ao destacar a necessidade de reconhecer
que “a qualificação do antropólogo não coincide em todos os aspectos com a do professor
de antropologia”. Para Schaden, a antropologia dos anos 50 não deixava de ser um campo já
bastante complexo para que um só estudioso fosse capaz de abrangê-lo em todos os seus
aspectos. Cabia ao antropólogo, ao contrário, especializar-se em um ou outro campo de
pesquisa:

A era de um Boas ou de um Kroeber, sábios igualmente à vontade, digamos, na
investigação dos judeus da Bessarábia ou da organização familial dos Dakota, está
praticamente encerrada. O antropólogo de hoje precisa concentrar-se no estudo de
campos mais restritos, de determinada tribo indígena, dêste ou daquele aspecto da
aculturação de imigrantes europeus ou asiáticos, de certos fatos biológicos do
cruzamento racial (idem, p. 8).
Estas tarefas, embora necessárias, diferenciavam-se, porém, daquela dos professores,
estes, sim, de formação mais generalista:

Por sua vez, o professor, salvo em cursos de especialização, não se furtará à tarefa,
– difícil mas de crucial importância – de dar aos estudantes uma visão geral de
todos os setores da antropologia, quaisquer que sejam os seus interêsses científicos
pessoais. O médico, incumbido da regência da Cadeira não se contentará com
aulas sôbre patologia racial, assim com o indianista não se limitará à discussão
sôbre as culturas ameríndias. Nessa exigência reside uma das principais
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dificuldades do atual ensino antropológico no Brasil, uma vez que são poucos os
docentes cuja formação universitária abranja todos os setores; só com grande
esfôrço pessoal são capazes de superar falha, para não a perpetuarem por mais de
uma geração (idem, ibidem).

A se julgar por tais considerações, não podemos deixar de reconhecer que o CAAC,
ainda que preponderantemente voltado para a especialização de pesquisadores, não deixava
de enquadrar-se também naquilo que Schaden salientou como a tarefa preponderantemente
docente, isto é, “dar uma visão geral de todos os setores da antropologia”. A amplitude das
temáticas abordadas nas conferências, bem como o amplo escopo de autores tratados na
bibliografia oferecida aos alunos, além do interesse manifesto pela pesquisa empírica em
algumas regiões brasileiras, parecem condizentes com uma tentativa de aliar o
entendimento da realidade do país sob a luz dos ensinamentos em voga, na época, na
antropologia mundial. Parecem, ademais, também condizentes com o alerta de Schaden de
que toda especialização, por parte de um candidato, deveria se dar “sôbre a base sólida e
insubstituível de conhecimentos gerais bem sistematizados” (idem, p. 10).
Seria, no entanto, além de desnecessário, excessivamente cansativo reproduzir aqui
todos os autores abordados no amplo escopo bibliográfico oferecido aos alunos do CAAC.
Basta dizer que praticamente todos os nomes das principais escolas estrangeiras de
antropologia estavam presentes, ao lado de nomes importantes das ciências sociais
brasileiras, citados, porém, em menor proporção119. De certa forma, percebe-se, aqui, aquele
“nacionalismo sadio” nas preocupações dos professores, de que fala Schaden ao enfatizar
que o treinamento do futuro especialista deveria realizar-se tendo em vista a realidade
cultural que forma o ambiente do estudante. Neste sentido, a realidade brasileira era
inquestionavelmente privilegiada do ponto de vista da oferta de objetos de estudos. “Por
isto”, continua Schaden,

o bom ensino da antropologia há de ser em primeiro lugar o da antropologia
brasileira. O estudo das questões metodológicas e o confronto das várias posições
teóricas far-se-ão vantajosamente com referência a situações concretas com que o
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Entre eles, vale destacar: Curt Nimuedaju, Eduardo Galvão, Roquette-Pinto, Florestan Fernandes, Darcy
Ribeiro, Mattoso Câmara, Edison Carneiro, João Dornas Filho, Aires da Mata Machado, Arthur Ramos, René
Ribeiro, Nina Rodrigues, Luis Viana Filho, Gilberto Freyre, Herbert Baldus, Gonçalves Dias, Luiz de Castro
Faria, J. B. Lacerda, Oliveira Viana, e L.A. Costa Pinto, Rodolfo Garcia, Teodoro Sampaio.
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estudante esteja ou possa pôr-se em contacto, quer através da observação direta,
quer pela experiência vivida em seu próprio meio cultural. Poucos os países que
oferecem, a êste respeito, as condições propícias do Brasil, onde a multiplicidade
das situações raciais e culturais fornece exemplos elucidativos para quaisquer
problemas que a discussão teórica venha a suscitar.
Com facilidade o professor aproveita a vantagem que levamos, como país ‘novo’,
sôbre as nações da velha Europa. Em certo sentido, o estado de coisas parece
comparável à dos chamados povos coloniais, há poucos decênios apenas objeto de
investigação antropológica e hoje possuidores, eles próprios, de especialistas
altamente qualificados. A inexistência duma tradição em determinado setor da vida
científica pode corresponder à ausência de numerosas peias. Como quer que seja,
diante da riqueza de assuntos em antropologia, seria imperdoável conferir diploma
de especialista em antropologia a quem não tenha escrito dissertação ou
monografia, baseada, se possível, em material inédito, e colhido pelo próprio
candidato. Formar antropólogos é, antes de mais nada, formar pesquisadores
capazes (idem, p. 9).
Para concluir as observações sobre o CAAC, vale dizer que, como seu idealizador,
Darcy não poderia estar alheio este contexto mais amplo, cujo potencial para a pesquisa em
ciências sociais havia sido percebida sobretudo pela UNESCO, que desde a década de 30,
como vimos, havia escolhido o Brasil como “laboratório sócioantropológico” (Maio, 1999),
mobilizando, para tanto, o próprio Darcy, além de Costa Pinto, membro do corpo docente
do Curso, entre tantos outros cientistas sociais brasileiros e estrangeiros.
Por outro lado, a estrutura do CAAC revela também as preocupações de Darcy com a
construção de um espaço para o ensino da antropologia. Ele próprio, ao propor um curso de
especialização e formação de pesquisadores, acabou por deslocar-se do campo da pesquisa
empírica para o da docência, organização e administração do curso. O CAAC, aliás, talvez
fosse excessivamente vinculado à figura e ao empreendedorismo de Darcy Ribeiro.
Por este motivo, a despeito das amplas e promissoras possibilidades de pesquisa, o
Curso não resistiu à sua saída do Serviço de Proteção aos Índios, no ano de 1957. Carlos
Moreira, aluno da segunda turma, lembrou em entrevista que, com a ausência de Darcy, as
atividades realizadas na segunda edição do CAAC foram levadas a termo a “toque de
caixa”. Segundo o antropólogo, as mudanças ocorridas, naquele ano, no SPI, tornaram
inviável a continuidade do curso, que foi simplesmente desativado.
O processo que levou Darcy a pedir desligamento do Museu do Índio teve início em
1955, quando uma série de acusações infundadas contra a administração de José Maria da
Gama Malcher, com repercussão em toda imprensa, acabou contribuindo para elevar seu
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desprestígio e, consequentemente, no mesmo ano, para seu o afastamento da administração
do SPI. Além disso, ainda em 1955, após a queda do governo Vargas, um corte de verbas do
Museu do Índio, em mais de 40%, impunha dificuldades adicionais às condições de
trabalho120. Após duas trocas de nome na diretoria e a ascensão a postos chaves do SPI da
ala contrária a Malcher, a situação tornava insustentável a permanência de Darcy Ribeiro.
Em 1956 ele pede exoneração da função de chefe da Seção de Estudos do SPI121. Eduardo
Galvão já havia deixado o órgão indigenista e Roberto Cardoso de Oliveira desligar-se-ia
após a saída de Darcy. Carlos de Araújo Moreira Neto, então assessor de Darcy, escreveria,
em 1964, que, com a saída desses antropólogos, o SPI voltava “às velhas práticas empíricas
e aos erros do passado, agravados agora com a entrega de sua direção a homens que,
embora bem intencionados, nenhuma experiência ou intimidade prévios tinham com os
problemas e necessidades dos grupos tribais”122.
O afastamento de Darcy Ribeiro da Seção de Estudos e, na prática, das atividades do
SPI e principalmente do Museu do Índio não significou, porém, o afastamento das
atividades docentes e de organização de cursos. Sua atuação passava a se dar, agora, em
dois espaços institucionais distintos: a Faculdade Nacional de Filosofia e o Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE). Ao primeiro, ele já estava vinculado antes da
criação do CAAC; o segundo significou, entre outras coisas, a possibilidade de dar
continuidade a este empreendimento. As atividades desenvolvidas por Darcy no CBPE
serão analisadas com detalhe capítulo seguinte. Cabe, aqui, no entanto, um último
comentário, sobre a Faculdade Nacional de Filosofia.

A Faculdade Nacional de Filosofia

Ainda no ano de 1954, antes mesmo da inauguração do CAAC, Darcy havia recebido
um convite para assumir a recém-criada cadeira de Etnografia Brasileira e Língua Tupi, na

120

Carta de Darcy a Simone Dreyfus-Roche, 07/01/55, acervo Fundar.
Em carta ao novo diretor do SPI, Darcy expõe detalhadamente as razões para seu afastamento, e conclui:
“Em vista do expôsto, V.S. compreenderá porque me sinto na obrigação de exonerar-me da função de chefe da
Seção de Estudos do S.P.I. (Museu do Índio) com um dever de honra para com as autoridades junto às quais
me obriguei em nome da honorabilidade dos meus colegas do Serviço de Proteção aos Índios”. Acervo
Fundar.
122
“Formação do Pessoal de Campo do Serviço de Proteção aos Índios” (1964), acervo Fundar.
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Faculdade Nacional de Filosofia123. Esta seria sua segunda chance de conseguir uma cátedra
em antropologia, objetivo almejado, mas não alcançado em sua tentativa de conseguir a
cadeira de Arthur Ramos, em 1949. Lá, como aqui, encontramos Darcy às voltas com o
problema da conciliação entre pesquisa e docência, o que o levava, inicialmente, a ponderar
a proposta, uma vez que se encontrava ainda incompleta a pesquisa sobre os Urubu. Na
época, Darcy expôs sua preocupação a Oracy Nogueira:

A dificuldade está em que Março deveria ser o mês de minha partida para o campo
para concluir a pesquisa sôbre os índios urubus. Não posso mudar o período da
pesquisa porque os mêses que falta cobrir para completar o ciclo anual são
exatamente os de Abril a Junho. Penso conciliar as duas coisas, condicionando a
aceitação da cadeira a iniciar-se o curso no segundo semestre. Mas... se não
aceitarem a condição e contratarem outro professor entre tantos candidatos que
existem?
Então teria perdido a última oportunidade de uma cátedra dentro do meu campo.
Salvo por concurso, dentro de quatro anos, concorrendo com aquêle que entrasse
agora124.
Darcy termina pedindo conselhos a Oracy, lembrando a importância do trabalho sobre
os Urubu e o fato de que no regime de ensino vigente não era possível realizar pesquisas
senão em períodos de férias. Oracy Nogueira seria taxativo em uma carta-resposta dirigida
ao casal Berta e Darcy, enfatizando que Darcy não deveria “ter dúvida quanto à aceitação
do convite para lecionar na Faculdade. Sei da importância da pesquisa dos índios Urubús,
porém acho preferível deixá-la para o futuro do que perder a oportunidade que se lhe está
apresentando”125.
Naturalmente, não podemos desprezar os aspectos políticos desta escolha e a busca
por posições mais influentes naquele momento. Apenas três dias depois, Darcy trataria do
mesmo assunto com Metráux, ponderando, no entanto, outros aspectos da proposta:
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A cadeira de Etnografia Brasileira e Língua Tupi foi criada pela Lei nº 2311 de 03/09/54 em todas as
Faculdades de Filosofia do país. Sobre esta iniciativa, lembra Castro Faria que se tratou da única tentativa de
ampliar o espaço da antropologia nos cursos de geografia e história e de ciências sociais. Na prática, porém,
não houve mudança significativa: “Etnografia do Brasil já fazia parte do currículo, e língua tupi ninguém sabia
para ensinar. A Lei foi totalmente ignorada, e em nada foi alterada a prática de ensino da antropologia”
(Castro Faria, 1993, pp. 14-15).
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Carta de Darcy a Oracy Nogueira, 29/09/54, acervo Fundar.
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Carta de Oracy Nogueira a Darcy e Berta Ribeiro, 02/11/54, acervo Fundar.
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Fui convidado para ser professor de Etnografia Brasileira na Faculdade Nacional
de Filosofia e ainda estou bastante hesitante sôbre a conveniência de aceitar. Por
um lado será uma obrigação a mais a afastar-me das pesquisas, mas terá a
vantagem de proporcionar-me uma posição social que me permitirá trabalhar mais
à vontade e suportar a má vontade crescente de nossa querida Heloisa que cada vez
me suporta menos. Numa jerontocracia(sic) como o Brasil, ela conta muito pelos
obstáculos que pode criar e esta é a principal razão que me faz aceitar a cátedra126.
Provavelmente buscando fortalecer sua posição em um espaço de atuação no qual
antropólogos tinham poucas opções de vínculos institucionais, Darcy, por indicação do
Departamento de Ciências Sociais, acolhida pela Congregação da Faculdade Nacional de
Filosofia, assume, em 1956, como professor-regente, a Cadeira de Etnografia Brasileira e
Língua Tupi, na Universidade do Brasil. Infelizmente, obtive poucas informações a respeito
de sua atividade docente nesta instituição, o que não me permite estender-me sobre o tema.
Incomparavelmente mais representativa dos rumos que sua trajetória tomava em
meados da década de 50 seria, no entanto, sua experiência no Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais (CBPE), órgão dirigido por Anísio Teixeira, ao qual Darcy se
vincula em seguida à sua saída do SPI e apenas um ano depois de assumir a Cadeira na
Faculdade Nacional de Filosofia.
O estreitamento dos laços com Anísio Teixeira, com o qual Darcy já mantinha contato
por força da gestão do educador junto à CAPES que, como vimos, patrocinou o CAAC,
levá-lo-ia a se comprometer com a organização e direção, no recém-criado CBPE, de um
Curso de Aperfeiçoamento de Pesquisadores Sociais (CAPS), a ser desenvolvido também
sob os auspícios da CAPES. Uma tentativa explícita de dar continuidade às atividades de
ensino já iniciadas no Museu do Índio concomitantemente à criação de um (outro) novo
espaço para formação de jovens estudantes no sistema de ensino superior127.
A análise detalhada deste período, a ser feita no capítulo seguinte, nos levará a
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Carta de Darcy a Métraux, 02/10/54, acervo Fundar. Sobre Heloisa Aberto Torres, escreve Mariza Corrêa
(2003a, p. 147): “Confronto é uma palavra que poderia sintetizar boa parte da atuação de Heloísa no mundo
intelectual de sua época”. Heloisa havia sido diretora do Museu Nacional entre de 1938 a 1955, quando passa
à direção do Conselho Nacional de Proteção ao Índio (CNPI), substituindo Rondon. Sobre o histórico do
CNPI e suas relações com o SPI ver Freire (1996).
127
É bem possível, ademais, que as atividades docentes da Universidade do Brasil guardassem semelhanças
estreitas com parte daquelas que passaram a ser realizadas nos cursos criados por Darcy no CBPE. É o que
parece mostrar uma série de textos, localizados na Fundar, referentes a algumas aulas dadas por Darcy,
escritos em papel timbrado do CBPE, tratando praticamente dos mesmos assuntos lecionados no CAAC e,
provavelmente, na Universidade do Brasil.

128

compreender o processo pelo qual Darcy logrou ampliar consideravelmente seu campo de
atuação e interesses e, aos poucos, a compor sua faceta de especialista em educação – ou,
como ele gostava de dizer, de “educador” – com a qual consolidaria um renome de
repercussão internacional.
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3
RUMO AO PODER

Educação e Ciências Sociais no Brasil

O contato até então inédito de Darcy Ribeiro com projetos educacionais enseja, de
saída, alguns comentários da perspectiva de uma discussão mais ampla que permitirá situar
algumas iniciativas tratadas ao longo deste capítulo.
De maneira geral, os anos 50 assinalam um momento de especial importância para as
ciências sociais e para a educação brasileiras. No primeiro caso, além do já discutido
projeto da Unesco sobre as relações raciais, que certamente impulsionou e renovou o
interesse na pesquisa, vale lembrar a criação, em 1951, da CAPES (Campanha Nacional de
Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior), a partir da qual surgiram vários cursos de
especialização, como o CAAC, com vistas à formação de novos estudantes; da Associação
Brasileira de Antropologia (ABA), em 1955; e, no mesmo ano, do Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais (CBPE), no interior do Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos
Pedagógicos (INEP). Trata-se, portanto, de um período bastante rico não só para a
experiência docente de cientistas sociais em geral, como vem expressar a discussão
realizada no capítulo anterior, como também para todo o debate da época a respeito da
escola pública (Corrêa, 1988a).
Neste contexto, ao aliar-se a Anísio Teixeira, Darcy integra-se ao grupo de
importantes cientistas sociais, unidos particularmente por sua experiência acadêmica, que se
constituiu em torno do tema da educação, no interior do aparelho de Estado, e que levaria a
cabo uma série de projetos, cujo interesse de realizar estudos sobre a cultura e a sociedade
brasileiras dar-se-ia em um verdadeiro “espírito universitário”. Vista de uma perspectiva
mais ampla, a criação do CBPE correspondia a uma tentativa de sanar as dificuldades que o
INEP enfrentava, desde sua criação, com a ausência de pessoal qualificado para pesquisa e
com a rigidez burocrática. O órgão nascia, assim, do encontro de diagnósticos sobre a
sociedade brasileira com a proposta de democratização através de políticas educacionais de
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largo alcance1. Como observa Bomeny, entre os anos de 1956 e 1960, o Centro transformase “em um espaço de excelência da produção intelectual de antropólogos e sociólogos em
uma atmosfera de entusiasmo, dinamismo e interesse pelo mapeamento da diversidade para
fins de intervenção de políticas educativas mais eficazes” (Bomeny, 2001, p. 223). Darcy
seria um dos principais fomentadores destas atividades.
É verdade que muitos dos projetos desenvolvidos no CBPE, embora importantes para
o futuro das ciências sociais, parecem, ao fim e ao cabo, ter perdido o rumo da proposta
inicial. Ou, pelo menos, como percebeu Mariza Corrêa (op. cit), boa parte dos cientistas
sociais que passaram pelos projetos educacionais do Centro não seguiu os caminhos da
administração pedagógica. Já vinculados a universidades, eles pareciam atender, antes, a
interesses particulares, não obstante a relevância de sua contribuição para o projeto
educacional do país.
Isto não significa dizer, porém, que na década de 50 esses cientistas sociais e, dentre
eles, particularmente os antropólogos, estavam reunidos em torno de uma disciplina. Ao
contrário, como a própria experiência do CBPE vem a expressar, muitos deles, como Darcy,
estavam presentes, simultaneamente, em várias instituições de ensino e pesquisa. Com
efeito, a performance destes intelectuais não expressava senão a fragilidade institucional das
ciências sociais em geral, e da antropologia em particular; fragilidade que, segundo Corrêa,
longe de os tornarem pessoas isoladas em nichos em nada comprometidos com os grandes
debates do país, “praticando uma modalidade de disciplina, ou simplesmente ecoando aqui
interesses teóricos vigentes em outros mundos”, situavam-nos, ao contrário, “dentro de uma
tradição bem brasileira de se fazer antropologia”, a partir da qual tornavam-nos afinados
com as correntes contemporâneas de reflexão de sua especialidade” e, ainda, participantes
ativos “da articulação política explícita da qual a resolução dos problemas nacionais era o
primeiro item da agenda” (idem, p. 14).
A ligação entre cientistas sociais e educação não era, porém, algo novo. Para Mariza
Corrêa (idem), teria sido ainda na década de 1920 que um grupo de médicos-antropólogos
baianos, autoproclamados devedores intelectuais de Nina Rodrigues (1862-1906) e
considerados como os precursores dos estudos antropológicos no país2, articulou-se, no Rio
1
Sobre os antecedentes históricos do INEP e do CBPE, conferir a primeira publicação da Revista Educação e
Ciências Sociais (Boletim do CBPE), em 1956.
2
Conferir Corrêa (2001).
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de Janeiro, com um grupo de educadores, inicialmente também composto por baianos que
mais ou menos na mesma época deixavam Salvador em direção ao sul do país. Afrânio
Peixoto, por exemplo, indo para o Rio em 1902, seria Diretor da Instrução Pública na
cidade em 1916, cargo posteriormente ocupado por Fernando de Azevedo e Anísio
Teixeira. Alguns anos mais tarde, na década de 30, Arthur Ramos, que, embora não fosse
baiano, havia estudado e iniciado sua carreira em Salvador, seria nomeado por Anísio
Teixeira como chefe do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental. No mesmo período, seria
convidado por Afrânio Peixoto, como reitor da Universidade do Distrito Federal, a ocupar a
cátedra de Antropologia e Sociologia daquela instituição.
A grande contribuição que esses médicos iriam levar para o Rio e São Paulo, como
ilustram as carreiras de muitos deles, seria a de espalhar pelo país “a ‘boa nova’ da
especialização científica”, nesse caso específico, da ciência médica. Por conseguinte,
conclui Corrêa, “a importância de todos esses peritos para a constituição do campo das
ciências sociais e, particularmente, da antropologia, está em terem deixado a marca de sua
disciplina de formação nos métodos de observação e análise que utilizaram para definir os
objetos até hoje privilegiados por essa disciplina (negros, loucos, criminosos, crianças,
homossexuais) na sua ‘linhagem’ urbana” (idem, p. 16, ênfase original).
É também na década de 20 que encontraremos educadores em busca de “modos de
reproduzir observadores e analistas”, visando, contudo, a centrar sua atuação na formação
de professores e na iniciação pela aprendizagem sistemática. Como enfatizava Fernando de
Azevedo, “é preciso certamente ‘fazer’ observar, investigar e refletir, se queremos que
aprendam a ver claro e a raciocinar sobre as realidades (...). Essa iniciação nos trabalho de
campo (fieldwork) e na pesquisa social, só o professor pode e deve dá-la, conduzindo os
alunos à observação e à pesquisa...” (citado em Corrêa, op. cit, p. 16, ênfase da autora).
Naturalmente, neste conjunto de idéias a sociologia deveria ocupar lugar de destaque.
Nos anos 30, ela seria mesmo a “salvação” da educação, já que propiciaria as bases para
uma matriz científica requerida como fundamental na pedagogia moderna. A idéia era
defendida pelo próprio Fernando de Azevedo, que, segundo Bomeny, a derivou de duas
fontes. De um lado, ele procurava de alguma maneira resgatar o modelo jesuíta de
educação, acentuando a “capacidade organizativa da Companhia de Jesus, a eficiência dos
missionários na popularização da educação, na unificação da linguagem pela montagem de
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uma gramática nacional e no estabelecimento de hierarquias bem definidas na implantação
de um sistema de ensino de larga penetração no território nacional” (Bomeny, 2001, p.
170). De outro, tentava tirar alguma lição da experiência da sociologia francesa e da luta de
Émile Durkheim e seu grupo. Neste caso, privilegiou pelo menos duas facetas, isto é, a
dimensão social implicada nos processos educacionais e a necessidade de submeter a
pedagogia à ciência. Assim, neste modelo

a sociologia cumpriria no mundo moderno o papel de prover o arcabouço
normativo e o modelo disciplinar que os jesuítas, com tanta competência, haviam
sabido utilizar na Colônia. Sugerindo isso, Fernando de Azevedo aposta
simultaneamente em dois princípios: o de que só há modernização científica onde
padrões sistemáticos, universais, previamente definidos tenham prevalecido, e o de
que a sociologia seria a ciência que no mundo moderno poderia ocupar esse lugar e
desempenhar esta função (idem, pp, 170-171).
Não foi por outro motivo que os normalistas brasileiros foram os responsáveis pela
imposição da sociologia como matéria obrigatória na formação de professores primários e
secundários, inicialmente nas escolas normais, onde quase todos foram professores, e mais
tarde nas faculdades de filosofia em cadeiras que eles também assumiram. Todos eles, em
suma, colocavam em prática um conjunto de idéias normalmente condensadas na rubrica
“movimento da escola nova”3, ligada, por um lado, à fundação da Associação Brasileira de
Educação em 1924 e, por outro, aos congressos por ela promovidos quanto ao “Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova” (Corrêa, op. cit). Em contrapartida, a educação, uma vez
tomada como estratégica na construção de um projeto nacional, dava à sociologia a
oportunidade de exercer papel preponderante sobre as demais ciências sociais (Bomeny, op.
cit).

Darcy e o CBPE: a experiência junto à educação.

Faço este breve retrospecto para situar historicamente a composição geral do quadro
que Darcy Ribeiro iria encontrar na segunda metade da década de 50, ao se integrar ao
3

Sobre a relação de Darcy Ribeiro com o movimento escolanovista ver Bomeny (op. cit). Retornarei, adiante,
ao assunto.
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CBPE, transferindo, para lá, o Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural
(CAAC), iniciado no Museu do Índio, doravante denominado Curso de Aperfeiçoamento de
Pesquisadores Sociais (CAPS). Julgo importante, porém, ponderar inicialmente que a
migração de Darcy para um novo espaço institucional e sua adesão a um novo corpo de
idéias não se processaram abruptamente4 e muito menos sem algum conflito íntimo. Por
algum tempo, parece ter prevalecido sua “vocação etnológica”. Passados dois anos de suas
atividades no Centro, ele escreveria uma carta ao casal Betty Meggers e Clifford Evans
relatando com visível nostalgia a situação em que se encontrava:

Estamos dirigindo um amplo programa de pesquisas educacionais em que contamos
com uma boa equipe e dirigimos um curso de formação de pesquisadores sociais,
com 15 alunos. Ambos marcham bem. O mal único é que estudos desta ordem não
enchem um coração de etnólogo e sonhamos voltar a uma tribo e aos temas
antigos5.

Não há dúvidas de que o crescente entusiasmo de Darcy pela questão educacional em
pouco tempo levou a um comprometimento incondicional à causa de Anísio Teixeira. Um
entusiasmo que se deve em grande parte à admiração que ambos passaram a nutrir um pelo
outro. A passagem quase mitológica narrada por Darcy a respeito de sua exposição sobre os
Canela, que teria encantado o eminente educador logo no primeiro encontro entre eles, é
apenas um dos indícios desse sentimento recíproco que passava a unir dois importantes
intelectuais brasileiros em torno de uma causa comum6.
As possíveis explicações para a simpatia que passou a vigorar entre Darcy e Anísio
Teixeira, em meados da década de 50, foram amplamente exploradas por Xavier (1999)7 e
por Bomeny (2001). Ambas recorrem ao depoimento de Costa Pinto, dado a Oliveira
4

Esta questão também foi percebida por Xavier (1999).
Carta de Darcy a Clifford Evans e Betty Meggers, 20/05/58, acervo Fundar.
6
Em várias ocasiões Darcy fez menção à reverência que passou a sentir por Anísio Teixeira, que, segundo
ele, tornou-se, ao lado de Rondon, sua principal referência de conduta humana. Nas Confissões ele declara
que Rondon e Anísio representavam seus dois alter egos: “Um, meu santo herói, Rondon, com quem convivi
e trabalhei por tanto tempo aprendendo a ser gente” (Ribeiro, 1997a, p. 223). Anísio, seu “santo-sábio”. Mas,
“por que santo os dois? Sei lá”, dizia ele. Missionários, cruzados, sim, sei que eram. Cada qual de sua causa,
que foram ambas causas minhas. Foram e são: a proteção dos índios e a educação do povo” (idem, pp. 130131). Sobre o encontro de Darcy e Anísio conferir Ribeiro (1979a, 1997a).
7
Em seu trabalho, Libânia Xavier realiza uma ampla e minuciosa análise sobre os projetos educacionais do
CBPE nas décadas de 50 e 60.
5
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(1995), com menção à preferência de Anísio pela ligação de Darcy com o Partido
Comunista. Para Libânia Xavier, o educador pode ter visto aí a origem de um ímpeto
igualitarista e de justiça social tão caro ao partidão, ou, ainda, na condição de ex-comunista
em que se encontrava Darcy, algum indicativo de uma possível fidelidade doutrinária que se
sobrepunha a qualquer filiação partidária. Por sua vez, Bomeny busca no pensamento de
Anísio alguma afinidade com as idéias defendidas por Darcy. Um e outro convencidos de
que o papel do intelectual implica intervenção, afinados por uma paixão comum pela ação
reformadora e ainda afiliados à matriz norte-americana de pensamento, particularmente a
Escola de Chicago. Em suma, “Darcy levaria a Anísio Teixeira conteúdo social e fervor
militante para desenvolver projetos e programas que o pioneiro mantinha em pauta desde a
década de 1920” (idem, p. 215).
Bomeny destaca ainda que a crença de Anísio “no progressivo aperfeiçoamento
humano através do florescimento do indivíduo e de seu cultivo em liberdade”, decorrente
do comprometimento do educador com a filosofia de John Dewey, teria possivelmente
encontrado “em Darcy aposta semelhante se entendemos sua pregação na direção da
civilização como uma evolução cultural a partir da combinação própria das particularidades
de cada etnia” (idem, p. 217). A autora não considera, porém, que tais idéias, na década de
50, ocupavam um lugar relativamente tímido no pensamento de Darcy, que as professava
sobretudo nas aulas do CAAC e do CAPS, tendo adquirido a força de uma formulação
teórica sistemática somente nos livros escritos durante o período do exílio, portanto, na
segunda metade da década de 60. De qualquer jeito, devemos concordar que o encontro
desses pensadores apaixonados pelo Brasil – e, a partir de então, pelo ideário da escola
pública –, traria ao movimento da Escola Nova, pela mão de Anísio, “seu pioneiro mais
ilustre, um reforço naquilo que mais a identificou: o entendimento da educação como uma
questão social” (idem, p. 221).
Embora todas essas justificativas devam ser levadas em conta para o entendimento dos
motivos que levaram Darcy, após desligar-se do SPI, a integrar-se ao corpo de especialistas
do CBPE – e, por conseguinte, a migrar da temática indígena para a temática educacional –
devemos acrescentar um fator adicional, de caráter pragmático: nas circunstâncias em que
se encontrava Darcy após a saída do órgão indigenista, o espaço oferecido por Anísio no
CBPE surgia provavelmente como a única alternativa viável para a continuidade dos
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projetos de formação de cientistas sociais já iniciados no Museu do Índio. Principalmente se
considerarmos a exigüidade do número de espaços institucionais adequados para o ensino
das ciências sociais que acabou favorecendo o surgimento de centros alternativos, como
próprio CBPE8. De certa forma, isto explica as nostálgicas referências de Darcy ao trabalho
etnológico, transcritas acima, de uma correspondência de 1958. Considerada desta maneira,
a proposta, aliada à profunda admiração que Darcy passou a nutrir por Anísio Teixeira,
tornava-se, sem dúvida, por demais tentadora.
Não creio, portanto, que, até então, o projeto intelectual de Darcy vislumbrasse
qualquer possibilidade de ligação com a política educacional brasileira, ainda que a questão
da educação não lhe fosse estranha, quer pela mãe, importante educadora de Montes Claros,
quer pela educação indígena, com a qual envolvera-se no SPI. A percepção de Maria Stella
Amorim, aluna de Darcy na Faculdade Nacional de Filosofia e posteriormente amiga, neste
sentido, é bastante pertinente. Segundo a antropóloga, se Darcy tivesse, no início de sua
carreira, qualquer projeto no âmbito da educação, ele teria ficado em Montes Claros,
seguindo a mãe, Dona Fininha. Porém, lembra ela:

ele tinha um afinidade com a coisa da educação, tanto que ele sempre repetia a
coisa que a mãe dele dizia. Dona Fininha dizia assim: ‘quer dizer que o que é
importante é ensinar as crianças a ler, escrever e contar’. Isto ele dizia a vida toda:
‘sei ler, escrever e contar’. (...)Então, esta questão da educação, evidentemente
atraiu porque ele também tinha esse dispositivo, de se lembrar da mãe. [Mas] não
era um projeto.
8

Lúcia Lippi de Oliveira chamou a atenção para a inexistência de espaços institucionais para o
desenvolvimento das ciências sociais no Rio de Janeiro da década de 50, praticamente restrita, no âmbito do
ensino universitário, à Faculdade Nacional de Filosofia, que se pretendia modelar neste sentido. Todavia, para
a autora, mesmo aqui, “[a] falta de autonomia didática e administrativa, a ausência de critérios explícitos ou
mesmo a não obediência aos implícitos por ocasião da cooptação de quadros novos levaram de fato à ausência
de uma carreira universitária e, principalmente, à ausência de um espaço social onde deveria acontecer a vida
acadêmica. Não houve a construção de um espaço institucional onde quadros de referências do conhecimento
sociológico fossem selecionados, aprendidos e transmitidos” (Oliveira, 1995). Durante a pesquisa, um de
meus interlocutores sugeriu a possibilidade de Darcy ter tentado, após a saída do SPI, inserir-se, sem sucesso e
por razões políticas, no Museu Nacional, ao qual já estava ligada Berta Ribeiro como estagiária. Teria residido
aí, inclusive, a origem da celeuma que envolveria, em 1979, Darcy e antropólogos desta instituição. Não foi
possível precisar estar informação. Não obstante, uma pista pode ser encontrada nas referências que Darcy faz
ao tema nas Confissões, embora seja impossível saber ser ele se refere à década de 50 ou ao momento
posterior a 1976, ano de seu retorno ao Brasil, após o exílio. Diz Darcy: “No Museu, Berta sofreu por anos
uma animosidade surda dos aprendizes de antropólogos e de seus mestres. Por que uma mulher inteligente,
dedicadíssima ao trabalho, os irritava tanto? Creio que não aceitavam nela ser minha mulher e minha
discípula. Mas a rejeitavam, principalmente, por sua postura de etnógrafa que queria fazer pesquisa de campo,
não para uma tese, mas quantas pudesse pelo gosto que lhe dava o estudo direto dos povos indígenas”
(Ribeiro, 1997a, pp. 202-203). Também não obtive qualquer informação concreta a este respeito.
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A categoria “dispositivo”, percebida por Amorim, adequa-se também às experiências
mais recentes de Darcy, como podemos depreender de sua participação nos projetos
educacionais voltados para os índios tutelados pelo SPI, no início da década de 50. Um
exemplo expressivo destas iniciativas foi a tentativa de reestruturação do sistema
educacional indígena, particularmente dos índios menos aculturados, para os quais havia
sido idealizado um novo tipo de escola em que, segundo Malcher, se evitaria “até êste nome
para fugir das conotações negativas que a designação [tinha] para aqueles índios, como um
lugar onde confinam-se crianças durante longas horas de cada dia, submetendo-as a uma
disciplina rigorosa e sem qualquer proveito”. O novo projeto foi, então, denominado “Casa
do Índio”, tendo como objetivo forjar uma espécie de “clube” onde as crianças e adultos
pudessem se sentir na própria aldeia e tivessem “a oportunidade de aprender o português e
certas técnicas realmente úteis”9.
O novo tipo de escola deveria ser implantado, experimentalmente, sob financiamento
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP)10, no Posto Indígena Getúlio Vargas,
entre os Carajá da Ilha do Bananal. Programadas para inciarem-se em 1954, as atividades
foram colocadas sob a direção de um casal de educadores com formação em antropologia
que deveria assumir a direção da Casa, supervisionados por Darcy, chefe da Seção de
Estudos (SPI), e Eduardo Galvão, chefe da Seção de Orientação e Assistência (SOA). Como
um projeto experimental, esperava-se aproveitar eventuais ensinamentos daí advindos que
pudessem facilitar a implantação de outras casas em regiões de grupos indígenas igualmente
arredios. O desligamento de Darcy do SPI inviabilizou, no entanto, a continuidade do
projeto.
A proposta de criação da “Casa do Índio” é possivelmente um dos únicos elos
concretos entre as atividades exercidas por Darcy no SPI e sua adesão confessa ao
“problema da educação brasileira”. Ela é, portanto, suficiente para atestar que a “questão
educacional” não estava completamente alijada de suas preocupações durante o período em
que se manteve ligado às pesquisas etnológicas. Todavia, nada há que permita afirmar que
este importante deslocamento institucional tenha se dado de forma planejada. Tampouco a

9

SPI, Ofício nº 799, enviado por Malcher ao Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos em
17/09/53. Museu do Índio, Arquivo SEDOC, Funai, RJ, microfilme 380, fotograma 001045. Casas Mendoza
(2005) analisa o mesmo projeto.
10
Na época, dirigido por Anísio Teixeira.
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virada que o levou a dedicar-se menos aos “poucos índios” do que aos “milhões de
analfabetos”11. É preciso, pois, relativizar a idéia de uma adesão imediata de Darcy ao
projeto educacional de Anísio Teixeira. Tornar-se-á mais claro, assim, o papel secundário
que a educação, no sentido mais estrito, ocupou no início de suas atividades no Centro em
favor de uma tentativa explícita de dar continuidade às atividades da SE/SPI. O depoimento
de Darcy é, neste sentido, esclarecedor:

A princípio eu prossegui fazendo no CBPE o que fazia antes. Minha antropologia
cultural, apenas ampliada, para incluir camponeses e marginais urbanos na minha
esfera de preocupações. Quero dizer que exercia ali as funções de um cientista
social, formulando e pondo em execução amplíssimos programas de pesquisa,
destinados fundamentalmente a melhorar a qualidade do conhecimento disponível
sobre a sociedade brasileira. É de supor que viessem a ter alguma utilidade
educacional no futuro (Ribeiro, 1979a, p. 138).

O novo Curso de Aperfeiçoamento de Pesquisadores Sociais (CAPS) era parte desta
proposta. A diferença é que, agora, o foco deveria ser redirecionado, ainda que não
completamente. Sobre suas novas atividades, Darcy escreve a Alfred Métraux em 1957:

Meu novo trabalho no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais integra-se
perfeitamente nas atividades de ensino que já vinha exercendo. Minha tarefa lá é
formar pesquisadores, com a expectativa de que a maior parte dêles venha a
devotar-se aos estudos dos problemas brasileiros de educação, mas com a liberdade
para formar também etnólogos indigenistas12.

O CAPS visava a proporcionar a pessoas diplomadas nos cursos de Ciências Sociais,
ou com preparo equivalente, uma formação complementar e treinamento prático, com vistas
à profissionalização e à utilização de recursos científicos no trato de problemas sócio-

11

É conhecida a história de que Darcy havia se convencido, pelas palavras de Anísio, de que a amplitude do
problema dos milhões de analfabetos brasileiros era imensamente maior do que aquela dos problemas dos
“poucos” índios existentes no país, fato que o teria levado a aderir incondicionalmente à luta pela educação do
povo brasileiro. Não obtive, porém, dados adicionais a este respeito.
12
Carta de Darcy a Métraux, 17/04/57, acervo Fundar.
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culturais13. Atendia-se, assim, à demanda crescente de pessoal qualificado por parte de
algumas instituições que buscavam nas ciências sociais uma possibilidade de
aprimoramento de seus métodos de trabalho e um melhor entendimento das repercussões
sociais de suas atividades. Este era o caso, por exemplo, do Instituto Nacional de Imigração
e Colonização e do Serviço de Proteção aos Índios, amplamente comprometidos com
problemas de aculturação e assimilação de índios na sociedade nacional, que somente pelos
procedimentos científicos poderiam ser devidamente solucionados. Também era o caso dos
diversos programas regionais de desenvolvimento econômico, para cujo sucesso acreditavase ser imprescindível o entendimento dos respectivos contextos sociais a serem atingidos.
Evidentemente, a questão educacional ocupava um lugar de destaque. Afinal, o CAPS
advinha de uma tentativa de solucionar o problema da “flagrante inadequação entre os tipos
de escola de que dispomos e as necessidades da nova sociedade brasileira que se vai
configurando, moldada pelos processos de urbanização e industrialização”.
Tinha-se também em mente a absorção de pessoal qualificado por parte de instituições
voltadas eminentemente para as pesquisas científicas, como era o caso do Museu Nacional,
Museu Goeldi, Instituto de Pesquisa da Amazônia, Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas
Sociais, entre outros, “todos impedidos pela insuficiência numérica de seus quadros
técnicos, de dar as contribuições que dêles se espera ao auto-conhecimento da sociedade
brasileira”. Enquadrava-se nesta categoria o próprio CBPE,

motivado pelo interêsse de formar seu próprio quadro de cientistas sociais,
especializados em problemas de educação, aproveitar melhor a colaboração de
cientistas nacionais e estrangeiros que lhe esteja prestando serviços e contar com
um corpo de assistentes e de estagiários com capacidade para executar as tarefas
mais simples, todavia, especializadas, dos diversos inquéritos que têm
programados.
Finalmente, considerava-se um possível aumento de demanda por especialistas em
ciências sociais decorrente da participação do Brasil em projetos e organizações
internacionais de pesquisa, patrocinados por agências especializadas da Organização das

13
As informações e citações contidas neste e nos parágrafos seguintes foram extraídos de um documento
intitulado “Curso de Aperfeiçoamento de Pesquisadores Sociais”, de 1957, provavelmente de autoria de
Darcy, localizado entre os papéis da Fundar.
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Nações Unidas, como era o caso da Unesco. Por tudo isto, afirma o documento elaborado
na época:

Assim, se vê que o Curso de Aperfeiçoamento de Pesquisadores Sociais poderá
desempenhar um papel da maior importância prática, na medida em que for capaz
de encaminhar à profissionalização no campo da pesquisa ou da aplicação prática,
os licenciados nos diversos cursos superiores de Ciências Sociais, que atualmente,
só contam com perspectivas de ingresso em carreiras de magistério ou secundário,
administração pública, contabilidade, e poucas outras.

Embora criado sobre as mesmas bases do Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia
Cultural, ministrado no Museu do Índio, o CAPS ampliava esta primeira iniciativa em
praticamente todos os sentidos. Em primeiro lugar, quanto ao número de vagas oferecidas:
admitia-se um máximo de 15 alunos, dos quais dez seriam inscritos por seleção e cinco por
indicação dos centros regionais do próprio CBPE espalhados por outros Estados, que seriam
responsáveis pelas despesas de viagens e respectivas bolsas. Buscava-se priorizar alunos
diplomados em cursos de Sociologia e Política, Ciências Sociais, Geografia, História,
Pedagogia, Filosofia, Economia, Administração e Direito, admitindo-se, ainda, pessoas sem
formação superior com preparo equivalente.
Em segundo lugar, quanto à duração: um período de dois anos, divididos em dois
períodos letivos: “o primeiro, dedicado ao estudo do sistema conceitual das Ciências Sociais
e ao treinamento em métodos de pesquisa, pela participação em inquéritos do CBPE; o
segundo, de aplicação dos conhecimentos à realidade brasileira, preparo dos projetos de
pesquisa e realização destas no campo”. Essa estrutura didática, planejada para o curso,
merece algum comentário.
As disciplinas propostas para o primeiro período foram: Sociologia, Psicologia Social,
Economia e Estatística Aplicada às Ciências Sociais. Somente o curso de Sociologia seria
ministrado em três meses, estando os demais limitados a dois, entre aulas e seminários.
Acresce-se a este conjunto o curso de Antropologia Social que, “como disciplina básica que
procurará integrar, na medida do possível, os conhecimentos ministrados, num esquema
conceitual unificado, tendo em vista, capacitar os alunos para a realização de pesquisas de
observação direta, teria a duração de nove meses”.
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O segundo período letivo deveria ser dedicado ao estudo da realidade brasileira. Para
tanto, foi dividido em duas partes. Na primeira, de dois meses, os alunos teriam aulas de
Demografia Brasileira e Formação Cultural do Brasil; na segunda, aulas do curso de
Problemas Brasileiros, ministrado por meio de conferências de especialistas sobre temas ou
processos sócio-culturais como Industrialização, Urbanização, Reforma Agrária, Política
Financeira, Mercado de Trabalho, Planejamento Econômico, Administração Pública,
Migração e Colonização e, finalmente, como conclusão, os Problemas Brasileiros de
Educação, examinados em relação aos demais processos.
Esse escopo de temas expressa bem a amplitude do curso e a ênfase em uma formação
bastante genérica abrangendo uma multiplicidade considerável de áreas. Boa parte das
pesquisas financiadas pelo Centro na segunda metade dos anos 50 e início dos 60 decorreu
destas diretrizes. Este foi o caso do “Programa de Pesquisa em Cidades-Laboratório”,
inicialmente a cargo de Oracy Nogueira, que em sua primeira formulação tinha como
objetivo “tomar municípios-tipo que se defrontassem com problemas educacionais comuns
a cada uma das regiões mais diferenciadas do Brasil, para constituí-los em laboratórios de
estudos e, posteriormente, de experimentação educacional” (Ribeiro, 1958a, p. 13). Darcy
assume a direção desses trabalhos em 1957, mesmo ano de sua contratação, ao aceitar o
convite de Anísio para a chefiar a Divisão de Estudos e Pesquisas Sociais do CBPE, nas
quais estavam ligados os centros regionais.
No ano seguinte é criada, pela Lei Orçamentária de 1958, a Campanha Nacional de
Erradicação do Analfabetismo (C.N.E.A), que tem sua direção entregue a João Roberto
Moreira, um dos colaboradores na formulação do programa de cidades laboratório14,
possibilitando a combinação dos dois projetos. De acordo com considerações de Darcy
feitas na época, o programa de pesquisa foi beneficiado com um importante aporte
financeiro que permitiria cobrir rapidamente todo o território nacional, além de acompanhar
e analisar a ação educacional planejada e a ser cumprida pelo CNEA. Em contrapartida, o
CBPE emprestaria à Campanha uma equipe de pesquisadores sociais cuja atuação garantiria
uma aliança inédita no país, entre experimentação educacional e pesquisas sócio-

14
Sobre o programa de pesquisa em cidades-laboratórios, vale conferir a entrevista de Oracy Nogueira
concedida a Mariza Corrêa, em 1984, para o Projeto História da Antropologia no Brasil, e publicada em
Cavalcanti (1995). Ver também Bomeny (2001).
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antropológicas. Sobre o ineditismo da Campanha, como experimento, escreveu ainda
Darcy:

Dêste modo, o plano de trabalho da C.N.E.A, pôde representar algo de inovador
nas práticas educacionais brasileiras. Em lugar de mais um serviço educacional
corrente, sem qualquer proporção entre os recursos disponíveis e os objetivos
visados – cuja ação poderia perdurar séculos sem jamais atingi-los –, a Campanha
definiu-se como uma experimentação destinada a ensaiar métodos e processos
educacionais que, uma vez comprovados na prática, avaliados em seu custo e em
suas condições de aplicação às diferentes regiões brasileiras, permitiria formular
recomendações para um plano nacional de educação elementar, de base
experimental (idem, pp 14-15).

A ênfase do Programa na pesquisa de campo aliada à observação antropológica faz
ecoar as orientações da Escola de Chicago via Escola Livre de Sociologia e Política
(Bomeny, 2001)15. Ao que poderíamos acrescentar, a partir das palavras de Darcy, o forte
viés pragmático da proposta.
Anos mais tarde, Darcy recordaria o empreendimento como um amplo programa que
envolveria os melhores cientistas sociais e alguns colaboradores estrangeiros que, juntos,
realizaram quatorze pesquisas de comunidade de um ano de duração em diversos
municípios brasileiros, estudados em suas feições urbana e rural; onze estudos
interdisciplinares e pesquisas de campo sobre o processo de industrialização e urbanização
do país e seus efeitos sobre a família e a escola; doze estudos de síntese de base
bibliográfica, com o intuito de inventariar os conhecimentos já alcançados sobre a
sociedade brasileira e suas conexões com o problema educacional (Ribeiro, 1997a).
Na época, em uma correspondência a Clifford Evans e Betty Meggers, ele expunha de
maneira inquestionável a feição pragmática que buscava imprimir no projeto:

15

De fato, muitos intelectuais e cientistas sociais retornavam à cena e ao convívio acadêmico com o projeto
coordenado por Darcy. Como salienta Bomeny (op. cit., p. 224), participaram do empreendimento Oracy
Nogueira, Florestan Fernandes, Juarez Brandão Lopes, Carolina Martuscelli Bori, Fernando Altenfelder Silva,
Fernando de Azevedo. Além destes, Bertram Hutchinson, da UNESCO, Levy Cruz, Master pela Universidade
de Chicago, Orlando Valverde, Valmir Chacon e Germano Coelho, ambos da Universidade de Recife, e
Gilberto Freyre, para chefiar o Centro Regional de Recife. Para uma relação completa do programa de estudos
realizados até 1958, “compreendendo doze pesquisas de campo em que colaboraram 15 especialistas
altamente qualificados e 34 auxiliares de pesquisa”, conferir Ribeiro (1958).
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De fato, estou dirigindo no CBPE dois grandes programas de pesquisas sócioculturais em 6 cidades do interior e 8 cidades industrializadas, de que vão resultar
mais de 30 livros. Cada estudo monográfico está entregue a um especialista,
cabendo-me fazer as sínteses de cada série. Estou também profundamente
comprometido com tarefas práticas de política educacional, e, como vêem sigo a
mesma orientação que tomei no S.P.I., que é a de colocar a ciência a serviço da
administração, para que do conhecimento científico que auferimos em nossos
estudos, resultem benefícios de ordem prática16.
As “tarefas práticas de política educacional” às quais Darcy se refere dizem respeito
provavelmente à luta que passou a travar, também ao lado de Anísio, em torno da primeira
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estava sendo elaborada pela Câmara
do Deputados, e ao planejamento da Universidade de Brasília, projeto para o qual havia
sido encarregado, ainda em 1959, ao lado de Cyro dos Anjos – então Chefe da Casa Civil –
e Oscar Niemayer, por um decreto de Juscelino Kubitschek. Para esta tarefa Darcy
arregimentaria as comunidades científicas do CBPE e da Sociedade Brasileira para
Progresso da Ciência (SBPC). A importância sobretudo deste último projeto merece um
tratamento à parte, que farei a seguir. Mas, aqui, todas essas atividades servem para mostrar
o momento em que Darcy começava a abraçar definitivamente a causa da educação
nacional, à qual permaneceria ligado pelo resto de sua vida. Vestia, pois, sua pele de
“educador” e encontrava, ao mesmo tempo, como veremos, a porta de acesso ao primeiro
escalão da política brasileira. Antes de prosseguirmos, é preciso tecer alguns comentários
adicionais sobre este importante momento de transição na trajetória de Darcy Ribeiro.
A discussão acima enseja a retomada da seguinte questão, já esboçada anteriormente:
em que medida a adesão ideológica de Darcy à causa da educação brasileira significou o seu
afastamento de questões pertinentes à antropologia? Ou, dito de outra forma, em que
medida, a despeito de sua vinculação ao CBPE, podemos estabelecer alguma ligação entre
Darcy e a antropologia brasileira do final da década de 50?
Parece-me pertinente afirmar que, sob vários aspectos, esses vínculos persistiam, quer
por razões institucionais, quer pelas questões de ordem teórica que Darcy ainda
compartilhava com importantes antropólogos atuantes no país.

16

Carta de Darcy a Clifford Evans e Betty Meggers, 28/03/60, acervo Fundar. Como salientou Mariza Corrêa,
a síntese não aconteceria e o único estudo publicado parece ter sido aquele que deu origem à tese de doutorado
de Juarez R. B. Lopes, sobre Leopoldina e Cataguases, intitulada “Crise do Brasil Arcaico” (Corrêa, 1988a).
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Um bom indício das primeiras é sua forte ligação, na época, com a Associação
Brasileira de Antropologia (ABA), cuja criação, na década de 50, assinalava a primeira
tentativa de organização institucional de um grupo de antropólogos. Da primeira reunião,
realizada em 1953, até a VI Reunião, realizada em 1966, Darcy ocupou cargos importantes
nesta instituição. Em 1955 foi secretário de Castro Faria, primeiro presidente, eleito na
segunda reunião, data da Fundação oficial da ABA; em 1959, durante a quarta reunião, foi
eleito, ele mesmo, presidente, cargo que exerceu até 1961; durante as gestões de 1958, 1961
e 1966, foi ainda membro do conselho científico17.
De fato, no que se refere às discussões enfrentadas por antropólogos no final dos anos
50, Darcy havia se distanciado da temática indígena, ainda a principal preocupação da
maioria dos estudos. Porém, a antropologia a serviço da administração, amplamente
difundida por Darcy – no CBPE, travestida de antropologia a serviço da educação – ainda
ocupava, naquele cenário, importante espaço, posto que se coadunava, em princípio, com a
idéia de uma antropologia cientificamente fundamentada, capaz de assegurar o melhor
encaminhamento à resolução dos problemas enfrentados pelas populações indígenas18.
Ademais, sua concepção de formação de pesquisadores sociais guardava estreita
semelhança com o pensamento de notáveis expoentes da antropologia brasileira de meados
do século XX.
Sobre isto, três textos, dois deles pronunciados na primeira Reunião Brasileira de
Antropologia e outro na VI Reunião, são emblemáticos daquele que não deixava de ser um
momento de reflexão acerca do trabalho antropológico realizado no Brasil. No primeiro
deles, Mário Wagner Vieira da Cunha, antropólogo e então diretor do Departamento de
Administração da USP, apresenta um bom retrato do estado da arte da ciência
antropológica:

Nossa tendência, até agora, tem sido a de usar o antropólogo e o sociólogo para
estudos que o administrador público reputa necessários à sua atuação, quer quanto
ao planejamento, quer à organização e fixação de métodos de trabalho. É o
antropólogo como agente de staff. Neste sentido a experiência do Serviço de
17

Não cabe aqui reconstituir todo o histórico da ABA, cujo processo de formação já recebeu análises refinadas
(Corrêa 1988b, 2003b; Cardoso de Oliveira, 2003), mas tentar entender a posição que Darcy ocupava naquele
momento entre antropólogos brasileiros.
18
A questão, no entanto, não parecia ser objeto de unanimidade. Ver, por exemplo, as considerações de Mário
Wagner Vieira da Cunha (1955) na Iª Reunião.
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Proteção aos Índios, da Secretaria da Educação da Bahia, da Comissão do Vale do
Rio Doce, da Comissão do Vale do Rio São Francisco, do Instituto de
Administração da Universidade de São Paulo, do Instituto Joaquim Nabuco e de
outras entidades deveriam ser objetos de comunicações nesta reunião (...)
Num âmbito mais amplo, o Museu Paranaense e as instituições que dêle surgiram
representam também uma experiência de interêsse para a antropologia e que aqui
será relatada pelo Prof. Loureiro Fernandes. A significação dos trabalhos do
Museu Nacional, tanto nos estudos de ciência pura como aplicada (a sua
colaboração, v.g., nos estudos de Cabo Frio), foram várias vêzes mencionados neste
recinto e a respeito dêles acabamos de ouvir a interessantíssima exposição de D.
Heloísa Alberto Torres (Vieira da Cunha, 1955, p. 113).

O segundo, escrito por Egon Schaden (1954), sobre os “problemas do ensino da
Antropologia”, também enfatiza as múltiplas possibilidades de atuação de antropólogos. Em
um duplo sentido, a seu ver, o ensino da antropologia deveria ultrapassar a transmissão de
conhecimentos e técnicas de investigação. O primeiro mostra bem o espírito de grupo que
nascia entre os antropólogos: trata-se da necessidade da “formação de uma atitude, espírito
ou mentalidade antropológica, de compreensão humanística dos povos e das culturas”.
Schaden completa: “E, se neste sentido cabe à Ciência do Homem desempenhar função
educativa no mundo atual, se de alguma forma lhe compete dar orientação a indivíduos e a
grupos com referência a quaisquer problemas que não sejam apenas os de conhecimento
puro e interessado, é êste aspecto que, a meu ver, o ensino não pode ignorar” (idem, pp. 56).
Mas é com as considerações sobre o segundo sentido, concernentes a possíveis
campos de aplicação prática do conhecimento antropológico, que retornam as referências à
vinculação de antropólogos a instituições distintas.

O segundo ponto em que o ensino ultrapassa o campo científico é a aplicação dos
conhecimentos à solução de problemas práticos. Trata-se da preparação técnicoprofissional dos que venham a fazer antropologia fora dos institutos de ensino e de
pesquisa. Todavia, por paradoxal que pareça, a melhor preparação que se possa
dar ao jovem especialista que se destine a cargos técnicos, é um sólida formação
teórica. Dizer isto equivale a confessar que não dispomos, por enquanto, de um
corpo de ensinamentos sistematizados de antropologia aplicada e que a êste
respeito nos encontramos ainda numa fase predominantemente de experimentação
empírica. Quer se trate do aproveitamento do técnico pelo Serviço de Proteção aos
Índios, que pelo Conselho Nacional de Imigração, pelo Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos ou quaisquer outros órgãos de caráter administrativo, o
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funcionário há de comprovar, ou não, a sua eficiência em primeiro lugar como
antropólogo e em somente segundo como administrador. Tanto maior será a sua
capacidade, quanto mais equilibrados os seus conhecimentos de todos os setores da
antropologia, sem limitação a certos campos restritos ao sabor de predileções
pessoais (idem, p. 6).
O texto de Schaden, em particular, nos faz crer que, fiel à antropologia que aprendeu a
praticar, Darcy, mesmo vinculado ao CBPE, continuava a compartilhar pressupostos do
trabalho antropológico com personagens importantes da história da disciplina. Uma
antropologia com sólido embasamento científico, sem, contudo, deixar de atender aos
imperativos das soluções para os problemas enfrentados pelas populações estudadas. Mais
do que isto, uma antropologia cujo nicho institucional ao qual se vinculavam os
antropólogos, como grupo, ainda dava seus primeiros passos. Neste sentido é preciso
concordar com Mariza Corrêa, quando esta autora salienta que a multiplicidade da atuação
de Darcy, como docente, administrador (SPI e CBPE) e pesquisador, foi também assumida,
mesmo que em menor escala, “por quase todos os personagens centrais das comunidades
antropológicas, a nível nacional e estadual, na década de 50” (Corrêa, 1988b, p. 89).
Dez anos após a realização da primeira Reunião Brasileira de Antropologia, as
possibilidades de atuação do antropólogo ainda eram objeto de reflexão da ABA, desta vez
na figura do presidente Herbert Baldus. Em seu discurso presidencial pronunciado na VI
Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em 1963, Baldus assim se referia ao que
chamou a “profissão de fé dum antropólogo”:

Iludem-se aquêles que supõem ser o estudioso de índios um ente apolítico absorvido
exclusivamente por problemas de plumária ou nomenclatura de parentesco. De fato
há, em nosso grupo profissional, entre os extremos do introvertido e do
extrovertido, numerosos tipos dos mais diferentes matizes. Sem dúvida, uns são mais
compenetrados do alcance político de nossa disciplina do que outros. Todos êles,
porém, já ouviram falar de Antropologia Aplicada. Pode ser que esta, para alguns,
como para Evans-Pritchard, não pertença ao campo das ciências, mas ao ‘noncientífic field of administration’. Não há dúvida, porém, de que, queiramos ou não,
estudando trançados ou estudando mitologia, estamos nós, antropólogos,
contribuindo constantemente para melhorar o conhecimento recíproco dos povos
estranhos uns aos outros e realizando com isso obra eminentemente política. Pois
todos os nossos trabalhos, em grau menor ou maior, servem para promover o
entendimento entre os homens de diversas culturas e abolir os preconceitos criados
pelos chauvinistas e racistas.

147

É sabido que êstes últimos, na Alemanha hitlerista, tinham os seus representantes
até entre antropólogos profissionais de bastante renome. Alguns ignoram, porém,
que, apesar da ação saneadora de uma Ruth Benedict, de um Juan Comas e de
tantos outros destruidores de ‘mitos raciais’ continúam nos Estados Unidos da
América cientistas distinguidos com altos títulos acadêmicos a servir à política de
um governador de Alabama e de seus cupinchas racistas. (...)
Felizmente, aquêles conservadores da ideologia racista já são fósseis para nós e
não merecem controvérsia. Quem se encarregará de arrasá-los breve e
definitivamente não seremos nós, mas a revolução demográfica que, não se
importando com quaisquer ideologias políticas, encherá, segundo cálculos dos
peritos, com quatro mil milhões de habitantes êste nosso planeta nos próximos vinte
anos. Enquanto, no comêço do nosso século, havia 1 europeu para 2 asiáticos,
haverá, segundo Ritchie Calder, 4 asiáticos para um europeu no fim do mesmo
século. Assim, o aumento da população humana e as modificações, na distribuição
numérica dos seus grandes agrupamentos, junto com a diminuição das distâncias
pela técnica moderna criam problemas completamente novos para nós (Baldus,
1963, pp. 14-15).

Com algumas pequenas modificações de ordem pontual, localizei no acervo pessoal
de Darcy esse mesmo discurso contendo o trecho citado acima, publicado na Revista de
Antropologia. Todavia, no documento publicado não constam os parágrafos finais que,
pronunciados ou não por ocasião do evento – sobre o que nada posso afirmar – e a despeito
de adiantarem os rumos tomados por Darcy, são importantes na medida em que, fazendo
referência direta à sua atuação no Ministério da Educação, ajudam a pensar melhor a fluidez
das fronteiras institucionais e a articulação que a atuação de Darcy, na época, permitia fazer
entre antropologia, educação, administração e política. Logo após as referências de Baldus
ao crescimento populacional, consta o seguinte:

Pela mobilidade social cada vez maior e pelo desenvolvimento da técnica, hão-de
tornar-se fósseis, então, também os chauvinistas. O avião é submetido, hoje ainda,
ao direito internacional, tendo de respeitar as fronteiras que separam os países. Já
não se dá o mesmo com o cosmonauta. Suas voltas ao redor da terra são grandes
traços de união esboçando o Estado Unitário da Humanidade, o Estado em que a
pasta da Guerra desaparecerá definitivamente, absorvida pelo Ministério da
Educação; o Estado em que a liberdade de pensamento se harmonizará com uma
organização que abrangerá o globo; o Estado em que a homogeneidade política
estará em interação frutífera com a heterogeneidade das culturas.
Nesta interação, o antropólogo do futuro há-de encontrar suas tarefas. O Ministério
Mundial da Educação será o que tratará dos assuntos da aculturação. Lembramos,
com orgulho, que, na América do Sul, já dois antropólogos profissionais foram
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Ministro da Educação: Darcy Ribeiro no Brasil e Luiz Eduardo Valcárcel no Peru.
Façamos votos para que o Ministério da Educação do Mundo Unido também seja
um dos nossos.
Considerados em conjunto, os depoimentos supracitados permitem identificar
claramente aquilo que Castro Faria (1963), ao fazer um balanço após dez anos da primeira
Reunião Brasileira de Antropologia, classificou como uma tradição entre os antropólogos
da década de 50: os debates acerca da antropologia aplicada, do mercado de trabalho, e do
ensino de Antropologia. Mesmo, naquele momento, ligado ao CBPE, Darcy não poderia
estar alheio a tais preocupações. Tanto sua experiência de pesquisa no SPI, quanto suas
atividades docentes no Museu do Índio, na Faculdade Nacional de Filosofia e no próprio
Centro, são atestados mais do que suficientes de seu envolvimento direto com estas
questões. Sintetizemos.
O período que se inicia em 1957 assinala uma nova fase na trajetória de Darcy
Ribeiro. Sua entrada no CBPE possibilitou-lhe uma ampliação de interesses e a inserção
numa rede muito mais ampla e diversificada de intelectuais, cujas preocupações não se
restringiam à etnologia, à antropologia ou mesmo às ciências sociais. A adesão de Darcy
aos projetos educacionais de Anísio Teixeira significou ainda o afastamento definitivo das
pesquisas etnológicas que marcaram os dez primeiros anos de sua trajetória profissional. A
elas Darcy jamais retornaria. Contudo, os vínculos mantidos com instituições como a ABA,
ou mesmo com a Faculdade Nacional de Filosofia, da qual ainda era professor, expressam
que Darcy continuava a compartilhar preocupações e interesses com o mainstream da
antropologia brasileira, ainda que sua participação neste espaço fosse aos poucos cedendo
lugar às funções administrativas que ele passava a assumir em proporções nunca antes
alcançadas por um antropólogo brasileiro: as mesmas atividades que o conduziriam, em
poucos anos, a cargos importantes da política nacional.

Rumo à política brasileira

Na década de 60 tornavam-se, pois, cada vez mais estreitos os laços que vinculavam
Darcy à temática educacional. Se, ate então, ele continuava fazendo o que sempre fizera,
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isto é, sua “antropologia cultural, apenas ampliada, para incluir camponeses e marginais
urbanos” em sua esfera de ocupações; se, em suma, “continuava sendo um antropólogo”
(Ribeiro, 1979a, p. 138), como recordaria posteriormente, aos poucos a situação ganha
novos contornos e a balança começa a pender para o lado da educação.
Sua participação no projeto de criação da Universidade de Brasília constitui o ponto
alto desta nova etapa e, na época, traduzia-se na porta de entrada para a política nacional.
Considerando-se que se tratava de um empreendimento situado em um contexto muito mais
amplo de transformações da estrutura universitária do país, para o qual foi mobilizado um
número considerável de intelectuais no início da década de 60, o papel representado por
Darcy no projeto é, ademais, uma expressão segura do novo lugar ocupado por ele no
campo intelectual brasileiro. É preciso, pois, deslindar esse empreendimento.

Primeiro passo: UnB

Os precedentes da participação de Darcy na elaboração da UnB confundem-se com a
própria história da construção de Brasília19. Se até o fim da década de 50, levando-se em
conta eminentes educadores da época, sua projeção no espaço nacional era bastante
incipiente – o que de certa forma tornaria bastante remota a escolha de seu nome para o
comando do projeto – é no debate acerca da construção da nova capital que é dado o passo
inicial para sua efetiva aproximação do primeiro escalão da política brasileira. O próprio
Darcy, posteriormente, relataria aquele momento da seguinte maneira:

O que me aproximou inicialmente de Juscelino Kubitscheck e permitiu que, depois,
eu tivesse um papel no planejamento da Universidade de Brasília foi,
provavelmente, a forma meio desastrada com que interferi na discussão do projeto
de criação da nova capital. O fato ocorreu em virtude de minha participação num
programa de televisão que alcançou repercussão na época, no qual opus objeções à
fundação da nova capital com base no conhecimento direto que tinha do Brasil
Central. Argumentava ali, polemicamente, que uma cidade moderna plantada nos
descampados de Goiás só interiorizava a si mesma. Acrescentava que Brasília não
iria desbravar nada, uma vez que a região em que se pensava implantá-la fora
19

Existe uma série de publicações (Ribeiro 1960, 1978c, 1997a, 2001; Kubtischek 1975; Salmeron, 1999),
que abordam o processo de criação da UnB. Por motivo de espaço, esses textos não serão analisados ou
reproduzidos aqui de maneira exaustiva. Sobre a construção de Brasília como parte do amplo projeto
desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, ver Skidmore (1982).
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ocupada, há séculos, ainda que ralamente. Primeiro, por bandeirantes que
exploraram os escassos ouros de Goiás, e até fundaram cidades que sobreviviam
dentro do futuro Distrito Federal. Depois por criadores de gado pé-duro em
imensos latifúndios que lá estavam estiolando no atraso. Para dinamizar aquela
região e chamá-la a integrar-se no Brasil moderno seria preciso orientar para lá
outros povoadores estruturados em novas bases agrárias. Ponderávamos, por fim,
que para tanto, em lugar de construir uma cidade-modelo, o que se devia era
retomar os planos de Couto de Magalhães que, no século passado, propunha um
projeto melhor de ocupação do interior do país (Ribeiro, 1978c, p. 16).
Ele sugeria, então, a seguinte alternativa:

Abrir um sistema de represas e canais que ligasse o sistema fluvial AraguaiTocantins ao Paraná-Uruguai, vinculando, assim, através de uma imensa rede
navegável, Belém do Pará, no norte, a Buenos Aires, no sul, para criar o
equivalente a uma segunda costa brasileira. A população seria atraída e fixada ali
através da abertura de uma frente de colonização para propriedades de 50 a 100
hectares, desapropriando-se para isso uma faixa de 100km em cada margem dos
referidos rios. Este projeto grandioso – por certo mais grandioso do que Brasília,
dizia – era, além disso, mais orgânico e conseqüente do que a transladação da
capital federal.
(...)Só vem ao caso recordar aqui aquelas antigas falas televisivas, porque elas me
aproximaram, ainda que negativamente, de JK, uma vez que passei a existir para
ele. Sobretudo depois que aderi à idéia de Brasília (idem, pp. 16-18).

Eram evidentes os ganhos políticos que a construção de Brasília traria para o governo.
Darcy não tardaria a perceber a inviabilidade de um projeto alternativo. A análise de
Skidmore (1982) nos mostra que a criação da nova capital representava, em termos
simbólicos,

uma

política

notadamente

marcada

por

um

amplo

processo

de

“desenvolvimento nacionalista”, cujo sucesso e estabilidade dependiam da capacidade de
Juscelino Kubitschek para conquistar apoio de praticamente todas as partes. Uma nova
capital cumpriria este objetivo. Atenderia a um só tempo aos interesses “nacionais” de
várias classes ao apontar para um cenário de desenvolvimento promissor, sem deixar,
ainda, de atender às aspirações do próprio Juscelino de ocupar definitivamente seu lugar na
história, situando-se na vanguarda da industrialização do país.
Daí o empenho de JK na construção de Brasília, cujo projeto confiou a Oscar
Niemayer, arquiteto conhecido internacionalmente, e ao não menos notável urbanista Lúcio
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Costa. Como salienta Skidmore, todo o “trabalho se processou num clima de expectativa,
mobilizando brasileiros de tôdas as classes, que viam na construção da nova capital, no
interior abandonado, o sinal de novos tempos para o Brasil” (Skidmore, op. cit., p. 208). Ao
que deve ser acrescentado o fato de que Brasília serviria também para desviar a atenção de
dificuldades encontradas pelo governo no plano social e econômico, tais como o setor
agrário e a reforma no ensino universitário, naquele momento objeto de discussão. “Nos
dois casos”, continua Skidmore, “os otimistas do regime Kubitschek diziam que a mera
construção da nova capital teria efeitos colaterais, levando os problemas em questão à
solução” (idem, p. 209).
Foi a percepção desta realidade que levou Darcy a reconhecer que a construção de
Brasília era apenas uma questão de tempo. Em outro depoimento ele diz:

Eu concordo, eu vejo hoje, vi, logo depois, que esse plano era muito mais razoável,
era muito mais racional do que o plano de Brasília. Ele teria dado uma coisa muito
mais bonita do que o plano de Brasília de ocupação. Agora, o que acontece é que
ele era inviável, porque tinha em vista expandir o latifúndio, que é o que
corresponde à classe dominante brasileira, e às posturas e interesses delas. Que
correspondiam então e correspondem até hoje. Por outro lado, o que eu não tinha
percebido era que Brasília era o instrumento para fazer isso.
Num determinado momento, concordei com o Juscelino em que o ato político devia
ser criar Brasília, porque para isso havia um grande apoiamento nacional. Quer
dizer, o apoio que dava São Paulo, pelo sentimento anti-Rio, ou o Rio Grande do
Sul, porque se sentia longe do Centro de poder. Ou o Nordeste, porque se sentia
competitivo com o Rio, também, ou a Amazônia. Todo o Brasil apoiou,
incrivelmente, o projeto de Brasília. Então o projeto de Brasília era um projeto
viável, factível nas condições políticas brasileiras. Projeto que, logo em seguida, eu
vi, apavorado, que tinha um apoio tão grande que iria adiante mesmo, e que era
preciso apoiar, inclusive porque se tratava, já agora, de uma coisa mais séria
(Ribeiro, 1985a, pp. 27-28).

Como sugere este trecho, o debate sobre a construção de uma universidade na futura
capital não tardaria a ganhar força e a adesão de parte importante da intelectualidade
brasileira. Segundo Salmeron (1999), o primeiro a pensar numa Universidade para Brasília
foi, porém, o urbanista Lúcio Costa, que ao propor a criação de uma universidade dentro da
cidade, pretendia dotar a nova capital da República de uma feição moderna, possibilitando
um espaço no qual novas perspectivas culturais pudessem se desenvolver. Ao inclui-la no

152

plano piloto, queria, assim, tornar Brasília não somente uma cidade com status de sede de
governo e centro administrativo, mas, além disto, “dar-lhe a ambição de se tornar um
núcleo importante de irradiação cultural no país, à imagem de grandes metrópoles
existentes no mundo”. Desta forma, “foi levado naturalmente a pensar que uma
universidade, aberta a espíritos criadores, seria elemento estimulante dessa ambição,
impedindo a estagnação intelectual” (idem, p. 28).
À parte algumas objeções iniciais, sobretudo de Israel Pinheiro20, amigo de Juscelino
Kubitschek, que na época o havia nomeado para a presidência da Companhia Urbanizadora
da Nova Capital, a idéia foi encampada pelo Presidente da República, que em 1959 toma as
primeiras providências com o intuito de dar alguma concretude ao projeto da universidade.
O próprio Presidente comentaria suas iniciativas nos seguintes termos:

Como se vê, eu não cuidava apenas de construir Brasília. Ao lado dessa tarefa –
que já era assustadora – tomei as providências necessárias e com a indispensável
antecedência, para fazê-la funcionar, logo após a inauguração. Daí os planos
específicos, já referidos: o Educacional, o Médico-Hospitalar e o do
Abastecimento.
No que diz respeito ao Plano Educacional, há uma explicação que cumpre ser
dada. Dele, não constava qualquer referência ao curso universitário. A razão: a
criação da Universidade de Brasília deveria ser tratada à parte, já que ela deveria
constituir, como fora pensamento do urbanista Lúcio Costa, um dos fatores que
converteriam Brasília num ‘foco de cultura dos mais lúcidos e sensíveis do país’.
A Universidade, ou melhor, a Cidade Universitária – já que não seria apenas uma
instituição, mas um conjunto de unidades culturais, - teve sua localização
apropriada na ordenação dos diferentes setores urbanos, devendo ser inserida no
meio de um parque, para melhor ambientação da biblioteca, dos museus, do
planetário – outros elementos constitutivos do que foi denominado, no PlanoPiloto, Setor Cultural.
Troquei impressões com o ministro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado, e a
conclusão a que chegamos foi a de que os técnicos recrutados para essa tarefa
deveriam ter a maior liberdade de ação possível, de forma a evitar-se que, sob a
pressão da tradição e da burocracia, a obra a ser construída não se enquadrasse
no espírito revolucionário, que era a característica de tudo quanto vinha sendo
realizado em Brasília.
Do meu entendimento com o ministro Clóvis Salgado resultara a escolha do técnico
que se incumbiria da tarefa: o professor Anísio Teixeira. Tratava-se de um
idealista, profundo conhecedor das melhores técnicas educacionais, e de um
intelectual dotado da visão universalista do papel que competia à juventude
desempenhar em face dos desafios do mundo moderno. Só essas qualidades
20

Para alguns comentários de Darcy a este respeito, ver Ribeiro (1985a).
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assegurariam de antemão a realização dos dois objetivos prioritários da
universidade a ser criada: renovação de métodos e concepção de um ensino voltado
para o futuro (Kubitschek, 1975, p. 212, 213).

Anísio Teixeira era, naquele momento, uma das principais autoridades em educação
do país. Era natural que nos primeiros passos para a criação de uma universidade se
pensasse em seu nome (Salmeron, op. cit). Seu envolvimento com questões referentes à
educação havia anos repercutia no cenário nacional21. Em relação à Brasília, ele participara
da elaboração de seu Plano Educacional para ensino médio e primário que deveria ser
implantado na nova capital. Ao lado dele, estava Darcy que, durante este planejamento, a
um só tempo começou a pensar, pela primeira vez, no problema do ensino superior
brasileiro e a ganhar visibilidade como especialista em educação.
Mas, concomitantemente, outro episódio, talvez ainda mais importante, contribuiu de
maneira decisiva para projetar publicamente Darcy como “educador” e, desta maneira, para
aproximá-lo ainda mais do projeto da UnB: sua adesão irrestrita à Campanha de Defesa da
Escola Pública, desencadeada pelas discussões que antecederam a aprovação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada como Lei 4.024 de 21 de dezembro
de 196122.
Como um dos mais ativos intelectuais desta luta, Florestan Fernandes23 apresentaria,
após a aprovação da LDB, uma comunicação à II Convenção Estadual de Defesa da Escola
Pública, com teor de manifesto, cujo trecho a seguir nos dá uma idéia da motivação do
movimento:

Os que se unem no movimento organizado por esta Campanha respondem a um
desafio que partiu, justamente, das correntes privatistas, leigas e Confessionais na
esfera do ensino. E tiveram de fazê-lo com o fito exclusivo de tentar impedir,
simultaneamente: 1º) a desagregação do sistema público do ensino; 2º) o crescente
contrôle da juventude por fôrças que abominam a democracia, o ensino neutro
dado pelas escolas públicas e o esclarecimento progressivo das massas populares
através dêsse tipo de escolas (Fernandes, 1961, p. 247).

21

Sobre a atuação de Anísio Teixeira ver, entre outras referências, Schwartzman (2001).
Sobre os antecedentes da LDB, ver Romanelli (1980)
23
Conferir Mazza (2003).
22
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A questão tornara-se bastante polêmica quando, em 1955, o então deputado Carlos
Lacerda consegue incorporar à Lei o que ficou conhecido como “substitutivo Lacerda”,
polarizando a discussão entre os interesses da Igreja e do setor privado, representados pelo
substitutivo, e os argumentos daqueles que, como aponta o trecho escrito por Florestan,
preconizavam uma escola laica, democrática e pública. A questão desloca-se, assim, para o
tema da “liberdade do ensino”24 e a discussão recrudesce com a mobilização ainda mais
efetiva de vários intelectuais importantes na área da educação, como Fernando de Azevedo,
Anísio Teixeira e o próprio Darcy, entre outros, em uma série de debates amplamente
noticiados pela mídia impressa e falada da época, com grande repercussão nos principais
círculos intelectuais do país.
Darcy torna-se, em pouco tempo, um dos principais opositores de Lacerda. Com isto,
suas idéias acerca da liberdade de ensino e sua luta contra o privatismo que representava a
proposta de Lacerda foram fartamente divulgadas na grande mídia e discutidas nos
principais jornais e revistas do país. Mas não só. Paralelamente à sua posição como uma
das principais personalidades no ramo da educação, seu gosto pelas polêmicas que
marcariam toda a sua primeira experiência na política brasileira tornava-se igualmente
conhecido. Vejamos.
Em entrevista dada ao jornal Última Hora, em 12 de março de 1959, Darcy
argumentava, por exemplo, que o país carecia com toda urgência de uma lei de diretrizes e
bases capaz de dar ordem ao caos no qual se encontrava a educação brasileira25. No
entanto, via na proposta de Lacerda um dispositivo retrógrado que, ao gerar a transferência
de dinheiro público para o setor privado e, com efeito, fomentar uma busca desenfreada por
escolas particulares sem qualidade, viria somente a agravar a já precária situação.

24

Entre 1955 e 1959 Lacerda apresentou três substitutivos. O primeiro, em 1955, aproximava-se bastante do
anteprojeto original da Lei de Diretrizes enviado à Câmara Federal em 1948, com uma proposta de
descentralização do ensino pelo Governo, sobre a qual seguiram-se discussões em torno da organização do
sistema educacional, centralizado ou descentralizado, conforme interpretações distintas do texto
constitucional. O segundo substitutivo foi apresentado em dezembro de 1958, mas não se tornou objeto de
debate. Somente com o terceiro, apresentado em 15 de janeiro de 1959, Lacerda passa a fomentar a
discussão, redirecionando-a, “uma vez que o conteúdo do novo anteprojeto colocava como ponto central das
discussões já não mais a centralização ou descentralização, mas a ‘liberdade de ensino’, entendida esta no
sentido estrito de liberdade de quem quer que seja para ensinar” (Romanelli, 1980, p. 174).
25
Todos os recortes de jornais utilizados nesta tese pertecem ao acervo da Fundação Darcy Ribeiro. Alguns
desses documentos possuem referências manuscritas sobre o título do periódico ou data de publicação das
reportagens, todas respeitadas.
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No mesmo diapasão, Darcy teceria outros comentários, desta vez por ocasião de uma
mesa redonda organizada na Faculdade Nacional de Filosofia, sob a presidência do
Ministro da Educação, Clóvis Salgado, da qual participaram três dos mais renomados
educadores, a saber, Anísio Teixeira, Raul Bittencourt e Jayme Abreu, todos eles, além de
Darcy, repelindo violentamente o substitutivo.
Evidentemente, o contra-ataque de Lacerda não seria menos violento, sobretudo
porque o deputado contava com o espaço irrestrito do jornal Tribuna de Imprensa, do qual
era fundador e diretor. Ademais, a acusações dirigidas a Darcy, que incluíam boatos de sua
filiação ao Partido Comunista, eram uma oportunidade de atacar a um só tempo a
presidência de JK e a imprensa que, supunha Lacerda, mostrava subserviência ao governo
ao negar espaço para o debate, salvo para funcionários do Poder Executivo, que se
utilizavam destes meios para “falsear a verdade” e portar-se de “forma injuriosa e
mentirosa” contra ele próprio, a quem, dizia, na época, o jornalista, o executivo não
concedia direito de resposta

através das mesmas emissoras que veiculam mentiras defendidas por dependentes,
por subordinados dos ministros ou do presidente da República. Tal é caso de um sr.
Darci Ribeiro, que não sei ao certo quem seja, de um repartição do Ministério da
Educação. Por sinal, êste funcionário manipula anualmente verbas superiores a
400 milhões, sem que se saiba bem por que condutos, para que subvenções a
escolas particulares, que é o regime detestável, precário e perigoso em vigor
naquele Ministério26.
Lacerda refere-se, aqui, ao debate transmitido pela televisão no dia 27 daquele mês,
no qual, como “diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais” e “subordinado
hierárquico de Anísio Teixeira, de quem é fraterno amigo”, Darcy havia reiterado os
argumentos do Ministério da Educação contra o substitutivo27. Na época, Lacerda
enfatizava, no mesmo artigo citado acima, que Darcy,

na qualidade de subordinado do sr. Ministro da Educação, de um dos encarregados
de manipular verbas superiores êste ano e todos os anos, verbas que são
negociadas como favor político, verbas que constituem por vêzes o escândalo
26

Reportagem publicada na Tribuna de Imprensa, 30/07/59, acervo Fundar.
“Ignorância ou má fé”, artigo publicado por José Carlos Barbosa Moreira, na Tribuna de Imprensa em
28/07/59, acervo Fundar.
27
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nacional das bôlsas escolares, vergonha e opróbrio de qualquer nação digna de
defender a sua honra e a educação de seus filhos – teve o descôço, teve o desplante,
teve a insensatez, teve o desafôro de se permitir, em irradiação através de uma
emissora de televisão, falsear as nossas idéias, deformar os nossos conceitos e
apresentar-nos como vendidos, ou coisa que o valha, aos estabelecimentos
particulares de ensino.

Darcy rebateria ponto por ponto as acusações sofridas com a publicação de uma carta
que no jornal Última Hora recebeu o título “Reptos do Professor Darcy Ribeiro” e cujo tom
acabaria por apimentar ainda mais o já acirrado debate com Lacerda. Pelo teor dessas
declarações, vale a pena transcrever alguns trechos, como aquele sobre a suposta
manipulação ilícita de dinheiro público: “Não manipulo hoje e não manipulei jamais 400
milhões de cruzeiros ou mesmo quatrocentos cruzeiros, e desafio V Sa. a provar esta
acusação leviana e aceitar, até que o faça, a designação que tão bem lhe assenta, de
Deputado Mentiroso e Caluniador”. Respondendo às acusações pessoais de Lacerda, Darcy
complementa: “Muito astutamente não são enunciadas as idéias que defendi nem as que
combati. V. S. xinga e descompõe com essa exuberância que o caracteriza e o credencia ao
justo título de maior vocação nacional de caluniador”. E ainda: “Em outra passagem, V.S.
declara não saber ao certo quem sou, mas, apesar disso, acrescenta ter ouvido dizer que sou
comunista. Terá ouvido mesmo? Não, Deputado Carlos Lacerda. V.S. não ouviu nada! Está
apelando mais uma vez para o velho baú de calúnias com que procura silenciar e difamar
aos que se opõem aos seus desígnios”. Finalmente, Darcy faz uma última exortação:
“Senhor Deputado: peço a publicação desta carta na ‘Tribuna de Imprensa’, como um ato
de justiça e reparo, menos a mim, que fui injuriado, do que aos seus leitores, que têm sido
tão violentamente enganados”.
As trocas de acusações entre Darcy e Carlos Lacerda proporcionavam a ambos grande
projeção em praticamente todos os veículos da mídia. O ponto alto deste embate tornou-se
um desafio lançado por Lacerda em artigo na Tribuna de Imprensa para um debate sobre a
LDB, a ser transmitido pela TV, o qual Darcy aceita prontamente. O próprio Lacerda,
contudo, recuaria logo em seguida, alegando falta de tempo em razão da campanha pelo
Governo do Estado da Guanabara. Decide, então, enviar Sandra Cavalcanti como sua
representante. Todavia, sua recusa não passaria em branco. Pouco tempo depois, Darcy
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manifesta-se à imprensa reforçando ironicamente sua disposição para um novo
enfrentamento, desde que fosse firmada em Cartório uma declaração de Deputado para
evitar nova fuga28. Lacerda recebe, ainda, qualificativos como “mentiroso” e “fujão”,
publicados no jornal Ultima Hora, de 05 de junho de 1960, e “pândego” e “fanfarrão”,
publicados do dia 07 de Junho em O Jornal. Nesta edição, Lacerda é também acusado por
Darcy de querer transmitir para a imprensa o debate que deveria ter sido feito na TV. No
mesmo dia, o Diário Carioca publica novas declarações de Darcy, dirigidas ao seu
opositor, avisando-lhe que, para livrar-se da “pecha de coveiro da escola pública”, ele
deveria assumir uma “atitude honesta”, declarando apócrifo seu substitutivo e publicamente
“pedir conosco ao senado que não consuma o crime de perpetuar, através de sua aprovação,
o descalabro educacional em que se encontra o país”.
O desfecho de todo o episódio em torno da LDB não foi favorável aos argumentos
dos opositores de Carlos Lacerda, embora não os tenha desfavorecido completamente. A
aprovação da Lei nº 4.024, em 1961, rejeitou certos aspectos previstos pelo dispositivo,
como a impossibilidade de intervenção do Estado sobre os estabelecimentos de ensino
particular. Mas, em contrapartida, ratificou outros, como aquele referente à questão da
“liberdade de ensino”, no qual deixava praticamente inalterada a orientação do dispositivo,
já que assegurava o “direito da família” de desobrigar-se da educação dos filhos, obrigando
o Estado a provê-la, quer pelo ensino gratuito, no setor público, quer pelo fomento à
iniciativa privada, dos quais foi reconhecida a igualdade de direitos, seja quanto à
representatividade nos órgãos de direção de ensino, seja quanto aos recursos destinados à
educação (Romanelli, 1980).
Porém, o ganho simbólico para Darcy era evidente: adotando a grande mídia como
campo de batalha, ele firmava sua feição de “intelectual público” e conquistava
inquestionavelmente uma posição privilegiada entre as principais personalidades em
educação do país. Um feito importante que aliado à sua participação ao lado de Anísio no
Plano Educacional de Brasília, acabou por reforçar sua estreita vinculação com as
principais frentes de batalha que mobilizavam parte importante de políticos e intelectuais
no Brasil. Entre elas, a criação da Universidade de Brasília.

28

O Jornal, 10/06/60, acervo Fundar.
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Portanto, Roberto Salmeron está correto ao afirmar que “[s]e a pessoa escolhida por
Juscelino e Clóvis Salgado para elaborar um anteprojeto não fosse Anísio Teixeira, talvez
Darcy Ribeiro não tivesse participado da fundação de uma universidade em Brasília” (op.
cit. p. 61). Mas todo o exposto acima deixa fora de dúvida que naquele momento Darcy já
havia demonstrado competência suficiente para colocar-se à frente da empreitada. E foi, de
fato, o que aconteceu, como se percebe por uma carta escrita em 06 de Julho de 1960 por
Juscelino Kubitschek ao então Ministro da Educação Clóvis Salgado, na qual o Presidente
declara que, a seu pedido, Darcy Ribeiro havia elaborado o projeto da Universidade de
Brasília, lembrando que havia incumbido-o “não só de realizar os estudos complementares,
como de acompanhar a tramitação do referido projeto no Legislativo, prestados aos
Deputados e Senadores os esclarecimentos necessários”29.
Darcy lançou-se com tenacidade ao desafio de articular a estruturação da nova
Universidade. Com a capacidade já demonstrada em empreendimentos anteriores, no
Museu do Índio e no CBPE, pôs-se a arregimentar pessoas com o intuito de convergir
esforços em direção a um objetivo comum. Neste caso, os esforços de vários intelectuais
que passaram a se comprometer com a Universidade de Brasília. A começar por Anísio
Teixeira. Sobre sua adesão ao projeto, declarava na época o educador:

Não fui, de início, entusiasta de uma Universidade em Brasília. Fundamentalmente
contrário à idéia de Metrópole, nunca achei que a Capital de uma República
devesse necessàriamente possuir uma Universidade. Brasília deveria ser apenas a
sede do Govêrno. Vi, porém, transformada em lei, durante o último ano, o projeto
de criação de nada menos de onze universidades! Diante disto, logo percebi que,
mais dia menos dia, Brasília teria a sua Universidade e, a tê-la, que a tivesse certa:
aderi, então, à idéia de Darci Ribeiro e, não só à idéia, ao plano de Darci Ribeiro.
Êsse plano é uma exata correção dos defeitos mais graves de que sofreram as
universidades brasileiras em sua mistura de anacronismo e deformações congênitas
(Teixeira, 1962, p. 259).

O primeiro documento redigido sobre a Universidade de Brasília foi elaborado por
uma Comissão pro forma designada pelo Presidente da República por meio do Decreto nº
48.599 de 25 de Julho de 1960, composta por Oscar Niemayer, Ciro dos Anjos e Darcy,
escolhido seu presidente. Em outubro do mesmo ano, esta comissão submeteu um estudo
29

Carta de Juscelino Kubitschek ao Ministro da Educação, 06/07/1960, acervo Fundar.
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como introdução a um amplo Simpósio convocado pela Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) e realizado no CBPE, que contou com a participação de 71
especialistas pertencentes a 19 áreas do conhecimento. Como enfatizou Darcy:
O projeto original de instituição da Universidade de Brasília, elaborado por nós,
em colaboração com diversos especialistas, foi submetido a uma comissão
convocada pelo Ministro da Educação e Cultura, integrada pelos senhores Pedro
Calmon, reitor da Universidade do Brasil, João Cristóvão Cardoso, Presidente do
Conselho Nacional de Pesquisas, Anísio Teixeira, Diretor do Instituo Nacional de
Estudos Pedagógicos, Ernesto Luís de Oliveira Júnior, Diretor da Comissão
Supervisora do Plano dos Institutos, Almir de Castro, Diretor de Programas da
Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior e Darcy Ribeiro,
Coordenador de Pesquisas Sociais do Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais. O Memorial e Projeto de Lei elaborado pela Comissão serviram de
base à Exposição de motivos nº 492, do Ministro da Educação e Cultura ao
Presidente da República que, transformado em Mensagem do Poder Executivo foi
enviado ao Poder Legislativo, no dia da mudança da Capital para Brasília,
passando a constituir o Projeto de Lei nº 186/1960 (Ribeiro, 1960, p. 34)30.

O estudo, assinado por Darcy Ribeiro em 1960 e publicado no número 15 da Revista
Educação e Ciências Sociais, do CBPE, já é um indicativo bastante forte da proeminência
que a educação passava a adquirir entre seus interesses. Além disto, mostra com clareza
que, assim como a própria capital, a Universidade de Brasília foi concebida como uma
tentativa de criar algo inédito, neste caso na estrutura universitária do país.
Os autores do projeto partiam do pressuposto de que não contávamos, até então, com
uma verdadeira “tradição universitária”. Desta forma, seria preferível pensar em
“instauração” e não propriamente em “reforma” de um sistema na prática inexistente. Se
havia alguma tradição, ela era unicamente de escolas independentes, compartimentadas,
defensoras de suas respectivas autonomias e estruturadas a partir de uma legislação
formalística e rígida. Com efeito, argumentava-se, alunos e professores, ignorando-se
mutuamente, compunham uma onerosa estrutura de ensino “compartimentado em dezenas
de províncias, a cargo de catedráticos autônomos”, que “se repete, escola por escola,
30

A “Exposição de Motivos número 492, de 16 de abril de 1960, do Ministro da Educação e Cultura”,
dirigida por Clóvis Salgado ao presidente da República para justificar a aprovação do projeto de Lei que
visava à criação da nova universidade, pode ser conferido na íntegra em Ribeiro (1960, pp. 75-80).
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multiplicando equipamentos, instalações e professôres” (idem, ibidem). Destarte, se, por
um lado, o número de equipes independentes, vinculadas cada uma a um professor
catedrático, encontrava-se conforme os padrões das maiores universidades do mundo, por
outro, poucas dessas equipes tinham reais condições de trabalho eficaz, pois sendo tantas,
paradoxalmente sempre faltava e sempre sobrava “pessoal e material para o exercício de
suas funções” (idem, p. 36), num claro atestado de ineficiência operacional.
Como se percebe, a esta altura a Cátedra passava a ser o alvo predileto das críticas de
Darcy. A existência deste cargo vitalício explicava as dificuldades e, de certa forma, o
“engessamento” do ensino, uma vez que ele não exigia atualizações dos professores,
soberanos, como vimos no capítulo anterior, de suas respectivas áreas do saber. A nova
proposta criava então
o Departamento, dentro do qual dever[ia] ser estruturada a carreira universitária,
escalonando hieràrquicamente os cargos – professor-assistente, professor adjunto e
professor-titular – e os graus universitários correspondentes – doutorado, docência
e cátedra – de modo a garantir o provimento, por concurso, a estabilidade do
professor em cada etapa da carreira e a liberdade de ensino, sem o prejuízo das
duplicações e do esclerosamento (idem, ibidem).

Um segundo óbice institucional levantado por Darcy era a receita fixa destinada, na
época, à graduação. A rigidez da legislação vigente acabava por reverberar na estrutura dos
cursos, eles mesmos excessivamente rígidos em suas grades curriculares e incapazes,
portanto, de acompanhar as mudanças oriundas da crescente demanda por especialização
em cada uma das profissões. A mesma rigidez que condenava o jovem estudante a escolher
precocemente uma carreira profissional, não raro fonte de frustrações ou desistências com
evidente prejuízo para o aluno e para o curso.
É dentro deste quadro que devemos compreender a “reforma universitária” proposta
pela criação da Universidade de Brasília. Os esforços para mudar o sistema de ensino,
porém, não eram novos. No mesmo anteprojeto são apontadas pelo menos duas iniciativas
que no passado foram feitas para romper a estrutura obsoleta: a Universidade do Distrito
Federal e a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, implantada na Universidade de São
Paulo. A primeira foi fechada nos anos de ascensão do fascismo; a segunda, presa aos
modelos de faculdade tradicionais que permaneciam estanques e auto-suficientes,
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consagrou o modelo da Faculdade de Filosofia com o qual contava-se à época, “cindida
entre as tarefas de formar professôres e de preparar quadros científicos e intelectuais e, para
isto, compelida a reproduzir, em miniatura, uma universidade inteira, da forma mais
precária” (idem, p. 38).
Nestas condições era preciso uma universidade nova, de bases mais flexíveis,
adequada à renovação do ensino, capaz de integrar desenvolvimento tecnológico e
científico, tal como era possível observar em cursos universitários de países como
Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia.
Regra geral, a proposta apresentada por Darcy Ribeiro trazia implícita uma crítica ao
elitismo de uma classe abastada, pouco preocupada com a qualidade de ensino, antes uma
forma de qualificação social do que formação profissional. Qualificava-se, assim, “uns
poucos doutôres para o exercício de uma medicina só acessível às camadas mais abonadas
ou de uma engenharia destinada à construção de casas senhoriais ou de umas tantas obras
públicas” (idem, ibidem). Mas, de um ponto de vista mais amplo, a mesma proposta
também refletia os interesses de um país em processo de industrialização e em busca de
certa autonomia. Naquelas circunstâncias, tornava-se imprescindível não somente ingressar
na era tecnológica, mas também nacionalizar a tecnologia.
Segundo o diagnóstico de Darcy, a industrialização brasileira já cumpria o seu papel,
permitindo a produção interna de vários bens de consumo. Contudo, o sistema limitava-se a
isto. Somente as tarefas de produção eram exercidas por uma mão-de-obra nacional, ao
passo que todo o conhecimento técnico e mesmo o equipamento para movimentar a
produção dependiam de importação. Eis o papel que à nova universidade caberia
desempenhar: não só a formação de uma massa crítica capaz de pensar autonomamente os
problemas brasileiros, mas também formar um quadro de profissionais com competência
suficiente para dotar o Brasil de uma produção tecnológica de ponta.
Pesando desta maneira, Darcy atualizava suas preocupações de etnólogo. A condição
subalterna que antes era observada nos grupos indígenas em relação à sociedade nacional,
tantas vezes denunciada, trasladava-se agora para o que ele percebia como a posição
ocupada pelo Brasil no cenário mundial. De uma instância de “colonização interna”31, na
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Segundo Mariza Corrêa (1987), o termo é de Anísio Teixeira e foi mais tarde retomado por antropólogos
mexicanos e brasileiros. Entre os primeiros, Rodolfo Stavenhagen, que procura explicar como países
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qual a sociedade nacional era o “colonizador” de suas próprias minorias, o país passava a
ser pensado em sua condição de subalternidade, cuja superação, supunha Darcy, estava
atrelada ao domínio da tecnologia. Todavia, a matriz de pensamento permanece
rigorosamente a mesma e a analogia com as populações indígenas seria de todo modo
inevitável:

Por muitos anos estivemos na condição dos índios Xavante que, ao aprenderem a
utilizar machados de aço, não mais puderam prescindir dêles e se viram atados a
seus fornecedores. Agora que já produzimos aço, telefones, penicilina e com isto
muito acrescentamos à nossa autonomia, caímos em novo risco de subordinação,
representada pela dependência das normas e de saber técnicos. Só seremos
realmente autônomos quando a renovação das fábricas aqui instaladas se fizer pela
nossa técnica, segundo procedimentos surgidos do estudo de nossas matériasprimas e das nossas condições peculiares de produção e de consumo. Só por êste
caminho poderemos acelerar o ritmo de incremento de nossa produção, de modo a
reduzir e, um dia, anular a distância que nos separa dos países tecnològicamente
desenvolvidos e que se apartam cada vez mais de nós pelos feitos de cientistas e
técnicos (idem, p. 39).

Elucidados os contornos ideológicos norteadores da nova estrutura de ensino superior,
faltava, porém, uma justificativa: por que uma universidade em Brasília? Duas foram as
razões alegadas no texto que venho discutindo, escrito por Darcy. Em primeiro lugar, como
já previsto no plano urbanístico de Lúcio Costa, seria necessário, na nova capital, um
núcleo de desenvolvimento ao qual não poderia furtar-se uma cidade moderna. Em segundo
lugar, a universidade teria o papel precípuo de assessorar o governo, que uma vez
transferido para o interior do país corria o risco de perder o assessoramento intelectual e
científico do qual dispunha na antiga capital. Ainda que não fossem cortados os vínculos
com os principais centros culturais do país, a nova capital não poderia depender
exclusivamente deles, devendo tornar-se, ela mesma, um centro autônomo e irradiador de
cultura. O documento afirma, assim, a combinação de “um imperativo inelutável e uma
necessidade prática para recomendarem a criação, em Brasília, de uma universidade
projetada nas mesmas bases dos centros de ensino e de pesquisa que estão revolucionando o

“colonizados” reproduzem os mesmos elementos de dominação no interior de seu próprio território. (Cf.
Cardoso de Oliveira 1972).
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mundo moderno” (idem, p. 41). Estas ponderações levaram ao estabelecimento das funções
básicas da UnB, quais sejam:

Ampliar as exíguas oportunidades de educação oferecidas à juventude brasileira.
Diversificar as modalidades de formação científica e tecnológica atualmente
ministradas, instituindo as novas orientações técnico-profissionais que o
incremento da produção, a expansão dos serviços e das atividades intelectuais
estão a exigir.
Contribuir para que Brasília exerça, efetivamente, a função que se propõe assumir,
através da criação de um núcleo de ensino superior aberto aos jovens de todo o
país e a uma parcela da juventude da América Latina e de um centro de pesquisas
científicas e de estudos de alto padrão.
Assegurar a Brasília a categoria intelectual que ela precisa ter como capital do
país e torná-la, prontamente, capaz de imprimir um caráter renovador aos
empreendimentos que deverá projetar e executar.
Garantir à nova capital a capacidade de interagir, para ensejar o pleno
desenvolvimento das ciências, das letras e das artes em todo o Brasil.
Facilitar aos podêres públicos o assessoramento de que carecem em todos os ramos
do saber, o que sòmente uma universidade pode prover.
Dar à população de Brasília uma perspectiva cultural que a liberte do grave risco
de fazer-se medíocre e provinciana, no cenário urbanístico e arquitetônico mais
moderno no mundo. (idem, pp 41-42).

Com a proposta de uma experiência universitária sem precedentes no país,
estabelecia-se, em suma, um projeto de formação de técnicos-assistentes da Administração
Federal. Com a UnB, pretendia-se romper aquela feição assumida até então pelas
universidades brasileiras, inspirada em padrões que Darcy qualificou posteriormente de
“napoleônicos que, ignorando até mesmo as razões de sua criação original na França, era,
no Brasil, uma excrescência por não ser nossa nem nos servir” (Ribeiro, 1978c, p. 57).
É possível que, ao pensar em uma nova estrutura universitária, Darcy estivesse
procurando reeditar, em bases muito mais amplas, velhos projetos de proporcionar a
instituições chaves para o país o assessoramento de uma elite formada por cientistas
altamente qualificados. Guardadas as devidas proporções, não era outro o objetivo de
cursos como o CAAC, no Museu do Índio, e do CAPS, no CBPE.
No caso da UnB, tal instituição seria, em especial, a Administração Federal e,
conseqüentemente, os altos poderes públicos. A participação ativa de membros da SBPC na
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formulação de seu projeto inicial não deixa dúvidas, entretanto, quanto o caráter
eminentemente científico da proposta. Graças à SBPC, a UnB definia

como sua mais alta vocação, a de dominar a linguagem da civilização emergente,
que é a ciência. Mas dominá-la não como um papagueio, e sim com a capacidade
de entrar no diálogo com a comunidade científica mundial e com a preocupação de
melhorar a qualidade sobre o Brasil. Vale dizer, com fidelidade à lealdade da UnB
à ciência como o acelerador da história mais capaz de contribuir na luta do povo
brasileiro para a superação do atraso (idem, p. 93).

Definidas, pois, as diretrizes gerais que deveriam orientar a construção efetiva da
universidade, e justificada sua criação, toda uma luta em torno da aprovação do projeto de
lei que instituía oficialmente a UnB passou a ser encampada. Aqui, novamente, seria
imprescindível a ativa participação de Darcy Ribeiro. Roberto Salmeron o descreve como
um dos intelectuais mais aplicados naquela tarefa, autor de “verdadeiras peregrinações a
Brasília, com viagens semanais a partir do Rio de Janeiro, tentando convencer deputados e
senadores a discutir e aprovar o projeto de lei que autorizaria o Poder Executivo a criar a
universidade” (Salmeron, 1999, p. 64).
Entrementes, novos obstáculos surgiram. O principal deles vinha da Igreja, que
decidiu comunicar ao Presidente sua intenção de construir uma Universidade Católica em
Brasília. Este episódio é particularmente interessante, pois reafirma a exímia capacidade
política de Darcy de articular interesses conflitantes. Ele descreveria o acontecido da
seguinte maneira:

O golpe foi tremendo. Convenceram o presidente de que em Washington, capital de
um país protestante, a principal universidade era católica. Argumentava-se,
ademais, que os jesuítas estariam dispostos não só a carrear recursos próprios
para Brasília, mas sobretudo destinar seus melhores quadros à criação de sua nova
Universidade Católica. Eu soube do desastre pelo próprio JK. Ele me disse que
entre as duas universidades – quer dizer, entre a nossa e a jesuítica – ele lavava as
mãos. Lavava nada, sabia eu. Já estaria é do outro lado. Só não quereria dizê-lo
expressamente para não criar ressentimentos entre os intelectuais que se haviam
mobilizado com o projeto e estavam cada vez mais entusiasmados com a idéia de
instituir-se uma universidade efetivamente inovadora na capital (Ribeiro, 1978c, p.
24-25).
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Darcy não viu outra solução senão aliar-se a Frei Mateu Rocha, da Ordem
Dominicana, para quem expôs os problemas que se apresentavam à inovação e à reforma da
universidade brasileira:

Argumentei que havia, então, no Brasil, oito universidades católicas, quatro delas
pontifícias, todas muito ocupadas em formar dentistas, farmacêuticos e bacharéis.
E, em lugar disso eu propunha implantar na UnB um instituto de Teologia Católica,
que seria o primeiro a ser criado numa universidade estatal depois da Revolução
Francesa. Mas um instituto destinado a promover cursos de doutoramento em
teologia, e não apenas a formar profissionais do tipo comum, como ocorria com as
universidades católicas (idem, p. 26).

A habilidade política de Darcy surtiu efeito. Meses depois, o próprio Papa João
XXIII, consultado por Frei Mateus Rocha, aprovava o pacto. O instituto de Teologia
deveria ser incluído no projeto. A oposição, então, torna-se expediente dos próprios colegas
que, “atacados de anticlericalismo feroz” (ibidem), passam a acusar Darcy de traição
ideológica à causa do ensino laico. A isso Darcy contrapõe o argumento de que à teologia
também deveria ser garantido um caráter acadêmico. Ademais, o princípio de nãoduplicação que deveria reger todos os cursos impedia que a Teologia Católica ministrasse
cursos já oferecidos por outros institutos e vice-versa. Em outras palavras, caberia somente
o ensino da teodicéia.
Darcy recorda ainda que, a seu juízo, era preciso evitar o desencontro entre as três
intelectualidades de nível superior existentes no Brasil, isto é, a universitária, a sacerdotal e
a militar. Um fator a mais a contar em sua decisão.

Trazendo primeiro os sacerdotes – depois os oficiais, como pretendíamos fazer –
para programa de especialização ou para cursos de pós-graduação na
universidade, se estaria começando a criar um denominador comum de
compreensões coparticipadas que poderia, talvez, ampliar-se no futuro, permitindo
superar aquela fonte de desencontros (idem, p. 27).

Apesar de mais uma etapa vencida, Juscelino Kubitschek ainda apresentava
relutâncias quanto ao projeto, não o aprovando em seu mandato. Com a posse de Jânio
Quadros, em 1961, a comissão formada por JK foi mantida e os trabalhos tiveram

166

continuidade com a aprovação do anteprojeto por todas as comissões da Câmara dos
Deputados praticamente sem alterações. Faltava, porém, a aprovação em plenário. Em um
momento de grave crise política para o país, Darcy fez valer novamente seu senso de
oportunidade.
Estamos em 1961. A renúncia de Jânio mergulha o país em um clima de angústia e
incertezas. Segue-se, na Câmara, um número considerável de debates. Temendo pelo futuro
do país, os deputados optam pela aprovação em série de projetos de lei. É Darcy,
novamente, quem nos relata seu feito, naquelas circunstâncias:

Antevi, naquela hora, nossa oportunidade longamente esperada. Procurei o
deputado Sérgio Magalhães, que presidia a sessão e sugeri que pusesse em debate o
nosso projeto que era, então, o décimo oitavo da ordem do dia. Sérgio, primeiro,
exasperou-se contra o que parecia um pedido insólito. Político vivo, porém, viu
logo que se tratava de uma boa proposta. A única, talvez, que conseguisse dar vida
ao Congresso naquela hora. Recomendou que eu procurasse algum líder que
pedisse, do plenário, a prioridade. Convenci rapidamente o deputado Josué de
Castro que estava ainda argumentando sobre a conveniência de dar prioridade
requerida, quando Sérgio a concedeu, e chamou a Casa à discussão do projeto da
Universidade de Brasília (idem, p. 32).

O projeto de criação da UnB é aprovado na Câmara com maioria de votos.
Posteriormente, é também aprovado no Senado. Finalmente, já em uma fase posterior, é
criada a “Fundação Universidade de Brasília” pelo presidente João Goulart nos seguintes
termos:

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – criada pela Lei nº 3.998, de 15
de dezembro de 1961 – é uma instituição autônoma, não governamental. Sua
administração cabe a um Conselho Diretor composto por 6 membros efetivos e 2
suplentes, nomeados originalmente pelo Presidente da República, cujos mandatos
são renovados por escôlha dêste sôbre uma lista tríplice organizada, para cada
vaga, pelo próprio Conselho Diretor.
O Presidente da Fundação, eleito pelo Conselho Diretor, é o Reitor da
Universidade de Brasília. Até a constituição dos órgãos deliberativos da
Universidade, o Conselho Diretor será assistido por um corpo de coordenadores e
consultores de sua livre escôlha, responsáveis pelo planejamento e implantação de
cada um das unidades de Universidade32.
32

“Plano Diretor da Universidade de Brasília”, Editora UnB, 1962, acervo Fundar.
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Estavam cumpridas todas as etapas para por, finalmente, a lei em prática, exceto uma:
a escolha do reitor. Por sua magnitude, o nome a ser naturalmente indicado era Anísio
Teixeira. Na falta dele, Darcy. O episódio, tal como narrado por Darcy anos depois, é digno
de nota:

A Lei votada pelas duas casas do Congresso, sancionada pelo Presidente João
Goulart, tinha de ser posta em prática. Aí eu tive um enfrentamento sério com o
Anísio. Enfrentamento honesto e sério, mas penoso até de recordar. Eu me lembro
dele como um dos episódios mais difíceis e doídos de minha vida. Ele diz muito de
meu caráter, de meu jeito – mau jeito, talvez – e do caráter e do jeito tão bons de
Anísio. Voltando de Brasília com a Lei aprovada, pedi que ele fosse a minha casa
onde discutiríamos o assunto – sempre que algo sério ocorria preferíamos a minha
casa à repartição, para debater – ele chegou e eu lhe disse logo, com todas as
palavras: - Olha, Doutor Anísio, está criada a Universidade, o reitor é o senhor.
Mas só o será com a condição de que vá morar em Brasília. Esclareci: não
concordo é que o senhor fique aqui, dirigindo o INEP, a CAPES, o CBPE mais a
Universidade de Brasília. E eu lá, enfrentando aqueles deputados e senadores e a
burocracia do MEC; fazendo a Universidade sem autoridade para tanto. Isto não
aceito. Há, então, duas saídas: se o senhor quiser ir para lá, eu aceito ser o vicereitor e vou ajudá-lo, no que for possível. Pus tanta ênfase por que estava
convencido, por um lado, de que Anísio devia largar tudo, pedir demissão, para
assumir a reitoria. Afinal, criar a nossa Universidade era uma tarefa grande. Sua
realização era a maior ambição da intelectualidade brasileira. Concretizá-la seria
um grande feito. E isso teria de ser feito. E isto teria de ser feito com os pés no chão
de Brasília. Rematei a proposta dizendo que a alternativa seria ele aceitar que eu
fosse o reitor. Neste caso, disse, o senhor será vice-reitor, se aceitar. O Anísio,
apesar de evidentemente ferido com a minha atitude insólita, aceitou. Terá sido
dificílimo para ele, acostumado como estava a ser tratado com a precedência que
merecia de todos e que podia esperar de mim, mais do que ninguém. Aceitou.
Concordo, hoje, aliás, sempre pensei assim, que o meu modo de tratar esse assunto
não foi dos mais cautos e respeitosos. Mas eu achava que era assim e foi bom que
dissesse claramente ao Anísio o que pensava. A verdade é que Anísio – mesmo
magoado, se é que ficou magoado, como eu ficaria, certamente –, compreendendo
que eu tinha razões – porque mudar para Brasília ele não queria mesmo –, aceitou,
francamente, não só que eu fosse o reitor, mas também ser ele o vice-reitor. Note
bem, assim como eu de certa forma fui pequeno exigindo isso de Anísio, ele foi
grande ao aceitar o cargo que não o diminuía é verdade, mas que não correspondia
ao seu nome e importância, frente à minha desimportância. Conclusão: eu fui reitor
e começamos, juntos, todo o trabalho enorme de plantar no mundo das coisas as
nossas idéias sobre a universidade que devia ser: a universidade necessária.
(1979a, p. 150-151).
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Os meandros do processo que culminou na criação da UnB – e, ao fim, na nomeação
de Darcy como seu Reitor – revelam também sua grande habilidade para articular interesses
distintos e agenciar pessoas com vista a um objetivo específico. Em várias ocasiões
distintas ele deu mostras desta capacidade de fazer gravitar em torno de si próprio um
número considerável de colaboradores. O mesmo acontecera com a criação do Museu do
Índio, quase dez anos antes; depois com o Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia
Cultural; e posteriormente no CBPE, seja no Curso de Aperfeiçoamento de Pesquisadores
Sociais, seja na direção do INEP. Com a Universidade de Brasília, não foi diferente,
embora em proporções nunca antes alcançadas em sua trajetória. Aqui, como assinala
Roberto Salmaron, Darcy logrou organizar “grupos de assessores especializados e soube
cercar-se de pessoas com experiência nos sistemas universitários brasileiro, europeu, norteamericano e em instituições de pesquisa” (op. cit., p. 60). O sucesso de todos esses
empreendimentos certamente se deve em grande parte à capacidade de articulação de
Darcy.
É neste sentido que podemos entender a feição “sedutora” de Darcy Ribeiro, tantas
vezes exaltada em narrativas a seu respeito e ratificada pelos inúmeros documentos
consultados em seu acervo pessoal. Um “sedutor”, nas palavras de Ferreira Gullar,
“irresistível, atento para cada coisa, sabendo de tudo e capaz de virar o mundo de cabeça
para baixo a fim de realizar o que sonhava”33. Assim foi, como não podia deixar de ser, na
ocasião da construção da Universidade de Brasília. Nas palavras de Roberto Cardoso de
Oliveira, até o “Juscelino se encantou, todo mundo se encantava com o Darcy, o Darcy
então envolveu também o presidente, e se encantou, porque o Darcy era extremamente
eficiente...” (entrevista).
Porém, sua franca exposição acima, sobre o episódio vivido com Anísio, nos permite
ir além na análise da atuação de Darcy e no entendimento de suas ambições políticas. Se
avaliarmos suas atitudes por sua insistência em buscar novos espaços nos quais pudesse
realizar algo também novo, como atesta sua entrada na etnologia brasileira, discutida no
capítulo anterior, não é difícil situar, dentro desta mesma respectiva, o episódio narrado de
forma quase melancólica sobre sua nomeação para o cargo de Reitor. Estar à frente da
primeira Universidade da nova capital, criada em moldes inéditos com a colaboração de
33

Conferir a série de depoimentos de ilustres personalidades em Ribeiro (1997b)
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dezenas de cientistas e intelectuais era, sem dúvida, a coroação de seus inequívocos
esforços em prol da questão cultural que Darcy considerava a “mais séria, mais desafiante e
mais empolgante que se colocou diante da intelectualidade brasileira” (1978c, p. 15) entre
1959 e 1961. Como afirma Vera Brant, reproduzindo as palavras ouvidas, na época, da
boca do próprio Juscelino, “a Universidade de Brasília só existe graças à persistência de
Darcy” (Brant, 2002, p. 12). Neste sentido Darcy fazia jus à nomeação. Mas, não bastasse
tudo isto, colocar-se no comando da UnB significava também instituir-se como uma das
principais referências no campo da educação. Sua nomeação para Reitor proporcionava,
assim, um ganho duplo: seus esforços seriam finalmente recompensados e seu lugar na
história da intelectualidade brasileira, assegurado. E não podemos desprezar o fato de que
isto talvez estivesse em seu horizonte.
Havia custos, no entanto, a pagar: o período em questão assinala o abandono
completo das atividades desenvolvidas por Darcy como pesquisador e docente. Com efeito,
assinala seu afastamento quase completo do campo antropológico brasileiro34, que naquele
momento encontrava em Roberto Cardoso de Oliveira, um antigo parceiro e discípulo, o
principal impulso para a continuidade de algumas de suas iniciativas no campo
institucional. Refiro-me especificamente às atividades desenvolvidas por Roberto a partir
do final da década de 1960, como pesquisador contratado da Divisão de Antropologia e
Etnologia do Museu Nacional, onde se iniciava o “Curso de Aperfeiçoamento em
Antropologia Social”, ao qual retornarei ao final deste trabalho.
Neste sentido, talvez possamos entender as palavras de Roberto, ao referir-se ao
mesmo período como um momento de ruptura das mais importantes na trajetória de Darcy.
Destacando qualidades inequívocas do antigo companheiro de trabalho no SPI, relatou o
antropólogo:

Inteligência estava lá, ninguém pode tirar isto do Darcy. Muito criativo também.
Duas qualidades enormes. Um sujeito muito criativo e muito talentoso. Talento,
criatividade e inteligência. Eu diria que talvez faltasse ao Darcy uma disciplina
maior, intelectual, porque não tinha tempo. O Darcy gostava de dizer: ‘eu não
nasci, eu fui fundado’. Isto ele gostava de dizer, ele de bom grado aceitava o
adjetivo de... dele ser ‘darcysista’, de bom grado, e era realmente. Então era uma
34

Vale lembrar, como mencionado anteriormente, que Darcy continuava, não obstante, vinculado a
instituições como a ABA e, não raro, participava de reuniões promovidas por antropólogos.
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pessoa, assim, ímpar, isto não tenha nem dúvida. Mas ele abandona o horizonte da
etnologia, é interessante falar nestes termos, horizonte da etnologia e da
antropologia, claro, quando ele começa a atuar no governo. (...) E se entende isto.
Ele tinha tarefas enormes, hercúleas. Como é que ele podia ficar pensando... E ele
racionalizava. Quer dizer, ele deixou a etnologia, como interesse, antes dele entrar
no governo, quando ele foi trabalhar em educação (entrevista).

Discutirei melhor, ao final desta tese, o processo que levou Darcy a distanciar-se da
antropologia brasileira, sobre o qual comenta Roberto Cardoso de Oliveira, pressupondo
um formato de trabalho antropológico certamente não compartilhado por Darcy. Mas,
desde já, posso dizer que o comentário acima é perspicaz ao apontar para os efeitos da
imbricação entre a atividade de Darcy junto à UnB e sua entrada, pouco tempo depois, na
vida pública, cujas obrigações tornavam inevitável o afastamento das tarefas que lhe foram
caras alguns anos antes35.

Governo

Entre 1962 e 1963, Darcy ocupou cargos federais em duas ocasiões, por períodos
relativamente curtos, embora não sem importância. A primeira, de 18 de setembro de 1962
a 23 de janeiro de 1963, na cadeira do Ministério da Educação; a segunda, de 18 de junho
do mesmo ano a 31 de março de 1964, como Chefe da Casa Civil. Ambos os mandatos
foram cumpridos no Governo do Presidente João Goulart.
A nomeação de Darcy para o Ministério da Educação e Cultura explica-se, em parte,
pela projeção alcançada no trabalho de estruturação da UnB. É curioso, no entanto, que o
convite recebido para assumir o posto mais alto da educação no Brasil, vindo de Hermes
35

Não há dúvidas de que, na medida em que mais se aproximava do Governo, Darcy afastava-se
gradativamente das questões que lhe foram tão caras no período anterior, como a educação indígena,
demarcação de terras, atendimento à populações atingidas por doenças, inserção de índios no mercado de
trabalho etc, e, claro, por força das circunstâncias, das atividades ligadas à docência e organização de cursos.
Existe, porém, um hiato documental que deixa em aberto a intensidade de tal afastamento. Durante minha
pesquisa na Fundar, encontrei alguns raros pedidos para que Darcy, como Ministro, interviesse junto a
autoridades em favor de índios. Não encontrei, no entanto, qualquer resposta a estes documentos, senão, nos
próprios pedidos, as rubricas “atendido” ou “encaminhado”. Falarei em seguida da atuação de Darcy no
Ministério.
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Lima, então Chefe da Casa Civil, tenha se dado, novamente, em detrimento do nome de
Anísio Teixeira, por sua história certamente o mais indicado para o cargo, como o próprio
Darcy reconheceria mais tarde.
A ligação de Darcy com Hermes Lima não era nova. Ambos, amigos, ao lado de
Anísio, entre outros intelectuais, eram membros da Fundação Universidade de Brasília,
criada, como vimos, por decreto assinado por Jango em dezembro de 1961. Também
faziam parte do Conselho Federal de Educação. Não obstante, é difícil precisar as razões
que levaram Hermes Lima a preferir Darcy e não Anísio, de quem era amigo pessoal e
companheiro de causas importantes. Ao lado de Anísio, Hermes Lima fazia parte do corpo
docente da Universidade do Distrito Federal, além de ter sido um dos signatários do
Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Por que, então, preterir Anísio? É o que o próprio
Darcy se perguntava, tempos depois:

Suponho que para Jango a nomeação de Anísio talvez tivesse representado um
desafio ainda mais enfático frente à Igreja. Eu, vivendo em Brasília, conhecendo
Jango, teria feito o meu nome mais viável. Seja como for, eu suponho que você
[Hermes] – nós nunca falamos disso – tenha pensado, também, e tenha sentido
também o que senti naquele dia. Enquanto eu tomava posse no cargo de Ministro
em presença de Anísio, sentia como se tivesse tirado com o meu corpo o corpo de
Anísio, ocupando o lugar que a ele devia caber, cargo que Anísio poderia ter
exercido muitas vezes melhor do que qualquer outra pessoa neste país (Ribeiro,
1979a, p. 152-153).

Embora sejam escassos os dados sobre este episódio, podemos supor que talvez Darcy
tenha realmente se beneficiado de uma conjuntura política que, ironicamente, era favorável
a uma personalidade “conciliadora”.
Após uma série de nomeações e renúncias de seus antecessores, Hermes Lima foi
empossado como primeiro Ministro no início de setembro de 1961, com a liberdade de
compor o gabinete sem consulta ao Congresso36. Como demonstra Skidmore, naquele
momento o Governo vivia a expectativa da antecipação do plebiscito37 que poderia
devolver a Jango plenos poderes presidenciais, caso fosse abolido o Ato Institucional que
36

Segundo Skidmore (1982), Hermes Lima seria confirmado pela Câmara somente em fins de novembro.
A emenda que instituiu o parlamentarismo em setembro de 1961 previa a realização de um plebiscito para
1965. Sobre a estratégia de Jango para a antecipação do mesmo, ver Skidmore (1982).
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implementara no país o regime parlamentar, em setembro 1961, logo após a renúncia de
Jânio Quadros – de certa forma como uma solução à crise instalada pelo veto de alguns
militares à posse do então vice-presidente João Goulart.
Os primeiros passos do novo governo foram marcados, assim, pelos esforços de Jango
para equilibrar-se entre as forças governistas e de oposição, sem comprometer-se com uma
política claramente definida ou mesmo optar pelo apoio de uma única base política, pelo
menos não antes de recuperar plenos poderes executivos (Skidmore, 1982). Neste sentido, a
escolha por Anísio, cuja luta a favor da educação laica e da hegemonia do Estado na
formação superior tinha gerado confrontos históricos com opositores dessa idéia,
particularmente nos anos 3038, poderia indispor o presidente sobretudo com a ala
conservadora da Igreja Católica. Darcy, ao contrário, já havia expressado sua disposição
para o diálogo com lideranças católicas no episódio que resultara na criação do Instituto de
Teologia no campus na UnB.
Seja como for, Mestre Anísio estava longe de tornar-se um elemento ausente na
gestão de Darcy Ribeiro. Talvez tenha se tornado, antes, sua eminência parda. É o que se
depreende de algumas das principais ações e conquistas do Ministério da Educação entre
setembro de 1962 e janeiro de 1963.
Com a posse de Darcy, Anísio assume a reitoria da UnB, e nos meses seguintes
permanece ao lado de seu discípulo, “ambos como ministros e ambos como reitor”
(Ribeiro, op. cit., p. 153) em uma série de projetos, dentre os quais destaca-se o Primeiro
Plano Nacional de Educação, elaborado pelo Conselho Federal de Educação, do qual
Anísio era membro, e oriundo de um dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Regra geral, o Plano procurava criar Fundos Nacionais de Ensino Primário, Médio e
Superior, prevendo “a aplicação de no mínimo 12% da receita dos impostos à União à
constituição daqueles fundos à razão de 3/10 destinados a cada Fundo e à alfabetização, até
1970, de todas as crianças, adolescentes e jovens da faixa etária compreendida entre os 7 e
os 23 anos”39.
O Plano é homologado no dia 21 de setembro de 1962, no Palácio da Cultura, Rio de
Janeiro, por Darcy, que no mesmo mês envia-o ao Conselho de Ministros para aprovação,
38

Conferir Xavier (1999). Darcy faz uma breve menção ao assunto em Ribeiro (1979a)
“Relatório das atividades do Ministério da Educação e Cultura, sob a gestão do Prof. Darcy Ribeiro:
18/09/1962 a 24/01/63”, acervo Fundar.
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junto com propostas de emendas ao projeto de orçamento indispensável ao seu
atendimento. Em carta a primeiro-ministro Hermes Lima, Darcy tecia, na época, as
seguintes explicações:

Essas emendas atingem os recursos do Fundo Nacional de Ensino Primário, parte
dos recursos do Fundo Nacional do Ensino Médio e, quanto ao Fundo Nacional de
Ensino Superior, apenas modifica suas consignações. Buscou-se, deste modo,
manter, tanto quanto possível, o projeto de orçamento aprovado pela Câmara dos
Deputados.
São, no entanto, imperativas as modificações propostas para o atendimento já em
1963, do plano nacional de educação, cujas metas, fixadas para 1970, deverão, já
no próximo ano, ser parcialmente atingidas.
O Plano, dentro do espírito e da letra da Lei de Diretrizes e Bases, completar-se-á
com os planos estaduais de educação, importando a sua execução na cooperação
das três ordens do governo – federal, estadual e municipal – solidariamente
responsáveis pela educação nacional. Fora as despesas com o sistema federal de
ensino de nível superior e médio e de nível primário, nos Territórios, todos os
demais recursos dos fundos são aplicáveis na cooperação financeira e assistência
técnica com os Governos dos Estados, dentro das diretrizes e normas no Plano
Nacional de Educação, elaborado pelo Conselho Federal de Educação40.

Em 26 de setembro do mesmo ano é aprovado, pelo Conselho de Ministros, em sua
segunda reunião ordinária, um “Programa de Emergência”, que recebe seis bilhões de
cruzeiros até o fim do exercício de 1962. De uma maneira geral, os recursos se destinavam
a: construções escolares, recuperação da rede nacional de Ginásios Industriais,
aperfeiçoamento de professores, programa de bolsas de estudos e a elaboração de material
didático, o qual Darcy se vangloriava de ter feito “como discípulo de Anísio”. Foram
distribuídos quatro milhões de cartilhas, dez milhões de lápis, dez milhões de cadernos,
“Dicionários Escolares de Professor”, “Atlas Histórico Geográfico Brasileiros” e coleções
“Guia de Orientação Didática” versando sobre várias áreas do conhecimento, na ordem de
cento e cinqüenta mil cada um, e editados manuais de estudo elaborados pelo CBPE, para a
venda a preço de custo, destinados a cursos secundários sobre “Iniciação à Ciência” (100
mil), “Manual de Física” (50 mil) e “Manual de Biologia” (50 mil).41
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Carta de Darcy a Hemes Lima, setembro de 1962, acervo Fundar.
Estes dados encontram-se no “Relatório das Atividades do Ministério da Educação e Cultura...”
supracitado.
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A este conjunto de livros, “destinados à professora primária, sobre como ensinar a ler
e escrever, como ensinar aritmética, como ensinar a vida social, como ensinar ciências,
como realizar a recreação dentro da escola primária” (Ribeiro, 1979a, p. 153), Darcy
referia-se como uma de suas façanhas mais importantes:

(...) Eu, filho de Mestra Fininha, professora primária a vida inteira que me instruiu
com seu salário parco, me lembro do gosto com que fiz isso, sabendo que era o
primeiro gesto de um Ministro de Educação, dedicado à professorinha, como um
incentivo para [que] ela levasse adiante, com ânimo mais alegre sua difícil tarefa.
A cartilha a que me referi, bem como aquela série de livros didáticos foram atos
meus de que me orgulho, mas foram, sobretudo, gestos de Anísio que tinha feito
elaborar antes, em anos de pesquisa e estudos pedagógicos, os textos que
divulgamos (idem, ibidem).
Finalmente, no dia 11 de outubro é aprovado, em Brasília, pelo Conselho de
Ministros, o Plano Nacional de Educação, tendo Anísio Teixeira como relator.
A referência de Darcy a Dona Fininha, vários anos depois, não deve obscurecer o fato
de que, na década de 60, sua gestão no Ministério da Educação significava a continuidade
da proposta de dotar o Brasil, em franco desenvolvimento, de um ensino, agora em todos os
níveis, inclusive o superior, capaz de formar uma massa crítica útil ao desenvolvimento do
país e às necessidades nacionais. Esta é, por exemplo, a tônica de uma “mensagem
presidencial”, intitulada, “Educação, Ciência e Cultura”, escrita em 196342, referido como o
“ano da educação”, da qual basta citar o trecho referente à ampliação do número de vagas
nos cursos de medicina e engenharia em todo o país:

(...) tivemos, até agora, escolas profissionais capazes de preparar licenciados em
proporções extremamente exíguas e de um número muito pequeno em face das
necessidades nacionais. Formávamos e permanecemos formando menos de 1.500
médicos por ano, cerca de 2.500 engenheiros, números evidentemente
desproporcionais, se se considera que a medicina moderna, fundada na ciência,
deve ser acessível a 70 milhões de brasileiros, salvando-os do curandeirismo e dos
improvisadores e que os enormes recursos naturais de que somos detentores devam
ser postos a serviço do progresso social do país, esfôrço que não poderá ser
realizado jamais com tão pouco número de engenheiros.
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Este documento foi localizado na Fundação Darcy Ribeiro. Em várias ocasiões Darcy afirmou ter sido
responsável pela elaboração de mensagens presidenciais de João Goulart.
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O cargo de Ministro da Educação permitia a Darcy, mais do que nunca, situar-se no
centro da reforma educacional que vicejava no país em meio a uma série de transformações
mais amplas que tiveram lugar nos agitados e promissores anos de 1950 e 1960. O Plano
aprovado nos primeiros meses de sua gestão é, neste sentido, exemplar do ponto de vista de
uma tentativa explícita de aliar educação e um certo nacionalismo. Se este último traduziase na “tomada de consciência crítica de uma nação, quanto aos problemas de sua existência
autônoma e de seu desenvolvimento”, a primeira “deveria contribuir para tanto”. Estas
palavras foram extraídas de um texto intitulado “Educação para o Desenvolvimento”, no
qual podemos identificar muito de Anísio Teixeira, a despeito da autoria de Darcy43. Neste
trabalho Darcy acrescenta que, para cumprir sua função, a escola precisava deixar o seu
caráter alienante, voltando-se para o estudo do próprio país, de sua língua, sua cultura, sua
história, formando, assim, cidadãos conscientes. Somente com tais atributos atingir-se-ia a
“capacidade afinal tornada pública, de encarar e definir as causas da ignorância, de atrazo
de pobreza e a disposição de reunir as forças necessárias para extirpá-las”.
Nacionalismo é, desta forma, um sentimento de inconformação diante da situação de
penúria de nosso povo; e, nacionalista, “quem sente e examina e julga os fatos, os
acontecimentos e as posições políticas, segundo elas sirvam à preservação do atrazo ou
contribuam para a sua pronta eliminação”. Resumindo:

Política Educacional Nacionalista é aquela que não admite privilégio de qualquer
natureza em matéria de educação. Que é capaz de assegurar as condições
necessárias ao cumprimento efetivo do mandato constitucional que impõe ao nosso
Estado a obrigação de manter um sistema público de ensino de todos os graus,
gratuito no primário e gratuito nos outros níveis para os carentes de recursos. É
aquela que preconiza como objetivo central da Escola o Estudo do Brasil, de sua
língua, de sua história, de sua cultura, dos seus problemas e soluções que lhe
estamos dando ou que cumpre dar à luz dos conhecimentos públicos. É aquela que
infunde na juventude um profundo espírito público, um arraigado sentimento de
orgulho pelos triunfos de nosso povo na luta para construir uma civilização
democrática e progressista e, em conseqüência, é capaz de infundir na juventude a
repulsa mais vigorosa aos aproveitadores, e aos demagogos, aos corruptos, como
expressão que são, afinal, da alienação de quantos, por qualquer forma de
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Este texto, localizado na Fundar junto aos documentos referentes à passagem de Darcy pelo governo de
João Goulart, contém um título em manuscrito, com a grafia de Darcy, o que, aliado a um estilo
inconfundível, leva a crer na autenticidade de sua autoria. Não foi possível, porém, identificar as
circunstâncias para as quais foi redigido. Farei referências a Anísio em seguida.
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espoliação, de malversação de recursos públicos, de privatismo, procuram
apropriar-se do que é de todos em benefício de alguns ou de si próprios.
“Não admite qualquer privilégio em matéria de educação”, “obrigação de manter um
sistema público de ensino de todos os graus”, “construir uma civilização democrática”:
impossível não perceber, em tais passagens, um eco das discussões iniciadas ainda na
década de 30 pelos signatários do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”44,
elaborado por Fernando de Azevedo e publicado em 1932, no qual é imperativa a
necessidade de uma relação dialética entre educação e desenvolvimento45. As primeiras
palavras do documento são, neste sentido, isenta de ambigüidades:

Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e
gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem
disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional. Pois, se a evolução
orgânica do sistema cultural de um país depende de suas condições econômicas, é
impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção, sem o preparo
intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à
iniciativa que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma
sociedade.

Mais adiante, continuam os renovadores:

Toda educação varia sempre em função de uma ‘concepção de vida’, refletindo, em
cada época, a filosofia predominante, que é determinada, a seu turno, pela
estrutura da sociedade. (...)
Ora, se a educação está intimamente vinculada à filosofia de cada época, que lhe
define o caráter, rasgando sempre novas perspectivas ao pensamento pedagógico, a
educação nova não pode deixar de ser uma reação categórica, intencional e
sistemática contra a velha estrutura do serviço educacional, artificial e verbalista,
montada para um concepção vencida. Desprendendo-se dos interesses de classe, a
que ela tem servido, a educação perde o sentido ‘aristológico’, para usar a
expressão de Ernesto Nelson, deixa de constituir um privilégio determinado pela
condição econômica e social do indivíduo para assumir um ‘caráter biológico’,
com que ela se organiza para a coletividade em geral, reconhecendo a todo
indivíduo o direito a ser educado até onde o permitam as suas aptidões naturais,
independente de razões de ordem econômica e social.
44
É de Helena Bomeny (2001) o mérito de ter apresentado, pela primeira vez, uma análise sistemática da
influência dos ideais da Escola Nova sobre Darcy Ribeiro.
45
Para uma discussão crítica sobre o Manifesto a partir do contexto em que foi escrito, ver Romanelli (1978).
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Se quisermos buscar, na fonte, a principal influência intelectual de Darcy no período
em questão, devemos estar atentos, então – e finalmente –, para os frutos de seu íntimo
convívio com Mestre Anísio, cujo pensamento mereceria um tratamento muito mais amplo
do que permite o espaço deste trabalho46. Não obstante, vale destacar ao menos a idéia de
“escola progressiva” proposta por Anísio em 1934, como substitutiva à designação “escola
nova”, segundo o educador, “necessária, talvez, em início de campanha, para marcar
vivamente as fronteiras dos campos adversos”, mas que “ganharia em ser abandonada”.
“Progressiva, por quê?”, pergunta Anísio. Ao que ele mesmo responde:

Porque se destina a ser a escola de uma civilização em mudança permanente
(Kilpatrick) e, porque ela mesma, como essa civilização, está trabalhada pelos
instrumentos de uma ciência que ininterruptamente se refaz. Com efeito, o que
chamamos “escola nova” não é mais do que a escola transformada, como se
transformam todas as instituições humanas, à medida que lhes podemos aplicar
conhecimentos mais precisos dos fins e dos meios a que se destinam (Teixeira, 2000
[1934], p. 24).

Os ideais dos pioneiros, representados por Anísio, permanecem os mesmos. A
sociedade, uma vez transformada social e economicamente, graças ao desenvolvimento da
ciência, deve ver também transformada sua escola, “instituição fundamental que lhe serve,
ao mesmo tempo, de base para sua estabilidade, como ponto de apoio para a sua projeção”
(idem, p. 25). “Filho das invenções e das máquinas”, o progresso é, assim, o resultado da
aplicação da ciência na civilização humana e, ao mesmo tempo, exige novos indivíduos
capazes de pensar autonomamente, tornando-se responsável por seu próprio destino e da
sociedade em que vive. Esse novo homem é o que deve preparar a Escola Progressiva.
Anísio preconiza três pilares básicos, sustentadores da sociedade nas décadas de 30 e
40. Em primeiro lugar, “a nova atitude espiritual do homem”, marcada por um misto de
otimismo, segurança e coragem diante da vida, em contraposição à “velha atitude de
submissão, de medo e desconfiança na natureza humana”. (idem, p. 30). Em segundo lugar,
o industrialismo, diretriz de vida “como a nova visão intelectual, do homem, também filho
da ciência e da sua aplicação à vida” (idem, p. 32). Finalmente, a democracia, como a
46

Existe um bom número de trabalho sobre a trajetória de Anísio. Ver, entre outros, os já citados livros de
Bomeny (2001) e Xavier (1999).
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grande tendência do mundo, um modo de vida no qual “cada indivíduo conta como uma
pessoa” (idem, pp. 34-35).
Todas essas tendências, segundo a análise de Anísio feita na primeira metade do
século passado, atuavam sobre a escola impelindo-a à transformação que, no fundo,
significava o “desapego aos velhos sistemas autoritários do passado”, tradicionais ou
religiosos. Desapego, lembra o educador, muito mais acentuado entre os mais jovens.
Desapego, enfim, decorrente da negação de qualquer autoridade exterior, já que as idéias
devem ser examinadas por seus méritos intrínsecos e à luz da razão individual. Afinal,
conclui Anísio numa expressão inconteste da presença dos ideais liberais em seu
pensamento, “[a] noção de liberdade envolve, caracteristicamente, a capacidade de se
orientar exclusivamente por uma autoridade interna (idem, p. 36, grifos originais)”.
Em suma, se a escola é o retrato da sociedade a que serve, uma sociedade em franco
processo de crescimento e modernização não poderia contar com uma escola inspirada em
moldes tradicionais. Assim propunha Anísio um novo papel para a educação no Brasil:

Podemos perceber a nova finalidade da escola, quando refletimos que ela deve hoje
preparar cada homem para ser um indivíduo que pense e que se dirija por si, em
uma ordem social, intelectual e industrial eminentemente complexa e mutável.
Antes a escola suplementava, com algumas informações dogmáticas, uma educação
que o lar e a comunidade ministravam ao indivíduo, em uma ordem, por assim
dizer, estática. Toda educação consistia em ensinar a seguir e a obedecer.
Hoje, sem nenhum exagero, se quisermos que a nova ordem de coisas funcione com
harmonia e integração, precisamos que cada homem tenha as qualidades de um
líder. Pelo menos a si, ele tem que guiar e tem que fazê-lo com mais inteligência,
mais agilidade, mas hospitalidade para o novo e imprevisto, do que os velhos
líderes autoritários de outros tempos. (idem, p. 36).

É certo que Darcy compartilhava de muitos destes ideais, embora vivendo mais de
três décadas depois da primeira publicação do texto de Anísio. Se, junto com Peirano
(1991), reconhecermos nos intelectuais dos anos 20 e 30 aquele ímpeto de buscar soluções
brasileiras para problemas brasileiros, veremos que Darcy hauria desta fonte,
particularmente pela figura de Anísio, a inspiração para refletir sobre os caminhos a serem
trilhados, pelo país, para alcançar o desenvolvimento.
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Para um, assim como para o outro, o progresso dependia majoritariamente de uma
“escola nova”. Mas, para o Brasil, uma escola nova também “nacionalista” porque
formadora de sujeitos lúcidos e críticos, capazes de submeter a razão – autônoma, sem
dúvida – ao compromisso de entender e eliminar as causas do atraso de nosso povo.
É verdade que a preocupação com o destino do país não era inédita entre a
intelectualidade brasileira, mesmo nos anos 30. Como sugere Heloísa Pontes, ela remonta
pelo menos à geração de 1870, cujos representantes, ancorados em pressupostos científicos
e certos de serem “portadores de uma missão social, empenharam-se obstinadamente em
criar um saber próprio sobre o país” (2001, p. 423). Porém, diferente da geração que
protagonizaria o movimento modernista a partir de 1922, os intelectuais do fim do século
XIX espelhavam-se na realidade européia, embebidos que estavam de uma mentalidade que
opunha uma “civilização” a um mundo incompatível com o “progresso”, do qual faziam
parte.
Somente no contexto da industrialização do país, ocorrida entre os anos 20 e 30,
surgem as primeiras contestações dessa dominação ideológica – e, à reboque, das teorias
européias que, sob a nova perspectiva, não contribuíam senão para a perpetuação do status
quo (Peirano, op. cit.). Com este novo impulso, a realidade brasileira passa a ser objeto
central de estudos de várias áreas do saber (Pontes, op. cit) e uma nova ideologia
nacionalista começa a vicejar entre a elite intelectual do país.
Praticamente todos os empreendimentos de Darcy, a partir de sua entrada no CBPE
podem ser agrupados, grosso modo, sob esta ideologia nacionalista. A mesma ideologia
que de um jeito ou de outro orientou suas atividades na criação da UnB, no debate em torno
da LDBN e ainda em sua curta gestão no Ministério da Educação, entre setembro de 1962 e
Janeiro de 1961.
Porém, dizer que o nacionalismo de Darcy tem sua origem somente nessa matriz de
pensamento, ainda que consideremos a forte influência das idéias de intelectuais como
Anísio, seria reduzir excessivamente o seu pensamento. É preciso considerar a
efervescência política dos anos 50 e 60, que Darcy acompanhou de perto, particularmente
quando de sua participação no governo de João Goulart, que certamente serviu para
reforçar, até por dever de ofício, seu comprometimento com a nação.
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Neste sentido, podemos aplicar ao pensamento de Darcy Ribeiro a característica de
uma “tradição renovada”, para fazer alusão à feliz expressão de Villas Boas (1991) em sua
análise da produção de cientistas sociais entre 1945 e 1964. Assim como outros autores da
época, Darcy pode ser caracterizado como um “agente histórico”, expressão utilizada pela
autora para definir um indivíduo capaz de contribuir para o “processo de transformação e
consumação de um projeto histórico”, motivado, por sua vez, pelo acelerado crescimento
econômico e pela modificação da estratificação social com a decorrente mudança nas
feições das cidades por todo o país. Neste cenário, o Estado acaba por fortalecer o poder
central e assumir “o controle de instrumentos indispensáveis para a execução de um
programa de mudanças e reformas, justificando suas medidas através de ideologias de
caráter nacionalista e desenvolvimentista” (idem, p. 33). Assim, para Villas Boas, menos do
que romper com a preocupação dos estudiosos do Brasil desde o início do século XX, os
estudos desenvolvidos no período entre 1945 e 1964 procederam antes a uma renovação
daquela tradição.
Isto posto, podemos, finalmente, retomar a análise da participação de Darcy governo,
voltando-nos, agora, para sua segunda experiência, que se dá sob novas condições políticas.

Casa Civil

Por uma maioria esmagadora de votos, o sistema presidencialista foi reestabelecido
no Brasil em 06 de janeiro de 1963. Com plenos poderes presidenciais, Jango decide
realizar, em junho do mesmo ano, uma ampla reforma em todo o Ministério num momento
em que passava a dar finalmente mais atenção às reformas de base, uma demanda histórica
da esquerda pregada por ele próprio, desde 1961 (Ferreira, 2004).
Darcy assume a chefia do Gabinete Civil em 18 de junho de 1963, tornando-se um
dos mais ativos e íntimos assessores do Presidente. O texto que talvez expresse melhor os
seus ideais e aspirações em meio àquela conjuntura política é seu discurso de posse,
pronunciado naquele mesmo dia, no qual ele chama a atenção para a excepcional tarefa que
doravante lhe cabia, diferente daquela de pesquisador e educador que, pouco antes,
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conduzira-o a posições de responsabilidade na vida pública, primeiro na Universidade de
Brasília, depois no Ministério da Educação e Cultura. É como sugere o seguinte trecho:

Estou, portanto, consciente da excepcionalidade da tarefa que agora me cabe, de
quanto ela representa um desafio que aceito com a disposição de dar o máximo de
meu esfôrço e devotamento. Não me era dado recusar tão alta convocação nesta
hora extremamente grave, em que o Presidente da República chama todos os
brasileiros para a luta contra as condições de atraso e de miséria que atingem
milhões de patrícios nossos. Sei o quanto me custa esta convocação. Para somar
meu esfôrço aos esforços comuns de renovação institucional do Brasil, tenho, ainda
que temporàriamente, de deixar a mais honrosa e fecunda tarefa que poderia ser
atribuída a um intelectual brasileiro, qual seja a de dar à Nação sua Universidade,
a Universidade que ela necessita para desenvolver-se47.

Darcy Ribeiro aceitava a nova incumbência com a profunda confiança na capacidade
do povo brasileiro para enfrentar os graves problemas pelos quais passava a nação. Uma
nova conjuntura histórica, na qual emergiam aspirações nacionais que, mobilizando toda a
opinião pública, visavam ao rompimento com privilégios de uma minoria e a alcançar
novos patamares de progresso, evitando que o país caísse em graves convulsões sociais.
Assim como para gerações anteriores couberam desafios como a abolição da escravidão e,
depois, a regulação das relações de trabalho urbano decorrente do processo de
industrialização, Darcy atribuía à sua geração de brasileiros a tarefa precípua de lutar pelo
direito equivalente da imensa massa de trabalhadores rurais, como parte de uma reforma
imprescindível. Sinalizava, desta maneira, para uma das bandeiras pela quais mais lutaria
durante o governo de João Goulart: a reforma agrária.
Tal seria o sentimento que o motivava a atender ao chamamento do Presidente da
República, respondendo ainda ao desafio que a história colocava diante do País:

Reformar pacificamente as instituições envelhecidas, incapazes já de servir ao
progresso nacional, introduzindo na forma de uso da propriedade uma
preocupação social mais profunda; revitalizando as relações de trabalho e
tornando-as mais justas; modernizando as técnicas de produção; reformando o
sistema administrativo e fiscal para dar maior eficácia à ação do Estado;
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“Discurso do professor Darcy Ribeiro na Chefia da Casa Civil da Presidência da República”, s/d, acervo
Fundar.
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ampliando as oportunidades de educação e garantindo melhor assistência médicosanitária a todos, para que o Brasil se integre efetivamente na civilização moderna.

Assim finaliza Darcy:

Somente rompendo com as amarras que ainda nos prendem a uma estrutura social
arcáica é que evitaremos a conflagração social e abriremos novas perspectivas de
desenvolvimento ao povo brasileiro. Por êste caminho e só por êle é que infundimos
nos brasileiros de tôdas as camadas sociais do empresariado ao assalariado, do
intelectual ao analfabeto – o sentimento de que o dia-de-amanhã será melhor do
que o dia-de-hoje e o ânimo indispensável para engajarem-se patriòticamente na
luta pela pronta realização das aspirações de progresso que emergem de tôdas as
classes sociais.

Vários documentos do acervo pessoal de Darcy Ribeiro denotam sua estreita ligação
com o Presidente, além de uma amizade baseada em uma admiração e confiança mútuas.
Em várias ocasiões Darcy referiu-se a Jango como um amigo pessoal, sendo esta, aliás,
uma das razões principais, identificadas por ele, para a escolha de seu nome para o posto
mais importante da administração pública, depois da presidência: uma pessoa leal e
competente, em quem o Presidente pudesse confiar plenamente48.
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Um documento bastante intrigante, consultado na Fundar, sobre o qual nada pude saber, mostra, a um só
tempo, o teor desta ligação e as possíveis dificuldades enfrentadas por Darcy nesta nova e tão importante
etapa de sua vida. Trata-se de uma carta dirigida ao Presidente, assinada de punho por Darcy, datada de
16/08/63 – portanto, pouco menos de dois meses após a posse – com um pedido de exoneração do cargo.
Darcy, agradecendo as duas oportunidades em que havia sido honrado com um convite para ingressar em
altos cargos da vida pública, lembra que, se a primeira se justificava, em parte, por sua vida e ação de
educador, a segunda somente se explicaria pela confiança pessoal que havia inspirado em Jango. Em seguida,
escreve: “Quando do convite para a Casa Civil, ponderei a V. Excia. que, sentindo-me, embora, capaz de
colaborar em suas enormes tarefas de Presidente das Reformas, dificilmente poderia superar com
devotamento e esforço minhas carências em habilidades que o exercício do cargo demanda.
Na convicção de que V. Excia. terá verificado, já, o quanto era fundado o meu receio, sinto, nêste momento,
que o melhor caminho para continuar colaborando no seu govêrno, seja o de retornar às minhas funções de
Reitor. Ali me esperam importantes tarefas que são também nobres encargos de govêrno de V. Excia., cuja
visão fêz nascer a Universidade de Brasília e cujo amparo vem possibilitando sua implantação”. Não foi
possível saber as circunstâncias deste pedido, sobre qual nem mesmo posso afirmar que tenha chegado ao
Presidente, embora saibamos que, neste caso, não seria atendido. É possível que tenha alguma relação com as
pesadas críticas que, como veremos adiante, Darcy recebeu nas vezes em que se pronunciou publicamente em
nome do governo. Todavia, vale como registro para futuras pesquisas.
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O momento, para o governo, era delicado49. Desde 1962, jovens políticos ligados ao
primeiro escalão, como Celso Furtado, ansiavam por mudanças rápidas nas estruturas
arcaicas brasileiras. Furtado foi escolhido Ministro extraordinário do Planejamento, com a
função de atacar frontalmente o grave problema da inflação e do desenvolvimento
econômico, donde a origem de seu Plano Trienal naquele mesmo ano, apresentado por
Jango uma semana antes do Plebiscito (Ferreira, op. cit.). Ao lado dele estava o novo
Ministro da Fazenda, San Tiago Dantas, determinado a conduzir a mesma política de
estabilização econômica. O programa, no entanto, dependia de medidas anti-populares, pelo
menos para uma ou outra das forças políticas, como a reforma fiscal e o ajuste de taxas
cambiais com o fito de ajustar a balança de pagamentos internacionais, que acabaram
afetando o custo de vida, ao aumentar o custo de importação de produtos essenciais ao
consumo, como trigo e petróleo.
As reações por parte de nacionalistas tiveram início com as negociações de San Tiago
em Washington, para obtenção de ajuda financeira e renegociação da dívida externa
brasileira. As imposições e condições impostas pelos norte-americanos expunham San
Tiago Dantas à acusação de que estava vendido aos interesses estrangeiros. O fato se
agravou com o acordo firmado pelo Governo com a American and Foreing Power
Company (AMFORP) para a compra de bens da empresa no Brasil, o que, do ponto de vista
brasileiro, parecia um excelente negócio para a companhia. Sentimentos nacionalistas
embasavam as críticas da extrema esquerda, principalmente com Leonel Brizola, e da
direita, com Lacerda, que criticava a venda de material, segundo ele sucateado, por preços
superavaliados.
Os acontecimentos que tiveram lugar entre janeiro e junho de 1963 tornavam o
conflito político cada vez mais polarizado em extremos. As pressões vinham de
praticamente todas as facções. Cresciam as reivindicações de grupos de esquerda, como a
UNE e a Ação Popular, que em campanha pela alfabetização, lutavam pelo que parecia ser,
aos olhos do governo, uma tentativa de mobilizar novos eleitores a favor de líderes
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Evidentemente, as informações contidas nos parágrafos seguintes, extraídas, em sua grande maioria, do já
citado trabalho de Skidmore (1982), são, talvez, demasiadamente sucintas para dar conta da complexidade da
cena política brasileira entre 1961 e 1964. Creio serem suficientes, porém, para contextualizar a atuação de
Darcy no Gabinete Civil do governo Jango. Com esta tese já redigida, tomei conhecimento do livro Jango:
um perfil (1945-1964), de Marco Antônio Villa, certamente uma fonte importante para ajudar a compreender
o período, mas não explorada aqui.
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populistas. No interior do país recrudesciam as invasões de terras, que reascendiam as
discussões em torno do projeto de Reforma Agrária, apresentado o Congresso em março de
1963 pelo próprio Jango e rejeitado por uma Comissão da Câmara dos Deputados em maio
do mesmo ano. Embora ainda incipientes em meados 1963, os movimentos populares no
setor rural já apresentavam avanços suficientes para alarmar e despertar interesses
contrários, sobretudo da elite agrária tradicional, e fazer com que Jango compreendesse,
não obstante, a necessidade ainda maior de comprometer-se com a reforma agrária. Este era
um tema presente também no Plano Trienal e um compromisso de Jango para a realização
das “reformas de base”. A questão, no entanto, suscitou acusações do centro e da direita,
que viam aí uma manobra populista da presidência para angariar simpatia de uma massa a
partir de um projeto pouco estruturado.
Por sua vez, os conspiradores ensaiavam uma mobilização contra Jango. Dentre eles,
os conspiradores militares, que, se colocando em prontidão, tentavam convencer oficiais
legalistas a aumentar o cerco de oposição. Entre os civis, militantes udenistas acreditavam
na inevitabilidade da deposição de Jango; movimentos paulistas de oposição liderados por
Júlio de Mesquita Filho também ampliavam sua mobilização; e, por fim, o grupo centrista
temia pelo crescimento da inflação e a evidente má-vontade de Jango para realizar um
programa de estabilização. Em suma, como afirma Skidmore (1982, p. 310),
“[p]ersonalidade fraca, colhida pelas garras de um tufão, o presidente agira com indecisão,
expondo-se dessa forma aos ataques da direita como da esquerda”.
Espremido entre opiniões tão diversas, Jango ganhava em descrédito e, logo após a
reforma ministerial de junho, tornava evidente sua perda de interesse por programas que
pudessem levar a mudanças estruturais de problemas cruciais como controle da inflação e
crescimento econômico. Ainda segundo Skidmore, dando exíguo apoio a uma política
destinada a promover o desenvolvimento sem inflação, o governo só havia logrado
promover a inflação sem desenvolvimento. Diante disto, o presidente decide, então,
concentrar-se no programa de “reformas estruturais”, previstas desde 1961, que se dividiam
em quatro categorias: administrativa, financeira, tributária e agrária, esta última a que
receberia maior atenção de Jango.
É aqui que podemos começar a entender o papel de Darcy em sua passagem pela
Chefia da Casa Civil. Praticamente todas as suas manifestações públicas neste período, bem
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como seus relatos posteriores sobre o mesmo, fazem referência, implícita ou
explicitamente, às reformas e seu empenho para torná-las prioridade no governo de João
Goulart. Isto mostra que aquele momento foi crucial para a aproximação de Darcy do
trabalhismo de Jango, articulado ao PTB. Ele próprio avaliaria sua tomada de posição
frente à polarização entre a direita e aqueles que acreditavam nas forças trabalhistas para o
co-exercício do poder, destacando sua integração nesta corrente, “confiante em que era a
única capaz de realizar as potencialidades brasileiras, promovendo profundas reformas
estruturais indispensáveis e inadiáveis para que o Brasil desse certo” (1997a, p. 292).
Para Darcy, mesmo os militantes do Partido Comunista, enfraquecidos pela situação
de clandestinidade que passavam a enfrentar, eram incapazes de identificar-se com o
trabalhismo de Jango, visto como um “desvio histórico”, posto que não se efetivaria pela
hegemonia operária. Mesmo ligados a sindicatos janguistas e ao próprio PTB, afirma,
ficavam “sempre com a reserva de que sua revolução era outra. Tinham razão. De fato era”.
E completa, traçando, desta vez explicitamente, uma genealogia de idéias que remonta
novamente à década de 1930:

Nesse quadro, passei a ver o socialismo como a progressão do trabalhismo através
da incorporação do campesinato ao sistema econômico e político brasileiro pela
reforma agrária e através do controle das multinacionais. Esse é o caminho
brasileiro da revolução social. Não uma revolução cerebrinamente socialista, mas
concretamente socialista, porque pós-capitalista, pela impotência do capitalismo
para promover uma prosperidade generalizável.
Tratava-se de levar à frente a Revolução de 1930, criando um governo
nacionalista, capaz de enfrentar o estrangulamento imperialista. Um governo
vinculado aos sindicatos, capaz de mobilizá-los para grandes atos de massa. Um
governo socialmente responsável ante as populações pobres da cidade e do campo.
Um governo orientado para o capitalismo de Estado, capaz de fortalecer as
grandes empresas públicas como a Petrobrás, a Vale, a CSN, o Branco do Brasil e
de criar novas empresas públicas, como a Eletrobrás e a Embratel. Um governo
predisposto a realizar a reforma urbana, que garantisse aos trabalhadores pobres
a propriedade de sua moradia, chamando ao poder público as relações com o
proprietários da terra que ocupavam (idem, p. 292-293).
Mesmo feitas a posteriori, as considerações de Darcy parecem bastante afinadas com
o pensamento político que, na época, o governo havia herdado de Getúlio Vargas, “o
grande e imortal patriota”, como diria Jango (apud Skidmore, op. cit., p. 349) no famoso
discurso de 13 de março de 1964, ao qual retornarei em seguida. Elas também evidenciam
186

que a participação de Darcy na virada empreendida pelo Governo João Goulart, em 1963,
em direção às reformas, não deve ser desprezada. O próprio Darcy não estava exagerando
ao declarar que os meses seguintes à sua entrada na Casa Civil “foram de grande vitalidade
política”, um clima de otimismo quanto às possibilidades de mudança, compartilhado por
vários ministros. Expandia-se “a idéia de que tudo se podia mudar e que ia mudar
rapidamente para melhor, fazendo a reforma agrária e pondo sob controle as empresas
estrangeiras” (Skidmore, op. cit., p.301). É possível que sua capacidade de persuasão,
tantas vezes demonstrada em empreendimentos anteriores, tenha exercido também aqui o
seu papel. Agora, porém, como um dos principais conselheiros de Jango, sua força era a de
um ideólogo do governo.
A importância – e o peso – de Darcy Ribeiro expressava-se, por exemplo, nas
inúmeras vezes em que se pronunciou publicamente em nome da Presidência ou, ainda, em
sua ativa participação nas mensagens presidenciais, sobretudo aquela de 1964, feitas sob as
mesmas bases ideológicas do já citado discurso de Jango, pronunciado na Central do Brasil,
que acabaria por precipitar sua própria deposição. Analisemos, separadamente, cada um
desses acontecimentos.
No primeiro caso, dois eventos merecem registro, pela repercussão que geraram em
toda mídia e pela exposição a que submeteram Darcy, como representante do governo. O
primeiro trouxe à cena um novo confronto com um velho opositor: Carlos Lacerda, agora
Governador do Estado da Guanabara. O episódio tem início com a divulgação por Lacerda
de uma “Carta à Nação” contendo diversas denúncias sobre uma suposta “conspiração dos
desonestos e dos incompetentes, dos comunistas e de seus auxiliares, contra o esfôrço
honrado do govêrno da Guanabara, como começo de uma grande baderna que se quer
promover no Brasil”50 . Um dos críticos mais cáusticos de João Goulart desde sua posse em
1961, Lacerda denunciava, agora, toda a articulação do Governo Federal para o que via
como uma “campanha” contra sua própria administração e, concomitantemente, como uma
tentativa de garantir governabilidade durante a segunda metade do mandato presidencial,
quando qualquer crise institucional que levasse ao afastamento do Presidente deveria ser
solucionada em trinta dias, conforme previa a Constituição, com a eleição de novo
50
“Carta ao Povo”, de Carlos Lacerda, Julho de 1963, acervo Fundar. As citações que se seguem, cujas fontes
não estão citadas, foram extraídas deste documento, localizado junto ao processo que Lacerda moveria contra
Darcy, em razão de suas respostas, analisadas a seguir.
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presidente pelo Congresso. O ataque visava também aos “comunistas” que Lacerda
acreditava cercar o Presidente. Afinal, argumentava, com uma eventual saída de Goulart e
sua substituição por um presidente eleito pelos parlamentares, seriam eles que perderiam o
“terreno conquistado”, tendo que “voltar às bases” e ao “ponto de partida”.
Mas interessa-nos particularmente a reação do Governo Federal que, representado por
Darcy, posicionou-se com firmeza e veemência por meio de um pronunciamento em rede
de rádio e TV logo em seguida à divulgação das acusações de Lacerda. As trocas de
acusações que marcaram o acontecimento tiveram lugar na primeira página do jornal O
Globo do dia 10 de Julho de 1963, que curiosamente intitulou a reportagem com a
manchete “Advertências do Sr. Reitor”, numa irônica referência às declarações de Darcy.
O jornal anunciava o destempero daquela conjuntura política, da qual nem governo,
nem oposição escapavam da censura, aludindo ao fato de que nada havia de “tão violento
quanto uma alocução do governador Carlos Lacerda – a não ser o programa de respostas do
Chefe da Casa Civil”. Em seguida criticava o governo que, proibindo a retransmissão do
discurso “de seu feroz adversário”, enviava “à TV, em dias sucessivos, as suas principais
figuras, com o fito de refutá-lo, aumentando assim o clima de intranqüilidade e paixão”. A
crítica recaía, primeiro, sobre a explicação do Ministro da Justiça51 sobre as razões de seu
ofício enviado às editoras proibindo a transmissão de debates políticos, sob o argumento de
que as retaliações prejudicavam e envenenavam a vida nacional, embora, ele mesmo tenha
na ocasião se atirado ao ataque pessoal contra Lacerda, demonstrando que sua decisão não
alcançava representantes do governo. Mas dirigia-se também ao Chefe da Casa Civil, cujo
teor das declarações não era menos nocivo à ordem institucional do que a atitude de seu
adversário.
Assim, enfatizando a discordância em relação aos excessos verbais do governador,
que durante muito tempo havia cometido sozinho suas faltas, o texto atribuía a Lacerda,
com a nova situação, a companhia de “tôdas as principais figuras da administração federal,
que não podem mais aproximar-se de um microfone ou de uma câmera sem se lançarem a
vitupérios e ofensas contra o Chefe do Executivo Carioca”. As referências às declarações
de Darcy foram escritas da seguinte maneira:

51

O Ministro da Justiça, na época, era Abelardo de Araújo Jurema. Não há, contudo, no documento,
referência direta a seu nome.
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Na alocução do atual do chefe da Casa Civil o que mais surpreendeu foi a
lembrança – apesar do ar juvenil de S. Excia – de que quem aparecia no vídeo foi o
magnífico Reitor da Universidade de Brasília, momentâneamente afastado do pôsto
para o exercício do cargo político. Dificilmente se imaginaria que um professor
universitário, um reitor, pudesse de tal maneira transmudar-se no apaixonado e
violento orador que o Sr. Darci Ribeiro soube ser, compensando, sem sombra de
dúvida, as injúrias que localizou na ‘Carta à Nação’ divulgada pelo Sr. Carlos
Lacerda.
Segundo o jornal, Darcy usara termos como “govêrno trêfego” e “governador
frustrado”, para acusar Lacerda, enfatizando ainda que o Governador teria recebido
dinheiro do Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) para suas campanhas contra o
Govêrno Federal e contra o mandato do Presidente da República. Tanto o suicídio de
Vargas, quanto a renúncia de Jânio Quadros foram debitados por Darcy a seu opositor, cuja
honestidade foi posta em dúvida. Continua a reportagem:

Como se vê, nada faltou ao discurso do Sr. Darci Ribeiro para credenciá-lo aos
olhos daqueles muitos inimigos que o Governador Carlos Lacerda soube fazer,
como ninguém, nestes anos de atuação política. Mas para a maioria da opinião
pública do Rio e Janeiro a fala do Chefe da Casa Civil repercutiu mal. Faltou-lhe
isenção, superioridade e critério. Sua Excia. deixou de ser o reitor para copiar um
elemento da UNE, inclusive na linguagem e nas advertências marxistas ao final do
programa, quando, apavonado, ameaçava castigar I-M-P-L-A-C-A-V-E-L-M-E-NT-E os homens de emprêsa que dão recursos aos opositores do Govêrno para seu
programa de rádio e TV.

E, finalmente, conclui com duras críticas à postura de Darcy:

Por fim, o candente reitor em disponibilidade e neopolítco em grande atividade
chegou à conclamações derradeiras, pedindo aos operários, aos estudantes, à
intelectualidade e às mães que estejam alertas e dispostos a ‘encandecer’ a opinião
pública contra a terceira ‘agostada’ de Lacerda que, a julgar pela certeza com que
a ela se referiu o Sr. Darci Ribeiro, eram favas contadas, estando o País, portanto,
às portas de uma convulsão interna, ou, pelo menos, de um movimento
revolucionário.
Felizmente a nação não levou muito a sério os receios e as conclamações do chefe
da Casa Civil, tendo mantido a sua calma, permanecido em paz e continuado a
trabalhar, como é preciso para vencer a crise econômica.
Tivesse a S. Excia. sido acreditado e o dia de ontem teria sido funesto para as
nossas já muito angustiadas finanças públicas. Empolgado com seu cargo nôvo, o
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ex-reitor vê fantasmas, mas a Nação, que é mais sábia que o sábio, não se deixou
impressionar com a aparição.
Em suas declarações, Darcy acusara Lacerda de promover ao longo dos anos um
atentado continuado contra as instituições democráticas brasileiras, de maneira que a
democracia no Brasil, se existente, o era “apesar do Sr. Carlos Lacerda”. Contra este
“instigador de badernas”, era preciso, pois, alertar a opinião pública do país, não com
acusações pessoais infundadas, mas com documentos, de que sua incitação à desordem
tinha por finalidade destruir as instituições democráticas às quais ele não se adaptava, como
bem demonstrava sua administração frente ao Governo da Guanabara, “onde instaurou um
estado policial, intolerante, desrespeitando desde o direito de livre expressão popular, as
liberdades sindicais e até o Tribunal de Contas”52.
Mas o alvo predileto de Darcy era a responsabilidade que atribuía a Lacerda de
atentar contra as instituições em 1954, “levando o presidente Getúlio Vargas ao suicídio;
em 1955, pregando um estado totalitário e tentando impedir a posse do sr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira; em 1961, levando o Presidente Jânio Quadros à renúncia e de novo
tentando instaurar o regime totalitário”; e, finalmente, naquele momento, em 1963, em sua
luta para derrubar o próprio Goulart, como sugeria sua “Carta ao Povo”, lida na televisão.
Continua Darcy:

O povo conhece suficientemente êsses episódios. Mas o que é preciso demonstrar,
agora, é que, em todos êsses momentos, o sr. Carlos Lacerda agiu conscientemente
contras as instituições, forjando argumentos e crises, e lançando mão de uns
mesmos elementos capazes de gerar inquietação e desordem. É preciso revelar à
opinião pública que o sr. Carlos Lacerda descobriu a fórmula do golpe, fórmula
essa que êle vem manipulando impunemente visando liquidar com a democracia
brasileira.
O Sr. Carlos Lacerda sabe que, para derrubar um govêrno eleito pelo povo, terá de
demolir os seus pontos de sustentação na opinião pública e nas Forças Armadas.
Para isso, procura fazer crer que o Govêrno é corrupto e, porque é corrupto, não
está interessado em resolver os problemas do povo mas em beneficiar parentes
apaniguados. Ao mesmo tempo, necessita o Sr. Carlos Lacerda de fazer crer à
opinião pública que tôdas as dificuldades vividas pelo povo são propositalmente
criadas pelo Govêrno Federal, visando levá-lo ao desespero e criando um clima
52
As citações deste parágrafo e dos seguintes foram extraídas de um documento localizado na Fundar,
referente ao pronunciamento de Darcy transmitido por rádio e televisão, em julho de 1963, em resposta às
acusações de Lacerda.
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propício à instauração de uma ditadura. Essas mesmas acusações foram feitas pelo
Sr. Carlos Lacerda, bem como a de que o Govêrno Federal está aliado aos
comunistas53.
Darcy baliza seu discurso com trechos de vários pronunciamentos de Lacerda
publicados principalmente na Tribuna de Imprensa, vinculando-os aos já citados
acontecimentos marcados pela morte de Vargas e pela a renúncia de Jânio Quadros. A
mesma “fórmula” lograda antes e agora utilizada na “Carta ao Povo”, contra o Presidente
João Goulart. Segundo Darcy, em todos esses anos os presidentes vinham sendo
prefigurados como inimigos do povo e, não raro, infratores da Lei. Antes, como agora,
Lacerda mencionava o “perigo do comunismo” e passava ao povo a idéia de que o
Presidente era inimigo do Congresso, numa tentativa de conspirar para fechá-lo e instaurar
a ditadura do país. Da mesma maneira, tentava utilizar-se das comemorações da Revolução
Constitucionalista de 1932 para atiçar “a opinião pública do mais importante Estado da
União contra o Presidente da República, num abuso e desrespeito aos sentimentos
patrióticos de São Paulo”. Dava, assim, como sugere Darcy, mostras dos “ingredientes do
golpe”, utilizados por Lacerda em sua “alquimia golpista”. Seguem-se as conclusões no
seguinte tom:

É por isso, senhores ouvintes e telespectadores, que todos nós temos o direito de
apontar o Sr. Carlos Lacerda como um criminoso execrável, inimigo nº 1 da
democracia brasileira.
E ele continua a pregar o golpe. Sua ‘Carta ao Povo’ contém, como demonstramos,
todos os ingredientes dos golpes anteriores. Nela, o Sr. Lacerda sugere que se
deponha o presidente, pois, agora, caberá ao Congresso e não ao povo eleger-lhe o
substituto.
(...)
A reação do Governo Federal, denunciando a trama golpista do Governador da
Guanabara, fê-lo recuar. Mas ele já volta à pregação do golpe, já que ele foi ao
Rio Grande do Sul afrontar o povo gaucho, insultar o presidente Vargas – que êle
matou e a Petrobrás, sentinela avançada de nossa independência econômica. E de
volta de sua viagem, o agitador continua a informar que a situação é grave e a
pregar o golpe. Eis o que êle declarou, em São Paulo, no dia 23 de Julho passado:
‘Agora e depois de Agosto, a minoria organizada, audaciosa, fortemente protegida,
decidiu tomar conta do país. Ou o povo domina essa minoria ou será dominado por
ela. O problema não é de calendário e sim de consciência’ (Diário Carioca,
24/07/63).
53

Grifos originais.
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Assim, êle confirma que o objetivo de sua ‘Carta ao Povo’ era pregar a deposição
do Presidente João Goulart. E mais uma vez, nessa mesma declaração feita em São
Paulo, o profissional do golpe mostra-se contra a solução democrática do voto:
‘Acho a situação do país muito grave para brincarmos de sucessão. Se a crise
continuar como vai não haverá sucessão’.

As declarações de Darcy renderam-lhe, posteriormente, um processo criminal movido
por Lacerda, por calúnia e difamação, cujo registro e documentação encontram-se na
Fundação Darcy Ribeiro. O fato, no entanto, não seria motivo de intimidação, já que, em
sua defesa, Darcy reiterava sua posição, alegando as figuras jurídicas de “exceção de
verdade” e “notoriedade de fato imputado”, baseado em documentação. Fazia, assim, “a
reiteração responsável e plena de todas as denúncias, afirmações e acusações que o
denunciado, na condição de Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, fêz ao
Sr. Carlos Frederico Werneck Lacerda, Governador do Estado da Guanabara, através de
uma cadeia de emissoras de televisão e de órgãos de imprensa, nos dias 8 e 9 de julho do
corrente ano”. É óbvio que Darcy tentava impedir a inversão do argumento, mantendo sua
posição de acusador e não de acusado. É o que se percebe, por exemplo, quando se lê, nas
“Razões do Professor Darcy Ribeiro”, que “[p]rocessado, por motivo dessas declarações,
que reafirma, o denunciado mantem a sua posição de denunciante, uma vez que quem está
acusado e continuará a sê-lo, é o Governador da Guanabara”.
Jogos de poder à parte, o episódio da polêmica com Lacerda serve, acima de tudo,
para mostrar o deslocamento definitivo de Darcy em direção ao debate em torno das
questões mais importantes no cenário nacional e, ao mesmo tempo, sua ampla e intensa
participação no Governo de João Goulart. Todavia, não devemos perder de vista que,
sobretudo para seus opositores, como pudemos perceber pela reportagem comentada acima,
as atividades exercidas anteriormente – etnólogo, professor, reitor – eram não raro evocadas
para desqualificá-lo como “político”. Outrossim, Darcy enredava-se no complexo jogo da
política brasileira dos anos 60 como um dos mais ativos personagens do Governo Jango no
processo que culminaria no golpe de 1964 e ao exílio político.
Um segundo episódio, ainda mais amplo, ocorrido no início de 1964, dá bem a
dimensão das atividades à qual passou a submeter-se e aos reveses que precisou enfrentar
em decorrência da postura ideológica professada publicamente, como representante do
Governo Federal. Refiro-me a uma série de entrevistas dadas por ele, novamente em rede
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de rádio e televisão, como uma tentativa de justificar a política do Governo e algumas
declarações feitas pelo próprio Presidente, particularmente no que se refere a apontamentos
realizados por Jango no sentido de prescrever a substituição do “regime capitalista” pela
“democracia social”.
Um dos jornais da época trazia a seguinte notícia:

O Brasil não pode ser um clube fechado, para uso e gôzo de apenas uns cinco
milhões de brasileiros que não passam fome e podem enviar seus filhos à escola,
enquanto outros setenta e cinco milhões vivem à margem do processo social,
condenados à penúria e ao subdesenvolvimento – disse ontem o professor Darcí
Ribeiro, em alocução ao povo brasileiro, transmitida através de uma cadeia de
emissoras de rádio e TV do Rio e pela TV Brasília54.

Para tornar mais claro o pensamento implícito aos apontamentos de Darcy, travestidos
aqui de crítica a uma elite privilegiada, acompanhemos outro comentário, publicado no
Estado de São Paulo em Janeiro de 1964.

Declarou o chefe do gabinete civil:
O regime democrático, fundado numa organização capitalista, surgiu
historicamente num período muito definido. Representou um extraordinário avanço
na evolução humana, pela extraordinária energia que ele libertou, permitindo que
a sociedade alcançasse um plano mais alto de atendimento das condições básicas
da dignidade humana. Entretanto, esse regime, como todos os anteriores, é
meramente histórico, sujeito, por isso, a envelhecer, exigindo reformas que
ampliem as possibilidades do progresso humano.
Continuou o sr. Darci Ribeiro: ‘O significado básico do pensamento político
moderno, inclusive e principalmente do católico, é o reconhecimento do
obsoletismo do capitalismo. As encíclicas papais – sobretudo esse extraordinário
documento que é a ‘Mater et Magistra’ – definem precisamente este pensamento: A
Igreja não está comprometida com a ordem capitalista, porque é mais velha do que
esta ordem e porque, naturalmente, sobreviverá ela. Quem fala hoje em democracia
de base social filia-se à bandeira de João XXIII, reconhecendo, como ele, que o
lucro, embora tendo um extraordinário poder organizador, não pode ser
instrumento unico de organização, de estruturação de sociedades, que aspiram a
ampliar a oportunidade de educação, de saúde, e de bem estar de todos os seus
componentes.55

54
55

Este recorte de Jornal, localizado na Fundar, não possui, infelizmente, referência à fonte.
Estado de São Paulo, 10/01/64, acervo Fundar.
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Evidentemente, dados os interesses políticos divergentes, as opiniões se dividiam
conforme as declarações de Darcy, dadas em nome do governo, apareciam na mídia. Sobre
outro pronunciamento, realizado no dia 13 de fevereiro, o jornal O Diário de Notícias
chamava “Voz Alarmante” as palavras de Darcy em um texto cujo trecho abaixo é bastante
sintomático:

Ontem, durante mais de uma hora, o sr. Darci Ribeiro ocupou câmaras e
microfones para fazer o que fôra anunciado como ‘um importante pronunciamento
em nome do Govêrno Federal’. A Palestra do chefe da Casa Civil foi aguardada
com compreensível interêsse. Supunha-se que fôsse discorrer sôbre os graves
problemas que assoberbam o país, comunicando ao público as soluções que foram,
estão sendo ou serão adotadas pelo Govêrno.

A expectativa girava em torno de explicações satisfatórias sobre as várias acusações
das quais o Governo vinha sendo alvo, como aquelas feitas cotidianamente “por setores
responsáveis da Nação, relativamente à infiltração comunista nos quadros mais elevados da
administração pública” ou ainda as denúncias contra diretores da Petrobrás. Mas, segundo o
jornal,

[o] que se ouviu, o que se viu, foi simplesmente decepcionante. Em tom de
polêmica, incompatível com a dignidade inerente ao cargo que exerce, (...), em
palavras, tons e gestos de quem deseja não argumentar, defender, explicar, expor,
provar, e sim investir desabridamente, contra adversários e acusadores, o sr. Darci
Ribeiro limitou-se a desfiar um rosário de lugares-comuns da demagogia oficial,
tangenciando, sem sequer fazê-lo com habilidade, os pontos cruciais dos dois
assuntos que inspiraram seu pronunciamento: Petrobrás e Comunismo.56

Com um tom mais ameno, apontou o Diário Carioca, no mesmo dia, a ênfase de
Darcy nas reformas:
Durante mais de uma hora o professor Darcy Ribeiro expôs detalhadamente as
realizações do govêrno para integrar parcelas cada vez mais ponderáveis do povo
brasileiro ao processo econômico, político e social da Nação, e apontou, também,
as deficiências estruturais, que precisam ser removidas para que o Brasil possa
alcançar mais ràpidamente novos estágios de desenvolvimento.
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Diário de Notícias, 14/02/64, acervo Fundar.
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Sustentou, com ênfase, o chefe do Gabinete Civil da Presidência a necessidade da
realização das reformas de base, com urgência, por estarmos diante da alternativa:
renovação da sociedade brasileira ou convulsão social, explicando ainda as razões
pelas quais o presidente João Goulart assumiu pessoalmente a liderança do
movimento popular em torno das reformas57.

O discurso contemplou ainda os temas referentes à Petrobrás, ao mercado de trabalho,
aos sindicatos, e, evidentemente, à reforma agrária e à Lei de Remessas de Lucros, cuja
importância, salientou Darcy, reside na “preservação dos interesses nacionais” e na
capacidade de impedir “em última análise, que o trabalho do povo brasileiro continue
servindo para o enriquecimento ilícito de certas empresas estrangeiras que montam, aqui,
verdadeiras máquinas de sucção de energias do nosso povo”. Afinal, conclui: “Êste país
que é pobre, que carece de mais escolas e hospitais; êste país cuja população passa fome,
transformou-se em país exportador de capitais, graças às remessas de lucros daquelas
empresas”.
Outras declarações vicejaram na mídia, acusando Darcy de defender os comunistas,
ou ainda, novamente, como declarou a Folha de São Paulo em 15/12/64, de não se
“harmonizar com a dignidade de seu cargo e muito menos do cargo ocupado por aquele de
que é porta voz”. Curiosamente, não faltaram, uma vez mais, vitupérios a invocar o passado
de Darcy. É o que se vê, por exemplo, em frases extraídas do Estado de São Paulo, que
ironizava o fato de Jango ter escolhido um “professor de etnologia” para dar aulas de
economia. E mais: “Em condições normais o sr. Darci Ribeiro estaria perdido entre as
centenas de simuladores da cultura”. Ou ainda: “Falta-lhe tudo para ser levado a sério e
aquilo que realizou na capital da República pode ter qualquer nome, exceto o de
Universidade...” E esta curiosa passagem:
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A simpatia de Darcy pelo discurso da esquerda mais radical do momento pode ser percebida pela
convergência de seu diagnóstico da época com as palavras de Leonel Brizola, que desde 1960 passara a
pregar a insurreição popular, radicalizando seu próprio discurso. Neste ano declarava o líder trabalhista: “Só
um inconsciente não vê que estamos vivendo o desenvolvimento de um processo revolucionário. De início a
ordem será mantida. Mas, se as coisas continuarem como vemos, a inconformidade popular, depois de
alcançar a classe média e chamada pequena-burguesia, atingirá os próprios quartéis”. Ou ainda: “Tenho
certeza inabalável de que amanhã não seremos apenas nós, mas milhões de outros brasileiros que não
hesitarão em trilhar os caminhos da revolução, se os caminhos das reformas não levarem o nosso país à posse
de nosso destino” (apud Ferreira, 2004, p. 190).
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Se quiséssemos definir o Sr. Darci Ribeiro diríamos tratar-se de um tagarela
sempre certo de que está dizendo a última palavra e incapaz de duvidar
cautelosamente dos próprios conhecimentos. Fala a s. sa. com abundância sobre
tudo e sobre todas as coisas e, com a mesma inconsciência com que se atreve a
abordar questões de alta cultura, atira-se agora aos problemas de Estado.
É simplesmente lamentável a maneira como procura defender o ‘indefensável’.58

Skidmore refere-se a Darcy não somente como um dos mais confiáveis conselheiros
aos olhos de Jango, mas, também, ao lado de Raul Riff, chefe do Serviço de Imprensa do
Gabinete, como “dois políticos ambiciosos amadores” com grande soma de autoridade e
dispostos a pressionar o presidente a tomar medidas radicais. Isto significava convencê-lo
da ineficácia das medidas conciliatórias e, por conseguinte, da necessidade de adotar uma
política inequívoca, congregando as “forças populares, uma maioria de brasileiros, contra a
elite egoísta que tinha prática em manobrar a política democrática”. Pois acreditavam que o
desenvolvimento econômico e a reforma social de base dependiam do levante da “maioria
latente” (1982, p. 346).
As várias declarações de Darcy não somente corroboram esta afirmação como
mostram, ainda, seu elevado grau de envolvimento com as questões “nacionais” naquele
contexto “nacionalista”. As repercussões geradas pelas mesmas evidenciam, porém, a
difícil situação a ser enfrentada pelo Presidente da República.
De acordo com a análise de Skidmore, vivendo um momento de grande indecisão
política, Jango acabaria por aderir à “‘explicação’ esquerdista radical”. Diante do sintoma
de caos econômico e das múltiplas pressões, acabou convencido de que o melhor era seguir
a estratégia deles. O plano previa o comparecimento do presidente em vários “comíciosmonstro” em diversas cidades do país a fim de mobilizar as massas. Segundo o historiador,
esta nova fase da presidência teve início no dia 13 de março, no Rio de Janeiro, reduto de
Lacerda, data marcada para o pronunciamento de Jango no Comício da Central do Brasil.
No entanto, dois documentos anteriores a este evento esclarecem ainda mais o papel
de Darcy, particularmente na formulação das propostas de reformas. O primeiro, de agosto
de 1963, escrito como rascunho de uma mensagem presidencial, do qual vale reproduzir os
seguintes parágrafos:
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O Estado de São Paulo, 15/02/64, acervo Fundar.
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Venho, hoje, pela televisão, informar o povo brasileiro, as classes trabalhadoras e
produtoras, nos campos e nas cidades, sôbre alguns dos fatos do meu govêrno. São
fatos que falam, por si próprios, do ingente e contínuo esfôrço governamental no
sentido de não só manter o rítmo das obras, consideradas imprescindíveis à
manutenção da taxa de crescimento econômico do país, e à elevação do nível de
renda das populações, como também de nossa firme disposição de situá-las dentro
do contexto das chamadas reformas de base. A orientação básica de tais reformas é
no sentido de fazer com que as grandes massas da população possam participar
dos benefícios do desenvolvimento econômico, e não apenas alguns setores
privilegiados.
Êste enorme esfôrço governamental, em tôdas as frentes de trabalho, consideradas
vitais para o desenvolvimento da economia do Brasil, jamais foi descurado em
qualquer instante, desde que o povo brasileiro, por todos os quadrantes do país,
houve por bem pronunciar-se, no mais democrático de todos os pleitos, em favor do
retôrno à ordem constitucional. Mas, por outro lado, em tempo algum foi objetivo
do meu govêrno, transformar êste esfôrço de grandiosa magnitude, em sua tônica
predominante, sem levar em conta imperativos de recondicionamentos das
instituições e estruturas às necessidades novas que, nos dias de hoje, constituem
anseio comum, tanto dos mais humildes, como das mais autênticas expressões de
nossa vida intelectual e cultural.
(...)
Ao adotar essas reformas como a tônica do meu govêrno, passamos a sofrer o
assédio de tôda espécie de pressões, e temos ainda de enfrentar portentosa máquina
de corrupção, fraude e distorção dos fatos. Nada disso, entretanto, desviará o meu
govêrno dos seus propósitos de levar avante as reformas estruturais de que tanto
necessita o nosso país. Nada disso nos fará abandonar, também, a execução dos
grandes programas de empreendimentos públicos essenciais ao nosso
desenvolvimento econômico, como até agora não logrou fazê-lo.59

O segundo texto, mais importante, constitui a Mensagem Presidencial de 1964, a qual
Darcy Ribeiro denominou “a grande carta político-ideológica de João Goulart” (1997a, p.
338). Darcy dedica um capítulo inteiro de suas Confissões a essa mensagem, entregue por
ele ao Congresso Nacional no dia 15 de março, dois dias, portanto, após o discurso mais
famoso de Jango. Lembra tê-la escrito “cuidadosamente, sabendo que seria a grande carta
político-ideológica do presidente João Goulart”. A seu lado estava Abgard Renault, que
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O grifo é original. Optei por reproduzir trechos assinalados no documento, sobre o qual não é possível
afirmar se realmente corresponde, ipsis literis, a um pronunciamento de Jango. Ele é, não obstante, bastante
condizente com as idéias norteadoras do Governo e as correções e ênfases manuscritas por Darcy expressam a
tônica de suas preocupações.
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com seu estilo incomparável era “capaz de dizer gentilissimamente tudo o que o presidente
quisesse” (idem, ibidem).
A estratégia funcionou. O Congresso teve de aceitar a Mensagem. Não acharam
qualquer coisa da qual pudessem discordar ou contestar, apesar da disposição prévia em
combatê-la. Aceitaram-na, “embora ela tivesse as propostas mais radicais jamais
submetidas ao Congresso” (idem, ibidem). Com forte ênfase na necessidade das reformas
de base, o texto preconizava a Reforma Agrária como a mais importante delas. Afinal,
representava a demanda de uma massa espoliada, resultante “de um doloroso processo que,
durante mais de quatro séculos, reduziu e condenou milhões de brasileiros a condições
subumanas de existência”, mas que, naquele momento, havia despertado para o debate
acerca dos próprios problemas, organizando-se numa tentativa de buscar novas posições no
quadro nacional60.
Conforme o relato de Darcy, o próprio Jango referira-se, no Comício do dia 13, à
Mensagem Presidencial como a clara expressão das intenções e objetivos de seu governo,
conclamando, ainda, na ocasião, congressistas para que, em seu patriotismo,
compreendessem o sentido das ações propostas, cuja finalidade era “acelerar o progresso
deste país e assegurar aos brasileiros melhores condições de vida e de trabalho, pelo
caminho da paz e do entendimento, isto é, pelo caminho reformista, pacífico e
democrático” (apud Ribeiro, 1997a, pp. 338-339), e viessem ao encontro dos anseios
populares.
Assim é que muitas das questões propostas no dia treze, dentre as quais a Reforma
Agrária aparecia como a mais urgente, podem ser explicadas pelo conteúdo da Mensagem
Presidencial elaborada, poucos dias antes, por Darcy Ribeiro. As mesmas propostas
consubstanciadas na assinatura prévia, feitas pouco antes do discurso, de dois decretos
presidenciais – prova da “vitória dos radicais que cercavam o presidente” (Skidmore, op.
cit., p. 350)
Um dos decretos assinados por Jango – conhecido posteriormente como o decreto da
Superintendência da Reforma Agrária (SUPRA), que desapropriava terras num raio de dez
quilômetros às margens das rodovias federais, superiores a cem hectares, e superiores a
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Mensagem Presidencial de 15 de Março de 1964. Trecho publicado no site oficial do PDT.
(www.pdt.org.br/personalidades/jango_historia_2.htm)
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trinta, quando localizadas em bacias de irrigação dos açudes públicos federais – era, como
observou Darcy, uma antecipação da reforma proposta ao Congresso. O outro,
nacionalizava todas as refinarias particulares de Petróleo.
Skidmore (op. cit.) acredita que o comício de 13 de março trouxe a certeza inequívoca
de adesão de Jango à esquerda radical. Como expressam ambos os decretos, seu ataque
dirigia-se ao princípio da propriedade privada, no setor industrial e na zona rural. Contudo,
se a nacionalização das refinarias de petróleo não constituía um ataque direto a capitalistas
estrangeiros – uma vez que as atividades do setor não atingiam diretamente a Petrobrás,
além de representarem um esforço privado menos significativo do que as operações de
distribuição de produtos petrolíferos, estas sim, inteiramente nas mãos de empresas como a
Standar Oil e a Shell –, sendo, antes, um decreto de menor impacto, com uma “lógica
econômica pouco óbvia”, as decisões em torno da reforma agrária tinham importância
consideravelmente maior. Tratava-se de um enfrentamento de problemas internos de ordem
mais complexa, relacionados à estrutura social brasileira. As promessas de Jango de realizar
desapropriações mediante pagamento em títulos públicos de valor em uma conjuntura de
déficit do tesouro nacional tornavam a proposta impraticável aos olhos dos proprietários de
terras, que temiam pelo conflito puro e simples.
Não é necessário reproduzir aqui todo o processo que levaria a deposição de Jango, no
dia 31 de março, analisado amplamente na literatura específica. Basta salientar que tal fato
– como é notório – se deve em grande parte a radicalização política demonstrada no
Comício do dia 13, cuja repercussão negativa em todo o país acabou incitando grupos de
direita a reclamar sua deposição, o que, com a mobilização dos militares, de fato aconteceu.
Neste sentido podemos supor que a participação de Darcy Ribeiro em um dos
acontecimentos mais marcantes da política brasileira não foi nada desprezível. As
perseguições e o desterro que viriam em seguida corroboram, per se, tal assertiva.
Darcy relata que viu “todo o golpe armar-se ao lado de Jango, supondo que podíamos
enfrentá-lo”. Estava errado. Naquele dia, afirma ter ficado em seu “posto de chefe da Casa
Civil, passando pitos e dando ordens incumpríveis. Tinha posto uns mil candangos
sentados, esperando, na platéia do Teatro Nacional. Quisera ocupar com eles, se fosse o
caso, a Câmara e o Senado na manhã seguinte, pacificamente”. O Presidente do Senado,
Auro de Moura Andrade, por meio de um telegrama ao General Costa e Silva, interceptado
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por Darcy, já reconhecia a ascendência do militar, tratando-o de “meu chefe”. “Ele não é
seu chefe”, diria Darcy. “É um macaco”. Em vão. Pouco depois, Moura Andrade declarava
vaga a Presidência da República, convocando Ranieri Mazzilli, Presidente da Câmara, para
assumir o posto. Darcy continua: “Eu estava siderado. Tinha os pés e as mãos atados, a
boca tapada. Justo naquela hora em que minha disposição era enfrentar canhões com
minhas carnes. Era atirar, arrasar” (Ribeiro, 1997a, pp. 353-355). Por razões óbvias, não
poderia ficar no país. As tropas já o procuravam. Não restava alternativa senão fugir. Darcy
também estava deposto – e, de certa forma, vencido.
Rubens Paiva havia conseguido, no dia 04 de abril, um avião Cessna, de propriedade
de Jango, para levá-lo junto com Waldir Pires, na época consultor geral da república. Sobre
o acontecido e o futuro que se abria, a partir de então, vale terminar com o belo relato de
Darcy:

Fomos ter a uma fazenda de Jango em Mato Grosso, perto da Bolívia. Lá dormimos
uma noite, olhando as coisas e conversando com os peões e carregando a avioneta
com gasolina de caminhão enchendo latas que levamos conosco. Na manhã
seguinte, um vôo longuíssimo nos levou às florestas do lado paraguaio do rio
Paraná, a um campo de pouso usado por contrabandistas. Lá, trasladamos a
gasolina das latas para o avião e retomamos o vôo. Várias horas mais voamos até
alcançar Tauperi, já dentro do território Uruguaio. Havia uma forte tempestade
elétrica que não permitia ir adiante. O piloto forçou um pouso entre as ovelhas.
Por acaso, desembarcamos junto a um hotel de turismo, que tinha uma bela piscina
de água quente. Eu e Waldir caímos na água, era um descanso de reis. Mas aí nos
chamaram. Um sargento uruguaio chegara para nos prender. Ao saber por Waldir
que não éramos contrabandistas, que éramos perseguidos pedindo asilo político,
sua atitude transmudou. Encheu-se de orgulho dos uruguaios como protetores de
todos os perseguidos da América.
Lá, bem instalado num hotel, fui procurado dois dias depois por um Cassinone,
reitor da Universidade da República, única no Uruguai, orgulhosa de seus 150
anos. O reitor me passou um pito por não ter me apresentado logo à universidade e
combinou uma entrevista comigo em seu gabinete para contratar-me como
professor de antropologia, em regime de dedicação exclusiva. Era o exílio, a nova
vida que se abria à minha frente (idem, pp. 357-358).
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4
EXÍLIO: O MUNDO COMO PROJETO

“¿Cómo puedes ser tan desconsiderado
conmigo? ¡No tienes derecho a destruir así mis
ilusiones! ¡Demasiado bien sé que no es factible
que pueda reintegrarme al Brasil pronto!. ¡Pero
quiero mantener la ilusión de que es posible”.
Darcy Ribeiro

O período que antecedeu o golpe de 1964 mostra que Darcy havia alcançado, sem
sombra de dúvida, o poder, “expressão”, segundo Norbert Elias, “um tanto rígida e
indiferenciada para designar a extensão especial da margem individual de ação associada a
certas posições sociais, expressão designativa de uma oportunidade social particularmente
ampla de influenciar a auto-regulação e o direito de outras pessoas” (Elias, 1994, p. 50).
Mas, em contrapartida, o momento imediatamente posterior revela que esta mesma
“margem individual de escolha” lhe havia sido negada, em um grau extremo e de maneira
violenta, pelo novo poder estabelecido. Com isto, o regime militar lograva atingir o ápice
desse “poder social”: negava a Darcy a possibilidade de definir, individualmente, os rumos
de seu próprio destino.
Portanto, se, até então, Darcy havia dado inúmeros exemplos de sua capacidade de
agenciar sua própria posição nos diversos espaços sociais nos quais circulou, de seu talento
para perceber oportunidades e abraçar com vigor projetos que acabariam por alçá-lo ao
primeiro escalão da política brasileira, as conseqüências imediatas da repressão que
sobreveio ao golpe de 1964 evidenciam que sua conduta não pode ser apreendida a partir da
idéia de um indivíduo independente da estrutura social na qual ele está inserido. “Ser
sujeito significa estar ‘sujeitado a condições de existência definidas, condições de
designação de agentes e condições de exercício’”, afirmou Scott (1999, p. 42), com muita
propriedade. As mesmas condições, segundo esta autora, que possibilitam escolhas
limitadas ou tipos de agenciamentos dependentes de situações e posições previamente
conferidas ao sujeito. Afinal, como pondera Elias, “as oportunidades entre as quais a pessoa
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se vê forçada a optar não são, em si mesmas, criadas por essa pessoa. São prescritas pela
estrutura específica de sua sociedade e pela natureza das funções que as pessoas exercem
dentro delas” (idem, p. 49).
Por elevar este constrangimento, tal como preconizado por Elias, ao grau máximo, o
exílio de Darcy mostra explicitamente a idéia que tem norteado toda a discussão
empreendida até aqui: qualquer indivíduo está indissociavelmente ligado a uma rede de
relações sociais, da qual depende sua margem individual de escolha e fora da qual é
impossível de ser concebido, mesmo como ponto de partida para seu próprio entendimento.
Com este pressuposto, venho tentando afastar-me da tão discutida dicotomia indivíduosociedade. Porque, na medida em que as pessoas são tomadas como indivíduos diferentes
uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, se considerados em conjunto, específicos de cada
sociedade, por sua vez formada e ligada por uma rede particular de funções, de vida
comunitária que congrega todos os seus membros, temos não uma antítese, mas sim duas
realidades que se complementam: duas entidades conceitualmente dependentes, cujas
existências dependem uma da outra. Não há, em uma palavra, indivíduo sem sociedade da
mesma maneira que não há sociedade sem indivíduo. Com efeito, aquilo que poderia ser
tomado como duas possibilidades distintas, duas substâncias diferentes, dentro de um ser
humano, isto é, sua “individualidade” e seu “condicionamento social”, “não passa”,
segundo Elias, “de duas funções das pessoas em suas relações recíprocas, nenhuma das
quais pode existir sem a outra” (idem, p. 56). É o que está subentendido nesta tese.
O desterro de Darcy, tal como será narrado aqui, não significou, porém, somente
proscrição, constrangimento social, ou mesmo degredo, no sentido pleno1. Em suas
reflexões sobre o exílio, Edward Said chama a atenção para uma idéia bastante comum,
mas, segundo ele, totalmente equivocada, “de que o exílio significa um corte total, um
isolamento, uma separação desesperada do lugar de origem”. Para ele, seria bom se assim
ocorresse com precisão, porque o exilado perceberia que, de fato, uma vez alijado, tudo o
que foi obrigado a deixar para trás tornou-se “impensável, completamente irrecuperável”.
1

Citada por Haydée Coelho (2002), Denise Rollemberg salienta que o exílio é “fruto da exclusão, da
dominação, da anulação, da intolerância”; não obstante, é sempre uma “oportunidade do recomeço e da
transformação” (p. 212). Haydée Ribeiro Coelho tem sido uma das principais pesquisadoras da obra de Darcy,
particularmente da obra literária. É também de sua autoria o precioso livro com entrevistas de diversos
intelectuais que conviveram com Darcy no período do exílio Uruguaio. Por tudo isto, seus textos são
referências obrigatórias para os estudiosos da vida e da obra do autor.

202

Feliz ou infelizmente, esta não é a realidade para a maioria do exilados, cuja dificuldade,
segundo Said, não consiste apenas no afastamento compulsório do lugar de origem, “mas
sobretudo, e levando em conta o mundo de hoje, em ter de conviver o tempo todo com a
lembrança de que ele realmente se encontra no exílio, de que sua casa de fato não é tão
distante assim, e de que a circulação habitual do cotidiano da vida contemporânea o
mantém num contato permanente, embora torturante e vazio, com o lugar de origem” (Said,
2005, p. 56).
Poucas palavras seriam tão fiéis à realidade que Darcy Ribeiro enfrentaria nos anos
seguintes à sua saída do país, em abril de 1964: nem completamente isolado, nem
completamente integrado, uma vez que sua nova situação permaneceria sempre
“provisória”, uma espécie de entreatos, sempre calcada por uma esperança perene no
retorno à pátria. Em suma, Darcy passava a viver naquele estágio intermediário, como
salienta Said, típico de muitos exilados. As palavras escolhidas para compor a epígrafe
deste capítulo expressam este sentimento que Darcy conheceu em seu íntimo e com o qual
conviveu até o último dia de exílio2.
Neste capítulo, acompanharei o percurso seguido por Darcy Ribeiro no período
compreendido entre os anos de 1964 e 1976, quando ele retorna definitivamente ao Brasil.
Em especial, darei atenção à forma como ele passou a mobilizar-se em torno das causas que
vinha defendendo, agora reavaliadas à luz da experiência do exílio.
Obrigado a calar-se, tolhido em sua participação ativa na sociedade brasileira,
distanciado da própria pátria, Darcy entregou-se vorazmente a uma atividade em particular:

2

A informação sobre as reclamações de Darcy é de Renzo Pi Hugarte, seu ex-aluno no Uruguai e um de seus
principais correspondentes no período. Em entrevista a Haydée Ribeiro Coelho, o antropólogo relatou os
primeiros meses de Darcy no exílio da seguinte forma: “A mí me consta que el exilio provocó en Darcy un
intenso sofrimento moral. Recuerdo que cuando ya llevaba varios meses en Montevideo y era incuestionable
que la dictadura brasileña no iba a terminar en um plazo previsible, descubrí un día que Darcy tenía todavía
sus valijas sin abrir, como si fuera a empreender el regreso a su país en cualquier momento. Yo, entonces no
podía abarcar la tremenda ansiedad que acosa al exilado en los primeros tiempos de su expatriación y que lo
lleva a elaborar inclusive fantasías sobre su retorno; yo no había en esa época pasado por una situación
similar y cuando eso ocorruió, pude aquilatar en mi propria psiquis esa situación, por lo que volví muchas
veces a evocar aquellos momentos. Porque incurrí en una imperdonable crueldad al señalar a Darcy lo
inconducente que resultaba que no hubiera desarmado su equipaje; aludí además al caso de los republicanos
espanõles que después de veintetantos años no habían podido volver. Darcy, muy conmovido, me respondió
con un tono quejumbroso que volví a sentirle: ‘¿Cómo puedes ser tan desconsiderado conmigo? ¡No tienes
derecho a destruir así mis ilusiones!. ¡Demasiado bien sé que no que no es factible que pueda reintegrarme
al Brasil pronto!. ¡Pero quiero mantener la ilusión de que és posible!’” (apud, Coelho, 2003, pp. 107-108).
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escrever. Sua produção bibliográfica, neste intervalo de doze anos, é, no mínimo,
impressionante3.
É do período do exílio, por exemplo, o conjunto de livros intitulados Estudos de
Antropologia da Civilização, que conta com pelo menos noventa edições em seis línguas, e
que o próprio Darcy caracterizou em mais de uma ocasião como “a tarefa mais ambiciosa e
mais ousada” que enfrentou na vida. Em linhas gerais, trata-se de um amplo panorama
histórico que pretende analisar o processo de desenvolvimento das civilizações americanas
nos últimos dez mil anos e, dentre todas, especialmente aquela que deu origem ao “povo
brasileiro”. Uma análise, segundo Darcy, construída a partir de um esquema explicativo
que, de fato, pudesse dar conta da realidade brasileira, algo, portanto, diferente do que
faziam comumente os estudiosos, que tomavam “textos historiográficos europeus, dandolhes ambições teóricas para explicar nosso passado”. Tal atitude, se adequada para a
América do Norte ou mesmo para a Austrália, “cujo passado pode ser visto como o
escravismo greco-romano, como feudalismo medieval ou como capitalismo nascente na
Inglaterra ou na Holanda”, não satisfazia, porém, de sua perspectiva, nossa complexa
realidade. (Ribeiro, 1997a, p. 501). Subjacente a tudo isto, um só objetivo: mostrar por que
e como nações como a brasileira fracassaram na história.
Cinco, dos seis livros que compõem a série, foram escritos entre 1968 e 1976. A
exceção, curiosamente, é seu livro mais famoso, O Povo Brasileiro4, cuja primeira edição é
de 1995. Este livro, no entanto, constitui a um só tempo o fim e o começo de tudo. Sobre
isto, escreve Darcy no prefácio:
Escrever este livro foi o desafio maior que me propus. Ainda é. Há mais de trinta
anos eu o escrevo e reescrevo, incansável. O pior é que me frustro quando não o
faço, ocupando-me de outras empresas. Nunca pus tanto de mim, jamais me
esforcei tanto como nesse empenho, sempre postergado, de conclui-lo (...) A
primeira tentativa de escrevê-lo, que nem chegou a compaginar-se, se deu em
meados da década de 50, quando eu dirigia um amplo programa de pesquisas
3

Referindo-se à produção bibliográfica de Darcy, durante o exílio, afirma Haydée Ribeiro Coelho: “O exílio
não se reduz à figura do desterrado/coitado que purga em terras estrangeiras um destino errante, sempre em
busca de uma identidade perdida. Para grande parcela dos intelectuais, o exílio representou trabalho,
produção, construção de uma nova ordem, alargamento de fronteiras culturais, sem o abandono de uma
postura política e crítica, necessária ao entendimento de nossa existência no mundo” (Coelho, 2002, p. 222).
4
Com o apoio da Fundação Darcy Ribeiro, foi lançado recentemente no mercado um DVD com uma série de
programas exibidos pela TV Cultura sobre O Povo Brasileiro, contando com a participação de personalidades
importantes e com depoimentos do próprio Darcy. É um atestado mais do que contundente da projeção
alcançada por este trabalho.
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socioantropológicas no órgão de pesquisa do Ministério da Educação, o Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE). Eu o concebia, então, como uma
síntese daqueles estudos, com todas as ambições de ser um retrato de corpo inteiro
do Brasil, em sua feição rural e urbana, e nas versões arcaica e moderna, naquela
instância que, a meu ver, era de véspera de uma revolução social transformadora
(1995, pp. 11-12). 5

Não seria exagero dizer, portanto, que os Estudos de Antropologia da Civilização
constituem uma obra do exílio. “Um projeto”, em palavras de Darcy escritas em 1970, “tão
ambicioso que só um exilado político, obcecado pelas tensões da proscrição se animaria a
escrever”6. Movido por um duplo distanciamento, Darcy Ribeiro tornou seu próprio
desterro um período extremamente fecundo. De um lado, como ele reconheceu, jamais teria
produzido tão vasta obra no Brasil, em razão mesmo de sua “paixão participatória”7. De
outro, fez de seu afastamento a possibilidade de enxergar as coisas de uma nova
perspectiva, agora, para retomarmos outra assertiva de Said, “não apenas como elas são,
mas como se tornaram o que são”. Equivale a dizer que passou a olhar a realidade brasileira
dos anos 60 e 70 não como contingentes ou inevitáveis, mas como “resultado de uma série

5

Durante o processo de escrita dos livros da série de estudos, Darcy escreveu dezenas de textos, parte deles
condensados, outros ampliados, que, finalmente, foram agrupados sob o conjunto denominado Estudos de
Antropologia da Civilização. Ao longo de sua trajetória, redefiniu algumas vezes a seqüência que a série
deveria obedecer. Portanto, no que se refere à ordem nos livros, respeito a caracterização final feita pelo autor,
que não corresponde à cronolologia das primeiras edições. Assim, os exemplares, com suas respectivas
primeiras edições, devem obedecer a seguinte ordem: O Processo Civilizatório (Civilização Brasileira, 1968),
As Américas e a Civilização (CEAL, Buenos Aires, 1970), O Dilema da América Latina (Siglo XXI, México,
1971) e Os Brasileiros: Teoria do Brasil I (Arca, Montevidéu, 1969). Darcy inclui como quinto livro da série
o livro Os Índios e a Civilização, resultante em grande parte da pesquisa realizada para a UNESCO nos anos
50, ampliado e revisado no período do exílio e publicado inicialmente em 1970 pela editora Civilização
Brasileira. Vale destacar também, como parte destas reflexões, o artigo Configurações histórico-culturais dos
povos americanos, publicado pela primeira vez na Current Anthropology, em 1970. Parte do mesmo conjunto
de escritos do exílio trata do tema da “reforma universitária”, atividade à qual se dedicou em vários países, no
mesmo período. Entre eles destacam-se os livros La Universidad Latinoamericana, publicada no Uruguai em
1968, A Universidade Necessária, cuja primeira edição é de 1969, e A Universidade Peruana, de 1974.
Todos, de certa forma, conectados aos temas discutidos nos demais trabalhos. Farei referência a eles ao final
desta tese. Finalmente, foi também no período do exílio que Darcy escreveu seu primeiro romance, Maíra, e
parte do segundo, O Mulo, cujas primeiras edições datam de 1976 e 1981, respectivamente. Posteriormente
escreveria ainda Utopia Selvagem (1982) e Migo (1988). A Análise desses romances, fartamente discutidos
entre especialistas da Teoria Literária, mereceria um trabalho à parte, que não será realizado aqui. Todavia,
adiante também farei uma breve referência a eles. Em 1997, Haydée Ribeiro Coelho publicou uma
bibliografia completa de, e sobre Darcy, cujo mérito deve ser assinalado. Sobre os livros da série Estudos de
Antropologia da Civilização ver a dissertação de Guilherme Zarvos (1988).
6
Carta de Darcy a Sol Tax, 14/07/69, acervo Fundar.
7
Conferir Ribeiro (2001, p. 84).
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de escolhas históricas feitas por homens e mulheres, como fatos da sociedade construída
por seres humanos” (Said, op. cit. 68).
É o que nos ensina Said, ao apontar para as palavras de Giambattista Vico, filósofo
italiano de século XVIII, cuja solidão levou-o a acreditar e registrar em sua obra A Ciência
Nova que, para entender a realidade social, é preciso buscar suas origens mais simples,
mais claras. Regra geral, esta postura leva a um respeito, mas não a uma reverência pela
sociedade humana. Menos ainda a um temor “pela personalidade imponente, ou pela
instituição magnífica que para um nativo, alguém que sempre viu (e, portanto, venerou) a
pompa, mas não a necessária e humilde origem humana da qual ela derivou, compele
muitas vezes ao silêncio e à subserviência chocante”. Enfim, o intelectual exilado “é
necessariamente irônico, cético e até mesmo engraçado, mas não cínico” (idem, ibidem).
Nada seria mais absurdo, todavia, do que afirmar que uma perspectiva crítica em
relação à sociedade seja privilégio de intelectuais exilados. O próprio Said não endossa esta
afirmação. Ao contrário, em sua análise, o “exílio”, como categoria, é a um só tempo real e
metafórico. Mesmo aqueles intelectuais permanentemente ligados a uma única sociedade
podem dividir-se em adaptados ou consonantes, “que sempre dizem ‘sim’”, e
inconformados, que se encontram “em conflito com sua sociedade” (idem, p. 60),
demonstrando, neste caso, aquele sentimento de discordância que caracteriza o que
Marilena Chauí8 chamou de autoridade teórica para criticar instituições de todos os tipos.
Mas é preciso considerar que, no caso de Darcy, como veremos, esta perspectiva
crítica torna-se bastante clara a partir da experiência do exílio. Até porque ele havia se
deslocado da posição de representante do governo, portanto situado no centro do poder,
para a condição de elemento proscrito.

Como vimos, sua condição social era agora

resultado de uma imposição de constrangimentos intransponíveis – que, no limite, renderlhe-iam, no Brasil, no mínimo a prisão. Mas, por outro lado, na condição de exilado político
– portanto, isento de qualquer vínculo ideológico ou institucional com os novos detentores
do poder –, ele encontrava a liberdade necessária para combater com mais veemência o
governo de seu próprio país, bem como aqueles que o apoiavam ou se calavam, por
quaisquer que fossem os motivos9.
8

Cf. Chauí (2006).
Embora esta “liberdade” seja, de certa forma, uma contraparte positiva da perda de “poder”, no sentido
sociológico discutido acima, não estou afirmando que Darcy passou a gozar de uma liberdade irrestrita, o que,
9
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Não é à toa que, no início da década de 90, ao descrever seu retorno ao Brasil pouco
mais de dez anos antes, ele destacava a realidade que saltava aos seus olhos, colocando, “de
um lado, os que estão contentes com o Brasil tal qual é; e do lado oposto os indignados e o
inconformados”. Os primeiros “sempre prontos a dizer que o Brasil está em
desenvolvimento” (Ribeiro, 2001, p. 192), acreditam que tudo não passa de uma questão de
tempo. Afinal, dizem, trata-se de um povo “jovem”. Caracterizam-se, segundo Darcy, pela
conformidade com a ordem vigente, quando deveriam reconhecer, como os segundos, que,
cento e tantos anos mais velho do que os Estados Unidos, o Brasil “experimenta uma
modernização reflexa, superficial, que se enriquece prodigiosamente os ricos, empobrece
cada vez mais o grosso da população” (idem, ibidem). Esses conformados, conclui, embora
não cheguem a elogiar a ditadura “assumem a postura de quem a entende como um mal
necessário. Seus intelectuais até a explicam copiosamente como fruto e produto natural e
inevitável de nosso passado, que não é culpa de ninguém” (idem 192-193).
Por tudo isto, ao longo deste capítulo, ao referir-me ao impacto do exílio para o
exercício do trabalho intelectual, estarei pressupondo uma perspectiva êmica, cujo processo
de construção e fortalecimento tentarei mostrar.
É preciso, porém, salientar ainda que não é meu objetivo realizar uma exegese da obra
de Darcy. Tampouco pretendo reduzir todo o seu trabalho realizado durante os anos que se
manteve no exílio à escrita de livros. Suas atividades foram consideravelmente mais
amplas, como atestam sua intensa participação em reformas de universidades em alguns
países ou ainda seu envolvimento com questões políticas candentes na América Latina da
década de 60 e 70 e, não raro, em países de outros continentes.
Esta nova realidade, porém, o fez voltar-se compulsoriamente aos velhos temas
antropológicos e, também, às atividades docentes, às quais se dedicou durante quase todo o
tempo. Pude localizar, por exemplo, no acervo da Fundar, vários textos em língua
espanhola que correspondem quase integralmente às aulas redigidas, primeiro, para os
cursos do Museu do Índio, depois, para aquelas do CBPE. Em todos esses trabalhos, pude
de fato, seria incorrer no erro de privilegiar o indivíduo em detrimento da sociedade, reforçando assim um dos
termos da oposição que tenho me esforçado por não reproduzir. Sem considerar a “ordem oculta”, de que fala
Elias (1994), à qual toda pessoa, uma vez situada em determinada sociedade, está invariavelmente submetida,
Darcy não deixou de enfrentar, como veremos, dificuldades de ordem política, mesmo no exílio, seja em
função da situação dos países nos quais residiu, seja pelas relações que alguns desses países mantinham com o
governo brasileiro, seja ainda por algumas de suas ações que, bem ou mal interpretadas, acabariam por
repercutir no Brasil, contribuindo, inclusive, para levá-lo posteriormente ao cárcere.
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constatar a presença dos temas retomados e desenvolvidos nos Estudos de Antropologia da
Civilização. Prova contundente de que, também para Darcy, o exílio não significou uma
ruptura total em suas atividades.
Se tais livros, portanto, recebem aqui um tratamento diferenciado, é porque, mais do
que os demais escritos do mesmo período, adquirem o status de (mais) uma narrativa que
pode contribuir para elucidar o percurso de Darcy – este, sim, o foco privilegiado da
análise em toda esta tese; percurso, como veremos no presente capítulo, que, por sua vez, o
levou a objetivar a experiência do exílio, seja nos trabalhos que escreveu, seja nas diversas
correspondências que trocou entre 1964 e 1979. Como venho fazendo até aqui – por uma
opção narrativa de certa forma convencional – comecemos, então, pelo começo.

Uruguai

As referências de Darcy à atitude do reitor da Universidade da República, no Uruguai,
transcritas ao final do capítulo anterior, revelam que ele já havia alcançado, em 1964,
alguma projeção internacional, não somente por sua participação no Governo João Goulart,
como também por suas atividades ligadas à etnologia, na década de 50, e, posteriormente,
por seu papel de destaque na elaboração da Universidade de Brasília10. Este
empreendimento, em particular, lhe valeu uma espécie de título de “especialista em
universidades”, segundo Renzo Pi Hugarte, certamente o que mais pesou na decisão do
Reitor Oscar Maggiolo de contratá-lo11.
Poucos são os documentos que mostram os primeiros passos de Darcy no exílio,
particularmente no ano de 1964, quando é contratado como professor da Faculdade de
Humanidades e Ciências da Universidade da República do Uruguai, à qual permaneceria
ligado até 1968. Há, todavia, alguns registros de que logo nos primeiros meses Darcy
passou a se dedicar a tarefas comuns à vida docente, como aulas, participação em
10

Na década de 50, Darcy manteve contato com instituições estrangeiras como o Instituto Indigenista
Interamericano, o Instituto Lingüístico de Verão (Peru), Instituto Nacional Indigenista (México) Unesco,
Smithsonian Institution e até mesmo a Faculdade de Filosofia do Uruguai, que em 1955 convidara-o para
proferir conferências no local. Posteriormente, com sua participação na elaboração e construção de UnB,
esses contatos foram naturalmente ampliados.
11
Entrevista concedida a Haydée Ribeiro Coelho em 2002 (cf. Coelho, 2003).
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congressos e mesas redondas, além de atender a solicitações de artigos a serem publicados
em revistas especializadas, embora não tenha sido possível localizar uma só publicação do
ano de 196412.
Também no ano de 1964, Darcy dá um curso de “Antropologia Cultural”, sendo o
mesmo ministrado nos anos de 1965 e 1966, basicamente com o mesmo conteúdo13. No
programa apresentado em março à Universidade, consta que as aulas seriam dadas em
sistemas de conferências semanais de três horas “destinadas à exposição e debate e um
seminário, também semanal, de orientação na elaboração de trabalhos escritos”. Segundo
Darcy, este “programa foi elaborado como uma introdução geral à Antropologia Cultural e
com o propósito de servir também de base informativa para candidatos à Licenciatura em
Sociologia, Psicologia e História”14.
Vale destacar, também, naqueles primeiros anos, a participação de Darcy nos Cursos
de Verão promovidos pela Universidade15. Já no início de 1965, ele recebia felicitações por
sua participação no VIII Curso de Verão, abrilhantado pela presença de um “ex-reitor da
Universidade de Brasília”.
As atividades se repetiriam no ano de 1966, com a participação no IX Curso, cujo
tema era “Situación y Destino da América Latina”. Direcionado fundamentalmente a
12

A primeira publicação é de 1965, com o artigo “La Universidad latinoamericana e el desarollo social” no
Cuadernos, nº 16, Montevidéu, reeditado, no mesmo ano, no número 3 da Revista Civilização Brasileira.
Coelho, no entanto, nos informa que, no Uruguai, Darcy teve participação em importantes publicações como
Marcha, Cuadernos de Marcha, Enciclopedia Uruguaya e Víspera (cf. Coelho, 2002, 2003, 2005).
Infelizmente, não consegui localizar tais textos de Darcy.
13
Renzo Pi Hugarte, aluno no primeiro curso, informa que Darcy inaugurou o curso formal de “Antropologia
Cultural” ministrado no Uruguai. Sobre as primeiras aulas, ele recorda: “Evoco muy vívidamente que cuando
Darcy comenzó acá su primer curso de Antropología, empezó diciendo que cada vez que él se ceía en una
situación de ese tipo, se preguntaba cuántos de los que lo oían habrían de dedicarse luego profesionalmente
a la Antropología; cuáles serían aquellos a los que él, en tanto que moderno mistagogo de la ciencia, habría
de encaminar en sus no menos divinos misterios. (apud Coelho, 2003, pp. 48).
14
Carta de Darcy a Rodolfo Talice, decano da Universidad de La Republica, 30/04/65, acervo Fundar. Na
mesma entrevista citada acima, Renzo Pi Hugarte tece as seguintes considerações sobre o destino dos alunos
desses cursos: “Yo, que como he dicho había ido afinando mi vocación del ámbito de las Ciencias Sociales –
o Humanas, como se quiera – tomé sus palabras casi como un reto personal; y de hecho, de todos los que
hicimos sus cursos, creo que soy el único que me hice antropólogo” (apud Coelho, 2003, pp. 48-49). Sobre as
aulas, Hugarte relata ainda que Darcy era “sumamente preciso en la exposición de conceptos teóricos, que
refería indefectivelmente a las situaciones que había conocido durante su riquíssima experiencia de
etnógrafo. Vuelvo a ver aquel enorme auditorio, en el que nunca había menos de un centenar de personas,
que seguían sus clases con cuidadoso interés. Entre sus alumnos se contaron tambíén experimentados
profesores de otras asignaturas que buscaron enriquecer sus concocimientos con lo dicho por Darcy en
aquellas aulas de dos horas – que as veces se prolongaban más – que tres veces por semana impartía durante
todo el ano lectivo” (idem, ibidem).
15
Sobre estes cursos ver o depoimento de Domingo Carlevaro em Coelho (2003).
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estudantes universitários e professores, o curso era, não obstante, aberto à população em
geral, e havia sido programado para realizar-se em quinze aulas, das quais três ficaram a
cargo de Darcy, com o tema “Sociedade e Cultura”. Vale destacar alguns pontos do
programa, uma vez que os temas propostos demarcam o período inicial das reflexões
sistemáticas de Darcy sobre uma realidade social bastante ampla16.
Na primeira aula seria abordada a questão da expansão européia e da “classificação
dos povos”, a partir de uma “metodologia empírica indutiva severa”. Na segunda, seria
preciso definir “o conceito de cultura e algumas de suas variantes para entender os
problemas de desenvolvimento relacionado com as ideologias”. Trata-se de uma retomada
de temas já conhecidos de Darcy, como os conceitos de “cultura espúria”, e “cultura
autêntica”, de Edward Sapir, ou “sistemas culturais”, trabalhados por antropólogos como
Leslie White, entre outros, todos presentes na bibliografia dos cursos lecionados por ele no
Museu do Índio17. Tais temas, porém, passam a ser discutidos à luz de situações vividas por
países da América Latina, como o próprio Uruguai, a partir das quais seriam também
abordados alguns tópicos sintomáticos de um novo escopo de reflexões, tais como:
“Cultura no Processo Civilizatório”; “Autonomia e Processo Cultural”; “Caleidoscópio
Ideológico

(Reforma-Contra-Reforma,

misticismo

e

racionalismo,

absolutismo

e

liberalismo, socialismo)”; “Exportação de Conflitos Internos (a questão nacional, aspiração
de liberdade e reivindicação de igualdade)”; “Civilização Policêntrica (núcleos autônomos,
tipos de povos, expansão européia)” e “Reforma Universitária”. Na terceira aula do curso,
Darcy se propõe a falar de “desenvolvimento”, construindo uma classificação tipológica
dos caminhos deste processo e a identificação de seus principais obstáculos.
O tema do “desenvolvimento” é particularmente interessante, pois é discutido à luz de
experiências recentes de Darcy, como mostram as idéias de atraso/progresso, explosão
demográfica, migração de mão-de-obra do campo para a cidade, alteração na estratificação
social etc. Também vem à tona o debate acerca do monopólio de terras, controle da força de
trabalho, e, mais importante, da organização do Estado como uma máquina repressiva
16

Vale salientar que os dados que se seguem foram extraídos de artigos escritos por Darcy por ocasião de
suas atividades docentes, ao que tudo indica como conferências a serem dadas nas disciplinas. Trata-se de um
material inédito, pertencente ao acervo da Fundar, de grande importância para o entendimento de seu
pensamento no período, embora aborde temas em sua grande maioria retomados posteriormente nos Estudos
de Antropologia da Civilização.
17
Conferir os relatórios trimestrais do primeiro CAAC, citados no capítulo 2.
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destinada a manter o status quo, defendendo como subversão toda força que se oponha à
espoliação latifundiária e imperialista. Tais questões constituem, assim, o preâmbulo para
discussões ainda mais amplas, como a inserção no sistema econômico com papéis
prescritos, conforme a divisão internacional do trabalho transforme as nações em centrais e
periféricas, ou então o debate sobre uma entente reacionária constituída pela fusão de
interesses oligárquicos com os imperialistas, neste caso uma referência implícita à situação
brasileira pós-64. Finalmente, Darcy apresenta o que seria, mais tarde, um dos pontos
centrais de seus estudos do exílio, isto é, uma “tipologia do desenvolvimento”, que
compreende as formações dos povos em autônomas e não autônomas, e ainda os caminhos
para o progresso (liberal, autocrático e socialista).
Dentre todos estes temas, é sem dúvida o da “Reforma Universitária” aquele que
ganhava repercussão mais imediata. Sobretudo porque Darcy dirige, em 1967, no Uruguai,
o Seminário de Estruturas Universitárias, cujas conferências serviriam de base para a
publicação de A Universidade Necessária, um compêndio de sua experiência com
universidades da América Latina, o qual será tratado oportunamente18.
Por ora, basta salientar que em conjunto, tais assuntos, presentes nos primeiros cursos
ministrados no Uruguai, expressam a origem das principais preocupações que marcariam a
obra escrita no exílio, cujo primeiro livro, O Processo Civilizatório, seria publicado
simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, em 196819.
Pode parecer paradoxal o espaço de quase quatro anos que separa a chegada de Darcy
ao Uruguai e a publicação de seu primeiro livro. Porém, é possível explicar este lapso de
tempo pelo fato de que sua idéia principal, como recordaria o próprio Darcy, era “escrever
cem páginas, no máximo, de introdução a meu livro Os Brasileiros”, o que o ocupou
18

A universidade passou a ser vista por Darcy como parte do problema do subdesenvolvimento de países
latino-americanos. Sua reestruturação era, então, também parte de sua solução. Ele se inseria, assim, em um
debate mais amplo sobre o papel da universidade em países emergentes, o que explica sua atuação em pelos
menos cinco países: Uruguai, Venezuela, Chile, Peru e Argélia. Com exceção deste último, os demais
correspondem aos locais de residência durante os anos do exílio. A vinculação destas questões às discussões
mais amplas realizadas por Darcy em outros trabalhos do exílio levou-me a optar por tratá-los em conjunto e
não em seu processo de construção, como farei com os Estudos de Antropologia da Civilização.
19
Não foi possível confirmar a precedência de uma ou outra publicação. Todavia, o próprio Darcy, em carta
dirigida a Betty Meggers, do Smithsonian Institution, que publicou a versão em inglês, afirmou que a edição
brasileira deveria vir posteriormente à edição nos Estados Unidos. Seja como for, como veremos adiante, é
possível que a preocupação de Darcy em alcançar o público norte-americano fosse, em parte, uma tentativa de
firmar-se como um antropólogo internacionalmente conhecido, de forma a convencer os militares brasileiros
da preponderância de suas atividades intelectuais sobre as atividades políticas e, com isto, conseguir
permissão para retornar ao país.
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durante os dois primeiros anos do exílio, de toda forma, “um tempo muito longo quando se
trata de exílio, com vazios enormes de quem pode se dar todo a empresas intelectuais. Ou
quase todo, porque eu era também um professor ativo e, nos primeiros meses, me ocupava
um pouco de ajudar a pensar na retomada do poder”. Não obstante, continua, pensava
particularmente em escrever algo “que fosse o retrato de corpo inteiro do Brasil, num
tempo de quinhentos anos e no espaço imenso que ele foi ocupando, com diferentes modos
regionais de ser brasileiro” (Ribeiro, 1997a, p. 501).
O livro teve sua primeira publicação em 1969, constituindo o quarto exemplar da
série de estudos. No prefácio à edição de 1985, Darcy nos traz a seguinte informação:

A primeira versão de OS BRASILEIROS foi redigida em Montevidéu, em 1965. Não
publiquei então, porque sua própria elaboração demonstrou a carência de uma
teoria interpretativa que me permitisse compreender efetivamente o processo de
formação do povo brasileiro. Para isto seria necessário refazer previamente, a
partir de uma perspectiva brasileira e latino-americana, uma série de esquemas
teóricos. Primeiro, as teorias da história, particularmente o esquema marxista de
sucessão das formações econômico-sociais, porque os disponíveis eram,
evidentemente, inaplicáveis. Segundo, as classificações dos povos americanos e as
análises comparativas das causas do seu desenvolvimento desigual, também
inadequadas. Terceiro, as tipologias das classes sociais e das estruturas de poder
que eram, por igual, insatisfatórias. Finalmente, os estudos críticos das culturas e
das ideologias com vistas à avaliação das circunstâncias em que elas florescem ou
fenecem e o seu papel no processo de dominação dos povos dependentes (Ribeiro,
1985b, p. 16).

Esses esquemas teóricos foram pensados, inicialmente, para serem distribuídos em
três obras, a começar por O Processo Civilizatório, de caráter bastante geral, elaborado com
o intuito de realizar uma discussão das teorias explicativas a serem utilizadas nos volumes
seguintes. Posteriormente, seria escrito um trabalho sobre a América Latina, que ganhou o
título inicial de O Desafio Americano. Finalmente, O Dilema Brasileiro, finalizando a
trilogia, estava previsto para ser concluído em 1967. Estas informações foram extraídas de
uma correspondência escrita por Berta Ribeiro ao casal Betty Meggers e Clifford Evans, na
qual Berta salienta ainda a imensa produtividade de Darcy nos três primeiros anos de exílio,
chegando mesmo a sugerir, em tom de brincadeira, que talvez fosse o caso de todos os
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antropólogos arranjarem “um exílio para terem tempo de produzir”20. Vale tentar deslindar
os primeiros rearranjos desses trabalhos e os planos que Darcy traçava para sua divulgação.
Pouco tempo depois da carta de Berta, Darcy escreveria a Betty Meggers salientando
a idéia inicial de uma edição de um “livro panorâmico sôbre os povos americanos” que,
todavia, dada a dimensão que já havia alcançado, “desdobrou-se em vários e depois teve de
ser tresdobrado para atingir leitores mais capazes de enfrentá-los”. A este conjunto Darcy
denominou “Antropologia e Política”.
O primeiro livro seria o já citado O Processo Civilizatório, na época ainda não
publicado. O segundo, também já referido, designado O Desafio Americano, deveria conter
“uma introdução metodológica e crítica às abordagens da sociologia acadêmica e do
marxismo ortodoxo e uma proposição de um nôvo enfoque para o estudo do
desenvolvimento desigual das sociedades modernas”. Conteria também um resumo das
principais teses a serem desenvolvidas no terceiro livro, isto é, uma classificação tipológica
dos povos extra-europeus modernos em “Povos Testemunhos”, “Povos Transplantados” e
“Povos Emergentes”, para, em seguida, aplicar seu sistema evolutivo à análise dos padrões
de desenvolvimento social, à luz da experiência destes povos. Na última parte constaria um
“estudo da conjuntura mundial, da estrutura do poder das nações latino-americanas e das
perspectivas reformistas (nacionalismo modernizador) ou revolucionárias que se lhes abrem
de ruptura com o atrazo”. Em suma, Darcy procurava empreender, com este trabalho, “um
esforço de melhorar a teoria política de orientação renovadora da América Latina”, do que
resultaria um “livro de tom polêmico e radical”. Parte deste livro foi desdobrado em um
terceiro, As Américas e a Civilização, que pretendia ser um estudo do processo de
desenvolvimento e formação étnica dos povos americanos e dos problemas que levaram à
desigualdade entre as “Américas Ricas e Pobres”. Na época, Darcy salientava que a
ambigüidade de inspiração desta obra tornava-a

20

Carta de Berta Ribeiro a Betty Meggers e Clifford Evans, 11/03/67, acervo Fundar. O conjunto de
correspondências de Darcy e Berta com o Betty Meggers e Clifford Evans, ambos arqueólogos ligados ao
Smithsonian Institution, é um dos mais ricos localizados no acervo da Fundar. Essas cartas compreendem
praticamente todo o período do exílio e tratam de vários assuntos referentes à vida de Darcy. Como tradutora
da edição inglesa de O Processo Civilizatório, publicado no mesmo ano da edição brasileira (1968), Betty
Meggers foi uma das sua principais interlocutoras na segunda metade dos anos 60. As várias
correspondências trocadas por eles são também uma fonte preciosa para o entendimento do processo de
construção teórica desta obra e serão largamente utilizadas aqui.
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inaceitável para os antropólogos tipo Gillin ou Fortes e para a sociologia
acadêmica tipo Merton e Lipset, assim como para os marxistas ortodoxos. E o faz
inaceitável também para os políticos profissionais que esperam um testemunho de
minha experiência concreta e um receituário conformista sôbre as soluções mil
vezes tentadas dentro das condições vigentes.

Finalmente, o quarto e último livro deveria ser O Dilema Brasileiro, que não seria senão o
estudo do caso brasileiro a partir das discussões realizadas nos estudos anteriores.
Os comentários de Darcy transcritos da carta a Betty Meggers expressam não só o
teor de suas atividades e preocupações nos primeiros anos de exílio, mas também a forma
como ele passava a perceber sua própria missão como intelectual, a partir daquela
experiência. Isto fica ainda mais claro no trecho em que Darcy destaca, dentre os quatro
livros, As Américas e a Civilização21 como o mais adequado para uma edição norteamericana. Justificando as razões para tanto, pondera:

Creio ter expresso aí um ponto de vista que, se não é comum, tende a generalizar-se
entre os intelectuais latino-americanos sôbre nós mesmos e sôbre o mundo. Como
tal, todo o conjunto tem, talvez, o valor de um testemunho. Creio, também, que nós
antropólogos estamos sendo chamados a fazer livros mais amplos e ambiciosos
porque o homem comum tem o direito de esperar que sejamos mais capazes de
entender os fenômenos sócio-culturais e de dar orientação sôbre êles. Para mim,
como para qualquer antropólogo, seria muito mais fácil realizar trabalhos seguros
sôbre temas limitados e controláveis. Não fujo, porém, ao dever de tratar dos
problemas que são relevantes para nossas sociedades e candentes para nossa
geração. Esta postura se deve, talvez, em grande parte, ao fato de que, tendo
exercido funções de destaque no govêrno, com grande poder de influir sôbre os
acontecimentos, me sentí desamparado pela minha experiência anterior de cientista
e pela experiência de todos os meus colegas. Diante dos problemas concretos eu
tinha que apelar ao senso comum porque tôda a enormidade de micro-estudos que
produzimos e de ensaios eruditos não ajudavam a resolver qualquer questão.
Agora tento somar a dupla experiência de antropólogo e de militante político para
ser um cientista social melhor, algo vanguardeiro e, por isso mesmo, impreciso e
pouco sistemático. Mas também por essa razão, mais parecido com o que serão,
provavelmente, nossos colegas de um tempo futuro, em que os cientistas sociais da
cultura serão capazes de contribuir mais para a compreensão de suas próprias
sociedades e para usar o seu saber no melhoramento dessas mesmas sociedades22.

21
Este seria na verdade o segundo livro a ser traduzido para o inglês, uma vez que Betty Meggers já estava
traduzindo, naquele momento, O Processo Civilizatório.
22
Carta de Darcy a Betty Meggers, 28/06/67, acervo fundar.
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Este trecho não deixa dúvidas: Darcy falava a partir de sua experiência de exílio, mas
também a partir de sua experiência de “ex-militante” e “ex-político”. Ao fazê-lo, antecipava
o que iria escrever posteriormente no já citado prefácio de Os Brasileiros, isto é, de que a
antropologia na qual passou a acreditar decorria da singularidade de sua experiência como
“antropólogo profissional”, “intelectual de [sua] geração” e “político militante”.
A primeira experiência dotando-o de uma visão particular acerca da realidade
brasileira, marcada por uma imensa massa marginalizada de índios e sertanejos distribuídos
pelas fronteiras da civilização em oposição a uma minoria privilegiada geralmente
localizada nas grandes cidades. Esta experiência teria sido provavelmente a responsável
pela identificação dos “brasileiros com as multidões marginalizadas e não com as minorias
que vivem na abundância” (Ribeiro, 1985b, p. 9).
A segunda experiência, marcada por um misto de participação política e pesquisa
profissional, acabando por configurar o que Darcy denominou “duas consciências distintas
que buscavam conhecer-se”. Contudo – e isto é importante – duas consciências que “jamais
se enfrentaram enquanto foram postas em ação em contextos sociais distintos”, o que
permitia a Darcy “dar opiniões e atuar como cidadão com base nos esquemas conceituais
esquerdistas em voga e escrever artigos e livros de antropologia com base numa ideologia
cientificista” (idem, p. 10).
A terceira experiência, cujo início havia se dado com sua entrada no governo,
engendrou, para Darcy, uma dupla desmistificação: por um lado, radicalizou sua postura ao
revelar “a importância do reformismo e a fragilidade das instituições políticas chamadas a
defender os interesses nacionais e populares”, tendo em vista a alienação e os interesses
patronais das classes dirigentes no Brasil; por outro, demonstrou a futilidade dos trabalhos
dos cientistas sociais, em geral, “mais empenhados em escrever uns para os outros sobre
temas socialmente irrelevantes, do que contribuir para elucidar a natureza da revolução
necessária”. Mas, salienta Darcy, esta experiência “operou, sobretudo, como um repto a
fundir minhas consciências díspares” (idem, ibidem).
Não está em questão, aqui, a verossimilhança de tais informações e, tampouco, se a
narrativa de Darcy corresponde à realidade vivida nos anos anteriores, mas sim o fato de
que é no período do exílio que ele começa a dar sentido à sua própria trajetória intelectual,
ou, para voltar a um termo de seu vocabulário, a dotá-la de singularidade. Uma
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singularidade objetivada, em grande parte, em escritos que, por sua vez, revelam, de forma
bastante clara, as imbricações entre cognição, discurso e realidade – para retomarmos as
palavras de Joan Scott (1999), discutidas anteriormente23. Afinal, é no exílio, como o
próprio Darcy reconheceu, que sua própria história passa a ser reavaliada criticamente

frente à evidência de um desastre político do qual eu participara e ante o desafio de
buscar novos caminhos de uma ação política mais eficaz e mais conseqüente. Este
livro (Os Brasileiros) é o fruto desse esforço. É um intento de reunir e entretecer os
fios de minhas vivências, meditando como cientista social, sobre minha experiência
política, e reavaliando, como político, minhas responsabilidades de estudioso.
(idem, ibidem).

É curioso que Darcy Ribeiro não tenha optado, na época, pelos textos autobiográficos
que marcaram os anos posteriores ao seu retorno definitivo ao Brasil, em 1976. Se, depois
de tantos anos afastado, talvez fosse necessário repensar publicamente todo o percurso
percorrido até então, para firmar uma (auto)imagem que o próprio Darcy gostaria de ver
perpetuada, no final da década de 60 ele optava por uma forma indireta de falar de si. Daí o
valor de “testemunho” dos livros escritos neste período, como salientado na supracitada
correspondência enviada a Betty Meggers. Sobre isto, escreveu ele, novamente em Os
Brasileiros:

A forma habitual de tais reflexões é a dos testemunhos de natureza biográfica. Este
não foi o meu caminho. Contudo, aquelas vivências serviram para orientar-me na
apreciação dos fatos mais explicativos da realidade brasileira e na seleção dos
temas mais relevantes com respeito às perspectivas de superação dos fatores de
atraso que nos condenaram, até agora, ao subdesenvolvimento. Serviram, também,
para cimentar duas convicções que explicam a forma e as ambições deste livro.
Primeiro, a de que a acumulação de estudos e pesquisas realizadas com escopos
limitados, por mais rigorosos que sejam metodologicamente, não permitirá jamais
alcançar a ampla interpretação do Brasil de que carecemos para o
equacionamento político dos seus problemas cruciais. Segundo, a de que os
principais desafios intelectuais com que defrontam os estudiosos da realidade
brasileira são os de refazer os próprios esquemas conceituais com que realizamos
nossas pesquisas e o de encarar como nossa tarefa fundamental o estudo da
revolução social necessária para superar o atraso e a dependência (idem, pp. 1011).

23

Conferir capítulo 1.
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Não devemos, todavia, nos enganar: o Brasil era parte importante das preocupações
de Darcy, ou, talvez, o motivo de suas reflexões. Também o era sua própria trajetória,
repensada à luz de novas experiências. Porém, mais do que nunca, Darcy começava a
preocupar-se efetivamente com problemas que ultrapassavam consideravelmente tanto uma
quanto a outra. A lição do Partido Comunista, que para ele significou aquela indignação e a
“capacidade de assumir a humanidade como seu problema e assumir muito mais, seu povo”
(Ribeiro, 1997b, p. 95), nunca havia sido levada tão a sério. Prova disto era não só a
amplitude de seus estudos, como principalmente a tarefa que Darcy passou a prescrever
ardorosamente para os intelectuais.
A referência a “intelectuais”, aqui, não é gratuita. Nas correspondências referentes ao
período do exílio, Darcy dificilmente referia-se à tarefa dos “antropólogos” ou “cientistas
sociais” e, ainda menos, dos “etnólogos”, como fazia comumente no período em que
permanecera no SPI e no CBPE. Posteriormente, seu discurso passou a focalizar uma ética
dos “intelectuais”, o que é facilmente compreensível pelo contato que passou manter e as
questões que passou a compartilhar, sobretudo depois da participação na construção da
UnB, com especialistas de várias áreas do conhecimento. Mas, tudo isto parecia fortalecerse e ampliar-se, com o exílio.
É sintomático desta situação, por exemplo, o fato de Darcy não ter visto com bons
olhos o crescimento que a antropologia, como disciplina, parecia esboçar, na época, em
algumas partes do mundo, como era o caso dos Estados Unidos. Isto fica claro em uma
resposta à notícia dada por Betty Meggers a respeito dos dois mil e quinhentos participantes
da reunião anual da American Anthropological Association, da qual ela mesma havia
participado, sendo que, desses, salientava a arqueóloga, aproximadamente cinqüenta
poderiam ser reconhecidos. À informação, reage Darcy da seguinte maneira:

Em primeiro lugar, fiquei espantado com o número de nossos colegas americanos
que compareceram à reunião anual da AAA. A última cifra que conhecia era de
1.000 e agora vejo que atingiu mais do que o dôbro. Isso é um bom indício, porque
mostra que a antropologia não está condenada a desaparecer, conforme receiava
Lévi-Strauss quando dizia que, com o desaparecimento dos grupos indígenas,
também desapareceria o objeto de estudo dos antropólogos. Mas me faz temer,
cada vez mais, que a antropologia se atenha a tarefas instrumentais, tais como o
estudo das sociedades atrasadas para agir sôbre elas de maneira a mantê-las tais
quais são. Êsse mal indício é corroborado pelo fato de que, como você diz, diminui
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o número de arqueólogos. Outro sintoma, é vocês só conhecerem 1 em cada 50. A
profissionalização das ciências sociais não parece contribuir muito para seu
aprimoramento porque conduz, principalmente, a uma multiplicação astronômica
do número de estudos que se publicam, todos parecidíssimos e quase todos
científicamente medíocres24.
Esta reação justifica-se na medida em que, no exílio, Darcy integrava-se aos poucos a
uma ampla rede de intelectuais de várias partes do mundo, com os quais passava também a
compartilhar preocupações, o que certamente contribuía para reforçar um senso de nãopertencimento a uma única disciplina. Ao lado disto, como já mencionado, seu próprio
desterro levava-o a comprometer-se quase obsessivamente com questões cada vez mais
amplas, pertinentes a vários campos do saber, cujo domínio era requisito para explicar a
situação de países como o Brasil, entre outros povos “atrasados” na história. Tratava-se,
pois, de um movimento inverso a qualquer tendência “disciplinar”. Vejamos outros
exemplos. A Betty Meggers, Darcy escreve no mesmo ano de 1967:

(...) Em meio às convulsões em que está engolfado o mundo e que só tendem a
recrudescer, o nosso papel de intelectuais decentes é dar a contribuição que nos fôr
possível para tornar lúcido o maior número de pessoas sôbre as causas do que está
ocorrendo e sobre as saídas possíveis. Trabalhar nisto junto com você, Betty, além
de ser uma grande satisfação científica, é também uma demonstração de como
podem entender-se os latinos e os angloamericanos à base de certos pressupostos
humanísticos comuns. As relações entre os do lado de cá e os do lado de lá já estão
muito más e tendem a toldar-se até se tornarem impossíveis. É natural e até
necessário que assim seja. Mas apesar de todos os desentendimentos e em meio a
todos os conflitos que virão, alguns poucos de nós continuaremos capazes de
entender uns aos outros e de apreciar-nos mùtuamente. Serão os que, como nós,
podem olhar juntos para a frente e antecipar um futuro em que todos seremos muito
diferentes do que somos, mas muito mais capazes de compreensão e
solidariedade.25

Ainda sobre a condição de intelectual, escreve Darcy, a respeito do prefácio escrito
por Betty Meggers para O Processo Civilizatório:

24

Carta de Darcy a Betty Meggers, 12/12/67, acervo Fundar. Vale lembrar que, no Brasil, o mesmo processo
de profissionalização da antropologia teria como marco a implantação dos programas de pós-graduação a
partir da reforma universitária de 1968. Não obtive informações se Darcy acompanhou este processo, ao qual
retornarei ao final deste trabalho.
25
Carta de Darcy a Betty Meggers e Clifford Evans, 26/07/67, acervo Fundar. Ênfase minha.
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Você fez um prefácio lindo, inteligente, agudo, subversivo... formidável. E me fêz
entender coisas. Por exemplo, que a qualidade insólita do nosso pensamento vem
da condição de dissents que corresponde, no plano intelectual, à rebeldia dos
‘hippies’. Costumo dizer, na minha vaidade, que nós, intelectuais revolucionários
somos o novo sal da terra que dá gôsto e sentido à vida. Tenho de alargar o
conceito para reconhecer que os descontentes somos os anunciadores do mundo
nôvo, seja porque não gostamos dêste e o manifestamos na conduta, seja porque,
sendo capazes de prefigurar um mundo melhor, nos tornamos missionários. É o
nôvo salvacionismo que se expande, no corpo do qual só se salvará quem sentir
desespêro ou tiver fé suficiente para se negar ao cinismo e ao conformismo26.

Além de evidenciar a prescrição de uma deontologia dos intelectuais, o trecho acima
deixa transparecer ainda, pelas metáforas bíblicas, outra característica do pensamento de
Darcy: o profundo otimismo que marcou boa parte de seus escritos do – e posteriores ao –
exílio. Este sentimento derivava sua força da crença incondicional de Darcy na existência
de um mundo que, por encontrar-se em constante evolução, estava potencialmente aberto a
transformações. Cedo ou tarde, acreditava ele, com o avanço cumulativo da tecnologia no
mundo moderno, seria possível estabelecer uma “civilização da humanidade”, estruturada
em um sistema interativo global, capaz de garantir a prosperidade generalizada e reduzir as
diferenças entre os povos e as classes. Não é outra, por exemplo, a tônica do último
capítulo de O Processo Civilizatório, cujo parágrafo final expressa de maneira contundente
a utopia de Darcy Ribeiro:
O futuro imediato das sociedades mais avançadas será o de Tocqueville ou o de
Marx, conforme se desenvolvem as virtualidades de despotismo ou de liberdades
que estão prenhes. O futuro mais longínquo, o do homem, será, certamente, o da
antevisão de Marx. Este se cristalizará no curso de uma civilização que
amadurecerá com o novo homem produzido pela Revolução Termonuclear, já não
adjetivável étnica, racial ou regionalmente. Esta será a civilização da humanidade
(Ribeiro, 1978, p. 206, ênfase original).

E, neste projeto, fundado no pressuposto da intervenção racional humana, os
“intelectuais revolucionários”, “como anunciadores do novo mundo”, deveriam ocupar
lugar de destaque. Para entendermos este aspecto do pensamento de Darcy, é necessário
26

Carta de Darcy a Betty Meggers, 03/03/68, acervo Fundar. Grifos originais.
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que façamos, enfim um esboço dos pressupostos teóricos que orientaram suas reflexões a
partir da segunda metade da década de 6027.

Uma antropologia das civilizações

O esquema teórico, de caráter evolucionista, proposto por Darcy Ribeiro para seus
Estudos de Antropologia das Civilização tem sua origem em uma constatação feita por ele,
na época: a falta de “um esquema global das etapas da evolução sócio-cultural formulado
com base nas contribuições mais recentes da arqueologia, da etnologia e da história, que
permita situar qualquer sociedade, extinta ou atual, dentro do continuum do
desenvolvimento sócio-cultural” (idem, p. 29).
Estas palavras compõem o primeiro parágrafo da introdução ao livro O Processo
Civilizatório. Elas constituem a porta de entrada para Darcy denunciar o que acreditava ser
um conjunto de quatro deformações das ciências sociais. A primeira, a tendência de
cientistas sociais à utilização de teorias de alcance médio, quando os próprios problemas
analisados pediam uma abordagem mais ampla e compreensiva. A segunda, “a redução dos
estudos antropológicos sobre dinâmica cultural a microanálises – como no caso dos estudos
de aculturação, cuja contribuição para o conhecimento dos processos pelos quais se
plasmam as tradições culturais e se formam e transformam as etnias é praticamente nula”.
A terceira, o privilégio dado aos estudos funcionalistas, cuja conseqüência era condenar a
“antropologia a formular explicações teóricas em termos da interação entre os conteúdos
presentes em cada cultura e crestando a criatividade que alcançara na busca de
generalizações dentro da antiga perspectiva diacrônica”. Finalmente, Darcy salienta, como
a quarta deformação, a “contingência de deixar implícita, em muitos estudos, uma teoria da
evolução sócio-cultural que jamais se discute” (idem, pp. 29-30). Neste caso, mesmo
aqueles estudos realizados com base em esquemas evolutivos não chegam a lograr uma
explicação em termos causais e uma análise dos modos de ser e interagir das sociedades
contemporâneas como resultado de um longo processo histórico.
27

A maior parte da obra de Darcy Ribeiro escrita durante o período do exílio foi gestada no Uruguai, ainda
que as publicações de seus livros sejam, quase todas, posteriores ao período de sua permanência neste país. É
pertinente, pois, analisá-los antes de discutir suas experiências subseqüentes.
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É difícil não perceber que as críticas de Darcy, presentes neste e em outros volumes
que compõem os seus Estudos de Antropologia da Civilização, dirigiam-se, em muitos
aspectos, consciente ou inconscientemente, a estudos que bem poderiam ser exemplificados
por aqueles dos quais ele mesmo fora o principal formulador, na década de 50. Este é
particularmente o caso das “microanálises de mudança cultural” e da ênfase nos
pressupostos funcionalistas, criticados agora, mas tão presentes, por exemplo, nos estudos
sobre os Kadiwéu28. Todavia, interessa-nos registrar que esta (auto)crítica constitui o ponto
de partida para uma “reformulação preliminar das concepções da evolução sócio-cultural”,
que, no caso de O Processo Civilizatório, deveria servir de base para os “estudos sobre o
processo de formação étnica e sobre os problemas de desenvolvimento com que se
defrontam os povos americanos” (idem, p. 30). Quais são, pois, os pressupostos teóricos
que orientam esse novo trabalho?
Partindo de autores clássicos como Marx, Engels, Karl Wittfogel, além de notórios
evolucionistas como os norte-americanos Gordon Childe, Leslie White e Julien Steward,
Darcy argumenta que a história das sociedades humanas nos últimos dez mil anos pode ser
explicada em termos de uma sucessão de revoluções tecnológicas e de processos
civilizatórios “através dos quais a maioria dos homens passa de uma condição generalizada
de caçadores e coletores para diversos modos, mais uniformes do que diferenciados, de
prover a subsistência, de organizar a vida social e de explicar suas próprias experiências”
(idem, p. 34).
A questão central – e, para Darcy, inovadora – deste esquema reside precisamente no
imperativo tecnológico como motor de todas as transformações ocorridas no período sob
análise. Obedecendo a um processo cumulativo, o progresso tecnológico desenvolve-se das
formas sociais mais simples às mais complexas. Mas, além disso, Darcy considera ainda,
no mesmo processo, os imperativos social e ideológico. O primeiro é resultante das
“relações recíprocas entre o equipamento tecnológico empregado por uma sociedade em
sua atuação sobre a natureza para produzir bens e a magnitude de sua população, a forma
de organização das relações internas entre seus membros, bem como das suas relações com
outras sociedades”. O segundo, da interação dos dois anteriores, isto é, os esforços de
controle da natureza e de ordenação das relações humanas e a cultura, entendida como “o
28
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patrimônio dos modos padronizados de pensar e de saber que se manifestam,
materialmente, nos artefatos e bens; expressamente pela conduta social e, ideologicamente,
pela comunicação simbólica e pela transformação da experiência social em corpos de saber,
de crenças e de valores” (idem, p.34-35).
De tudo isto decorre um sistema cujos imperativos interagem por meio de conexões
necessárias, sendo, no entanto, o imperativo tecnológico o elemento causal, ainda que sofra,
secundariamente, a influência dos demais.
Se voltarmos os olhos, neste ponto, para as discussões apresentadas por Darcy no
livro As Américas e a Civilização, perceberemos mais claramente que a essas três ordens de
imperativos correspondem, respectivamente, três realidades da esfera social, a saber,
“adaptativa”, “associativa” e “ideológica”. Considerando cada uma delas como
suficientemente integradas para serem denominadas “sistemas” e suficientemente
diferenciadas para receberem tratamentos conceituais distintos, Darcy define, assim, os três
tipos de sistemas básicos de toda e realidade social:

O sistema adaptativo compreende um conjunto de práticas através das quais uma
sociedade atua sobre a natureza no esforço de prover sua subsistência e reproduzir
o conjunto de bens e equipamentos de que dispõe. O sistema associativo
compreende o complexo de normas e instituições que permite organizar a vida
social, disciplinar o convívio humano, regular as relações de trabalho e reger a
vida política. Finalmente, o sistema ideológico é representado pelos corpos de
saber, de crenças e de valores gerados nos esforços adaptativo e associativo
(Ribeiro, 1979b, p. 31).
Note-se que se trata, aqui, de uma formulação alternativa ao esquema marxista
clássico de uma sociedade bi-partida em infraestrutura e superestrutura, cuja relação
dialética engendra a mudança social. Para entendermos esta opção metodológica de Darcy,
retrocedamos um pouco, nas explicações que ele nos dá na introdução deste livro sobre as
Américas, bastante representativas da postura assumida por seu autor diante de um novo
desafio intelectual.
Darcy inicia a introdução ao livro distinguindo dois esquemas conceituais, segundo
ele profundamente interpenetrados, mas distintos, porque possuidores de orientações
opostas, sobretudo no plano prospectivo. Esquemas que, não obstante, “inspiram a maioria
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dos estudos sobre o desenvolvimento desigual das sociedades americanas: o da sociologia e
o da antropologia acadêmicas e o do marxismo dogmático” (idem, p. 15).
O primeiro desses esquemas, segundo Darcy, está fortemente ancorado pela idéia de
uma sociedade dualista, organizada a partir de duas economias e duas estruturas sociais
distintas, defasadas por pelo menos um século de existência. Retomando uma dicotomia
clássica nas ciências sociais, ele identifica, na sociologia acadêmica, de um lado, o
“tradicionalismo”, caracterizado pelo atraso, pelo isolamento e pela estabilidade; de outro, a
“modernidade”, marcada pela contemporaneidade e pelas tendências industrialistas e
capitalistas.
Estruturados nestas bases, os estudos da sociologia acadêmica, ao lançarem-se sobre
as nações latino-americanas, acabariam por projetar essa oposição sobre praticamente todos
os planos de análise, contribuindo, assim, para a consolidação da tese do desenvolvimento
inexorável e espontâneo do pólo tradicional, mais atrasado, ao pólo moderno, modelo
presumivelmente ideal de todas as sociedades. Em palavras escritas na década de 60,
pondera Darcy:

Assim é que, aplicados à explicação da pobreza e da riqueza dos povos das
Américas, estes esquemas descrevem a prosperidade dos norte americanos e
canadenses como antecipações históricas de um processo comum de
desenvolvimento espontâneo. Tal processo, ainda em curso, estaria afetando, em
ritmos distintos, todos os povos americanos e seria conducente à sua
homogeneização em algum tempo do futuro. Os Estados Unidos e o Canadá
representariam, portanto, paradigmas da evolução sócio-cultural humana para a
qual se estariam encaminhando, mais ou menos tropegamente, todos os demais
povos do continente. Dentro deste raciocínio, as formas de produção, de
organização do trabalho, de regulação da vida social e de concepção do mundo,
vigentes naqueles países, surgem como os padrões normativos desta sociologia
justificativa (idem, p. 18).

O mais importante, no entanto, é observar que as críticas de Darcy a uma sociologia
“acadêmica” dirigem-se não somente às suas supostas carências analíticas e, portanto, ao
próprio plano analítico, mas também ao seu caráter ideológico, este situado no plano
normativo. Do plano analítico, Darcy ressalta a ênfase na análise sincrônica que, a despeito
de considerar a existência de uma progressão histórica, não permite a esses estudos explicar
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a natureza de tais progressões e tampouco a causa da transposição do arcaico ao moderno.
Isto porque, para tanto, a sociologia acadêmica prescindiria de um esquema explicativo de
alto alcance e de uma teoria geral da evolução das sociedades humanas, jamais formuladas
explicitamente.
Mas sobressaem-se, igualmente, razões ideológicas que justificam esta abordagem. É
que, para Darcy, a sociologia acadêmica estaria comprometida com a manutenção do status
quo, o que estaria em contradição com a necessidade de identificação dos fatores
determinantes do atraso de sociedades subdesenvolvidas. Desta forma, tais estudos prestarse-iam somente “à doutrinação das nações avançadas em relação às atrasadas, para induzilas a uma atitude de resignação com a pobreza ou seu equivalente que é a crença nas
possibilidades de superação espontânea do atraso” (idem, p. 19).
Por tudo isto, conclui Darcy, comprometida no plano ideológico, a sociologia
acadêmica acabava por reduzir seus estudos, “no plano explicativo, a meras descrições e
contrastes; e, no plano normativo, à formulação de doutrinas desenvolvimentistas
propugnadoras de uma intervenção limitada no sistema econômico, destinada antes a
preservá-lo que a transformá-lo” (idem, ibidem).
Mas é preciso matizar o sentido atribuído, por Darcy, ao termo “acadêmico”. Ao
vincular a um tipo de sociologia, dita “acadêmica”, um viés ideológico, de caráter
reacionário, Darcy acaba por politizá-la, mesmo negativamente. Ele não opera, portanto,
uma simples oposição entre uma sociologia “despolitizada”, “neutra”, e uma suposta
“sociologia aplicada” ou mesmo “não-acadêmica”, no sentido de não ser referenciada pela
academia. Trata-se, isto sim, da defesa de uma sociologia socialmente relevante, tendo em
vista as condições de atraso de alguns países e as possibilidades de contribuição para sua
transformação a partir da identificação das causas do subdesenvolvimento; e, ao mesmo
tempo, de um ataque a uma outra sociologia, para ele, como já mencionado, comprometida
com o status quo. Isto explica porque, aos seus olhos, apesar de “acadêmicos”, esses
estudos eram incapazes de formular teorias verdadeiramente “científicas”. Explica,
também, o motivo pelo qual Darcy identifica entre os exemplos de reação à sociologia
“acadêmica”, trabalhos de autores como Rodolfo Stavenhagen, L. A. Costa Pinto, Florestan
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Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni, estes últimos, em particular,
formados no interior da clássica tradição universitária paulista29.
À “antropologia acadêmica” é atribuída à mesma postura conformista. Assim como
todos os cientistas sociais, da perspectiva de Darcy os antropólogos da época também
dedicavam-se a “pesquisas acuradas sobre problemas restritos e socialmente irrelevantes,
mas incapazes de focalizar as questões cruciais com que se debatem as sociedades
modernas, mesmo as que se situam em cheio no seu campo de preocupações” (idem, p. 20).
Comprometidos com o “puro saber” e, com efeito, unicamente com o seu progresso, os
antropólogos tendiam a selecionar seus temas de estudos, não por sua relevância social ou
política, mas por seu valor explicativo, atribuindo sua preferência por microestudos em
detrimento de análises de longo alcance a contingências metodológicas. Todavia, peso
ainda maior exerciam fatores “extra-científicos” que, segundo o autor, retratavam-se no
comprometimento social e político dos cientistas, cujos estudos tornavam-se não raro
“meros agentes de propagação de doutrinas políticas que só visam à perpetuação da ordem
estabelecida” (idem, ibidem).
Darcy não é explícito quanto ao alvo de suas críticas. Curiosamente, ao contrário das
considerações acerca da “sociologia acadêmica”, não há uma única referência à
antropologia brasileira ou aos seus expoentes no período. É pertinente pensar, portanto, que
aqui também suas preocupações superavam os limites de uma única “nação”.
Ao criticar, por exemplo, os estudos de “aculturação”, Darcy identifica a transposição
das metodologias de pesquisas etnológicas aos estudos das “sociedades nacionais” como o
principal problema deste tipo de abordagem. Dada a complexidade do “novo” objeto de
estudo, isto é, das sociedades nacionais, o pesquisador via-se obrigado a reduzir
arbitrariamente seu campo de observação a partir da seleção de situações concretas de
contatos em que se opõem representantes arcaicos e modernos das “matrizes étnicas da
sociedade nacional” (idem, p. 21). A antropologia acadêmica se transformava, assim, em
um “repertório de hábitos e costumes exóticos, idiossincrasias e idéias locais” (ibidem). Ela
carecia, como a sociologia acadêmica, de um sistema explicativo capaz de identificar os
fatores operantes do atraso – colonialismo, escravismo, latifúndio e exploração patronal –
em vez de justificá-los, por exemplo, por certos atributos do caráter dos povos latino29

Conferir Ribeiro, op. cit. p 18.
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americanos ou de sua “cultura”. Exemplos desta postura reprochável, segundo Darcy,
poderiam ser encontrados nos estudos de antropologia aplicada, cujo caráter colonialista
manifesto deveria “envergonhar os estudiosos com um mínimo de senso autocrítico” (idem,
p. 22); e, entre os exemplos menos escandalosos, embora da mesma natureza, nos estudos
de aculturação típicos de programas desenvolvimentistas.
Além das duras críticas à antropologia e à sociologia acadêmicas, Darcy Ribeiro
destaca, finalmente, as limitações do “marxismo dogmático”, segundo esquema conceitual
construído com o intuito de explicar o desenvolvimento desigual das sociedades
americanas.
Regra geral, para Darcy, por contemplar essencialmente uma teoria de explicação
causal de alto alcance histórico e uma práxis da vida social, o esquema marxista atenderia,
em boa medida, aos requisitos para a análise dos processos de transformação das
sociedades humanas. Todavia, os textos de Marx, como todos os clássicos, careciam de
uma reformulação diante das novas circunstâncias da realidade social. Porque, aqui
também, o problema é de inadequação dos postulados, desta vez do sociólogo alemão, à
realidade americana. Segundo Darcy, utilizando-se de maneira acrítica tais postulados e
assentado na crença de um processo unilinear e irreversível de evolução das sociedades,
esse marxismo “dogmático” acabava por desenhar uma imagem das sociedades avançadas
como aquilo que a América Latina um dia, necessariamente, seria. Destarte,
paradoxalmente contrário ao elã revolucionário que marcara as concepções teóricas de
Marx, esses estudos acabavam por tornarem-se “ultraconservadores”, ou, como escreve
Darcy, “exercícios pueris de demonstração da universalidade das teses de Marx. Com isso,
não só as empobrecem, mas chegam ao extremo de fazer delas – malgrado seu – um
sistema ideológico de sustentação indireta do status quo” (idem, p. 23). A crítica é, pois,
rigorosamente a mesma, dirigida ora à sociologia, ora à antropologia acadêmicas. Em suma,
eis o que afirma Darcy:

As duas abordagens são, por isso mesmo, igualmente infrutíferas como explicação
do desenvolvimento desigual das sociedades contemporâneas e inoperantes como
esforços de formulação de estratégias de luta que conduzam ao rompimento com o
atraso. Afundadas num objetivismo míope, a sociologia e a antropologia
acadêmicas se contentam em acumular dados empíricos sem serem capazes de
formular uma teoria científica que os explique em sua dinâmica e variedade. O
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marxismo dogmático, partindo, embora, de uma teoria explicativa e de uma
perspectiva histórica fecunda, se perde na busca de evidências de uma reiteração
cíclica de estágios, ou se desencaminha em tentativas vãs de enquadrar a realidade
em antinomias formais. Ambos resultam doutrinários. A sociologia e antropologia
acadêmicas cumprem, porém, sua função de instrumento da manutenção do status
quo. O marxismo dogmático, entretanto, deixa de cumprir sua vocação de prover
uma teoria explicativa dos processos sociais, apta a formular uma estratégia para a
transformação intencional das sociedades latino-americanas em tempos previsíveis
(idem, ibidem).

Estas considerações, que marcam o início do livro As Américas e as Civilização,
pretendem mostrar, por um lado, o malogro dos seguidores de Marx, apesar de alguns
esforços notáveis e fecundos nos estudos de novos e reexame dos velhos problemas; e, por
outro, a incapacidade de um esquema alternativo ao marxismo no campo das ciências
sociais. Visam, portanto, a esclarecer a proposta de Darcy nas páginas que se seguem às
suas explicações introdutórias: uma teoria que ultrapasse o “academicismo” da antropologia
e da sociologia, o dogmatismo dos seguidores de Marx e, concomitantemente, que seja uma
alternativa viável para esclarecer as causas do desenvolvimento desigual dos povos
americanos30. Mas, como fazê-lo? Quais são os novos conceitos? Qual a perspectiva
ideológica?
A necessidade prescrita de superar tanto as “ciências sociais academizadas” quanto
um “marxismo dogmatizado” confunde-se com a tarefa inadiável daqueles que, segundo
Darcy, “querem e necessitam compreender a realidade social, para atuar sobre ela” (idem,
p. 29). Ele continua:

Esta dupla superação importa no retorno à postura indagativa e à metodologia
científica de Marx. Mas importa, também, na dessacralização de seus textos, dos
quais, o mais importante foi escrito precisamente há um século e não pode
permanecer atual e capaz de explicar toda a realidade. Essencialmente, importa
30

Para Darcy, uma exceção talvez fosse o funcionalismo, que, contudo, “não é uma teoria geral da dinâmica
social, mesmo porque se preocupa mais com a estabilidade do que com a mudança”. Ele destaca também
estudos de alguns cientistas sociais que, mesmo a contragosto, viram-se obrigados a recorrer de forma
inconfessada a Marx, tendo em vista a necessidade de uma concepção global da sociedade e da evolução
sócio-cultural e a ausência de uma formulação alternativa. Resultava daí uma “sociologia crítica, responsável
pelas obras que mais se aproximam de uma abordagem capaz de tratar as sociedades humanas como
estruturas coerentes, suscetíveis de serem estudadas com rigor científico”. Exemplificam esses casos estudos
de autores como Weber, Manheim, Wright Mills, entre outros (Ribeiro, op. cit. pp. 28-29).
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recordar que Marx não pretendeu criar uma nova doutrina filosófica, mas sim
assentar as bases de uma teoria científica da sociedade, fundada no estudo acurado
de todas as manifestações da vida social e que, em função deste esforço, se fez o
fundador das ciências sociais modernas. (idem, ibidem).

Partindo desta premissa de retorno a Marx, a proposta de Darcy passa a obedecer a
três compromissos básicos. Primeiro, tratar as posições do sociólogo alemão “como
qualquer afirmação científica”, o que significa submetê-la a constantes revisões críticas
“diante dos fatos, só aceitando sua validez mediante contínua reformulação”; segundo,
procurar não uma exegese de textos marxistas, mas voltar-se “à observação da realidade
social para, por meio da análise sistemática, inferir de suas formas aparentes as estruturas
que a conformam e os processos que a ativam” (idem, p. 29); terceiro, tratar o próprio Marx
como não mais do que o fundador das ciências sociais que, tal como Newton ou Einstein
para a física, deve ser incorporado à história das ciências, que não dever confundir-se com a
ciência em si mesma.
Não posso furtar-me aqui à observação de que essa proposta remete diretamente às
lições que Darcy Ribeiro aprendera nas décadas de 1940 e 1950 de mestres como Herbert
Baldus, conforme discutido no segundo capítulo desta tese. Antes, como agora, a teoria
deveria submeter-se à realidade empírica, ganhando, portanto, a partir dos fatos observados,
novas e constantes reformulações31. A diferença, no entanto, é que não só a “realidade”
analisada por Darcy tornou-se incomparavelmente mais ampla como, naturalmente,
tornaram-se também muito mais ambiciosas suas formulações teóricas.

31

Este é o caso, por exemplo, do conceito de classe, que para Darcy pressupõe uma sociedade estratificada
em conteúdos antagônicos na qual dominantes e dominados interagem conflitivamente. Em sua análise
política das nações americanas, Darcy desdobra a tipologia marxista em quatro estratos sociais: “classe
dominante”, formada por proprietários de meios de produção, gestores de empresas estrangeiras e líderes
políticos, civis e militares que regulam a ordenação social; “setores intermediários”, constituídos por grupos
autônomos como pequenos empresários e profissionais liberais, e “dependentes”, como funcionários e
empregados; “classes subalternas”, formadas por membros do campesinato e do operariado; e, finalmente,
“classes oprimidas”, representadas pelas massas marginalizadas do campo e da cidade. Assim, salienta Darcy:
“Nossa tipologia tem de comum com as análises marxistas, em que se inspira, a idéia da oposição antagônica
entre componentes dominantes e dominados da estratificação social, bem como a de que o processo histórico
é explicável, em grande parte pelo dinamismo que esses antagonismos emprestam à estrutura social. Difere
dessas análises, principalmente na identificação dos grupos sociais conflitivos, porque procura criar categorias
analíticas mais adequadas ao estudo da realidade latino-americana. Daí, por exemplo, a rejeição do conceito
de ‘burguesia’, válido para designar certos segmentos das classes dominantes das formações capitalistas
autônomas, mas inaplicável, a nosso ver, a formações distintas” (Ribeiro, 1979c, pp 15-16).
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É interessante – e até certo ponto esperado – que Darcy atribua a um certo tipo de
antropologia a tarefa de integrar todas estas ambições em um corpo teórico coerente e fiel a
um só tempo à ciência e às sociedades que estuda. Como ciência herdeira da temática e da
metodologia do materialismo histórico, essa antropologia deveria resultar do “mais amplo
esforço de elaboração de uma teoria explicativa de como as sociedades humanas chegaram
a ser o que são agora e das perspectivas que têm pela frente, no futuro imediato” (idem,
ibidem). Mas, evidentemente, Darcy fala aqui de uma antropologia incomum, como se
depreende das seguintes considerações:

Esta herança não pertence, porém, a qualquer das antropologias adjetivadas como
culturais, sociais ou estruturais que se cultivam atualmente e que sofreram um
desgaste semelhante à da sociologia acadêmica. Pertence a uma nova antropologia
que terá como características distintivas, primeiro, uma perspectiva evolucionista
multilinear, que permita situar cada povo do presente ou do passado numa escala
geral do desenvolvimento sócio-cultural; segundo, uma noção de causalidade
necessária, fundada no reconhecimento da diferente capacidade de determinação
dos diversos conteúdos da realidade sócio-cultural; terceiro, uma atitude
deliberadamente participante da vida social e capacitada a ajuizá-la com lucidez,
como uma ciência comprometida com o destino humano (idem, p. 30, ênfase
minha).

Eis os pressupostos do que Darcy denomina uma “antropologia dialética”, cujas bases
conceituais devemos, enfim, analisar sucintamente32. Para tanto, retornemos a algumas
considerações sobre O Processo Civilizatório.
32

No prefácio à quarta edição Venezuelana de O Processo Civilizatório, escrito em 1978, Darcy rebate duas
críticas que, segundo ele, vinham se dirigindo ao livro por (pseudo)marxistas. A primeira diz respeito à noção
de feudalismo, que no esquema teórico de Darcy é considerado como uma “regressão cultural” ocorrida em
virtude da “desintegração do sistema associativo, das instituições políticas centralizadoras e do sistema
mercantil de uma antiga área integrada numa civilização, fazendo-a recair numa economia de mera
subsistência” (Ribeiro, 1978a, p. 62). Não é considerado, portanto, como uma etapa da evolução sóciocultural, conforme o uso que, segundo ele, faziam do termo historiadores e sociólogos; a segunda refere-se ao
uso da tecnologia como o critério para o entendimento dos vários processos civilizatórios. No primeiro caso
Darcy argumenta que o eurocentrismo dos europeus leva-os a conceber o feudalismo como uma ponte entre e
escravismo greco-romano e o capitalismo, já que se trata de sua própria história. Para Darcy, não há avanços
no feudalismo. Quanto ao critério tecnológico, ele procura defender-se da acusação de que, ao eleger a
tecnologia como critério básico de construção de seu esquema, estaria invalidando o critério marxista “que faz
da luta de classes o motor história, e do desenvolvimento dos modos de produção o critério fundamental da
evolução social”. Darcy argumenta que, em primeiro lugar, não nega a luta de classes, mas apenas assinala
que, apesar de sua importância, “elas não se prestam ao papel de categorias diagnósticas da evolução
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A idéia subjacente à teoria de evolução sócio-cultural proposta por Darcy Ribeiro é a
de que as sociedades humanas apresentam, no curso de longos períodos, dois processos
simultâneos e mutuamente complementares de autotransformação, um responsável pela
diversificação, outro pela homogeneização das culturas.
O primeiro, de caráter diversificador, responde ao imperativo das adaptações
ecológicas e refere-se a acontecimentos históricos particulares. É aqui que se particularizam
as culturas que, em sociedades distintas, adequam-se de uma ou outra forma aos
constrangimentos impostos pelo ambiente, imperativo geral cujo papel homogeneizador “se
exprime principalmente na tecnologia produtiva que, por seu caráter de modos de ação
sobre a natureza, deve ater-se necessariamente aos requisitos desta” (idem, p. 37). Estas
particularidades não apresentam caráter evolutivo, não se prestando, pois, à análise do
processo de evolução das sociedades, salvo naqueles casos em que criam aquilo que Darcy
entende como formas gerais de adaptação humana adotáveis por outras sociedades.
O segundo processo, homogeneizador e integrador, é a própria evolução, definida
como “um processo interno de transformação e auto-superação que se gera e se desenvolve
dentro das culturas, condicionado pelos enquadramentos extraculturais” (idem, p. 39), quais
sejam, os contingenciamentos decorrentes da vida associativa, da natureza psicológica e da
estrutura biológica humanas. Em conjunto, todos esses imperativos referem-se à chamada
“natureza humana”, imperativo de caráter elementar, e devem ser somados a outro
imperativo mais geral, propriamente cultural: “a capacidade especificamente humana de
comunicação simbólica, responsável pelo enquadramento da vida social dentro de corpos
de herança cultural transmitidos de geração a geração, e que faz com que todos os
desenvolvimentos posteriores dependam das características do patrimônio preexistente”
(idem, p. 38).
Analisadas

conjuntamente,

estas

características

do

processo

evolutivo

–

excessivamente resumidas aqui – permitem a Darcy formular sua própria teoria evolutiva:
humana”. Em segundo lugar, lembra que os componentes estratégicos do modo de produção para a análise da
evolução social são precisamente os meios de produção, o que equivale dizer a tecnologia e não as relações de
produção, que seriam os antagonismos de classe acima referidos. Finalmente afirma que é o próprio Marx
quem, no primeiro tomo de O Capital, prescreve a necessidade imperiosa de escrever a “história crítica da
tecnologia”, porque, a seu juízo, ela seria, no plano social, o equivalente da obra de Darwin no plano da
evolução das espécies. Por tudo isto, conclui Darcy, “fico com o direito de crer que, apesar de tudo, o herdeiro
de Marx sou eu” (idem, p. 27).
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Dentro do âmbito destes diversos condicionamentos, as culturas se desenvolvem
pela acumulação de compreensões comuns pelo exercício de opções, como um
desdobramento dialético das potencialidades de conduta cultural, cuja resultante é
o fenômeno humano em toda sua variedade. A contingência de gerar-se dentro
destes enquadramentos uniformizadores é que permite às culturas evoluir
direcionalmente. Em lugar de recomeçarem sempre a partir de suas bases,
concatenam as atividades humanas através de gerações, para compor seqüências
evolutivas equivalentes às da evolução da vida (idem, ibidem).

Darcy lembra não estar só. Referindo-se a antropólogos como George Peter Murdoc,
Clyde Kluckhohn e principalmente Leslie White, afirma que “toda a bibliografia
antropológica comprova exaustivamente o caráter universal daqueles condicionantes, bem
como a uniformidade das respostas culturais dadas a eles”, neste caso tornando evidente a
existência de elementos nos diversos patrimônios culturais, formadores de “uma estrutura
básica comum a todas as culturas” (idem, pp. 38-39). O mesmo se dava com as reiteradas
respostas oferecidas pelas sociedades aos diferentes “desafios causais”, expressas “na
presença de tantas formas comuns de estratificação social, de institucionalização da vida
política, de conduta religiosa, etc”, também comprovadas na literatura. Como estava
comprovada, ainda, a “sucessão de sistemas tecnológicos fundados nos mesmos princípios
físico-químicos e biológicos e dotados de crescente eficácia, tanto no plano da
produtividade e da capacidade de manutenção de contingentes humanos cada vez maiores,
como no poder de compulsão das sociedades umas sobre as outras”. Por tudo isto, conclui
Darcy, recorrendo a Leslie White, “o processo evolutivo deve ser conceituado como
homogeneizador e direcional” (idem, ibidem).
Mas é o pressuposto de contato permanente entre as diversas sociedades que leva
Darcy a estabelecer outro modelador do processo evolutivo que, por suas implicações
políticas, adquire um papel de destaque na proposta teórica que abrange todos os livros da
série de Estudos de Antropologia da Civilização. Decorrente das relações externas, diretas
ou indiretas, existente entre as sociedades, esse modelador opera de duas maneiras: pela
difusão, são introduzidos novos traços culturais; pela dominação externa, formas de
compulsões sociais. Eis o segundo e o terceiro motor da evolução cultural, ambos capazes
de alterar o desenvolvimento evolutivo de uma sociedade. Somados à “criatividade interna,
responsável por inovações cultuais próprias” (p. 39), eles tornam inteligível o processo de
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evolução sócio-cultural de cada sociedade, determinado, por sua vez, por um único
princípio orientador: as inovações tecnológicas produtiva e militar.
Para explicar esta assertiva, Darcy recorre novamente a Leslie White, para quem
“todo sistema social se apóia sobre um sistema tecnológico e é determinado por este último.
Mas todo sistema tecnológico funciona dentro de um sistema social e é, em conseqüência,
condicionado por ele” (apud p. 40, ênfase original). Destarte, estrutura seu quadro analítico,
por um lado, a partir de um sistema tecnológico preponderante, estruturante, global, “que se
imprime como uma linha contínua no processo civilizatório geral e é comprovável nas
análises de alto alcance temporal”; por outro, a partir da constatação de certas
particularidades de natureza social ou cultural observáveis, neste caso, em estudos de médio
alcance, “que condicionam o surgimento e a generalização do processo tecnológico,
acelerando-o o retardando-o”. Em conjunto, diz Darcy, esta ordem de determinantes “nos
pode dar uma compreensão realista da evolução sócio-cultural” (idem, ibidem).
Esta abordagem, que pretende utilizar-se a um só tempo de uma perspectiva global
da evolução humana, de caráter abstrato, e de uma visão parcial, circunscrita a
determinados contextos históricos, encontra sua chave explicativa no conceito de “processo
civilizatório”, o qual, por sua vez, depende do conceito de “revolução tecnológica”. Darcy
os descreve da seguinte maneira:

Empregamos o conceito de revolução tecnológica para indicar que a certas
transformações prodigiosas no equipamento de ação humana sobre a natureza, ou
de ação bélica, correspondem alterações qualitativas em todo o modo de ser das
sociedades que nos obrigam a tratá-las como categorias novas dentro do
continuum da evolução sócio-cultural. Dentro desta concepção, supomos que ao
desencadeamento de cada revolução tecnológica, ou à propagação de seus efeitos
sobre contextos sócio-culturais distintos, através dos processos civilizatórios, tende
a corresponder a emergência de novas formações sócio-culturais (idem, p. 48).

Vê-se, assim, que os “processos civilizatórios” atuam como um tipo de catalisador das
transformações sócio-culturais na medida em que, por eles – e somente por eles – uma
inovação tecnológica qualquer é capaz de propagar-se sobre diversos contextos distintos,
alterando assim seus diferentes setores produtivos. “Neste sentido”, continua Darcy, “a
cada revolução tecnológica podem corresponder um ou mais processos civilizatórios,
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através dos quais ela desdobra suas potencialidades de transformação da vida material e de
transfiguração das formações sócio-culturais” (idem, p. 50).
Os casos estudados em O Processo Civilizatório ajudam a esclarecer esta formulação.
Darcy identifica oito revoluções tecnológicas que, ao longo de dez mil anos de evolução
humana, teriam dado origem a dezoito formações culturais por meio de treze processos
civilizatórios33. À guisa de exemplo, vale salientar a Revolução Agrícola como motor do
primeiro deles, cujo efeito, permitindo a ruptura com as condições de vida típica dos
antigos caçadores e coletores nômades, teria dado lugar às “aldeias agrícolas
indiferenciadas”. E, posteriormente, num segundo processo civilizatório, correspondente ao
aperfeiçoamento de técnicas de domesticação animal e especialização funcional de alguns
grupos humanos, teria gerado uma nova formação sócio-cultural, as “hordas pastoris
nômades” (idem, ibidem). Ou, ainda, a Revolução Urbana, que, desdobrada em três
processos civilizatórios, teria originado três formações sócio-culturais, a saber, os “Estados
Rurais Artesanais Coletivistas” e “Privatistas” e, ainda, as “Chefias Pastoris Nômades”.
Mas é olhando para dois conceitos adicionais propostos por Darcy que chegamos,
enfim, ao ponto que mais nos interessa no esquema teórico proposto neste livro introdutório
aos Estudos de Antropologia da Civilização. São eles os conceitos de “atualização (ou
incorporação) histórica” e de “aceleração evolutiva”34. Sua importância reside não só no
fato de que constituem o que há de mais original nesses estudos, como também em suas
implicações éticas, que permitiram a Darcy tratar, posteriormente, em uma instância

33

São elas as Revoluções Agrícola, Urbana, de Regadio, Metalúrgica, Pastoril, Mercantil, Industrial e
Termonuclear. Para os respectivos processos civilizatórios e formações sócio-culturais correspondentes a
estas Revoluções, ver o quadro esquemático em Ribeiro (1978a, p. 52).
34
Darcy apresenta ainda os conceitos de “atraso histórico”, entendido como “o estado de sociedades cujo
sistema adaptativo se funda numa tecnologia no mais baixo grau de eficácia produtiva do que o alcançado por
sociedades contemporâneas” (op. cit. p. 58); o de “estagnação cultural”, típico de “sociedades que, através de
longos períodos, permanecem idênticas a si mesmas sem experimentar alteração assinaláveis no seu modo de
vida, enquanto outras sociedades progridem” (idem, p. 60); e o de “regressão cultural”, que representa o
“esgotamento das potencialidades de um sistema produtivo ou de uma forma de ordenação social,
constituindo, por isso, recuos episódicos de povos exauridos no esforço de auto-superação ou abatidos por
outros em ascensão” (idem, p. 63). Neste caso, como exemplifica, para Darcy, o feudalismo, não se trata
propriamente de uma formação sócio-cultural, ou mesmo uma etapa do desenvolvimento humano, mas, antes,
“da deistengração do sistema associativo, das instituições políticas centralizadoras e do sistema mercantil de
uma antiga área integrada numa civilização, fazendo-a recair numa economia de mera subsistência” (p. 62).
Embora importantes no esquema explicativo de Darcy, esses dois conceitos estão de certa forma submetidos
aos de “aceleração evolutiva” ou de “atualização histórica”. Porque, de um jeito ou de outro, mais cedo ou
mais tarde, todas as sociedades serão atingidas por um “processo civilizatório”.
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programática, de casos específicos de povos “atrasados” como o brasileiro. Sobre isto
falarei adiante. Vejamos, agora, o que Darcy entende por atualização histórica:

Por atualização histórica ou incorporação histórica designamos os procedimentos
pelos quais esses povos atrasados na história são engajados compulsoriamente em
sistemas mais evoluídos tecnologicamente, com perda de sua autonomia ou mesmo
com a sua destruição como entidade étnica. Este foi o caso, por exemplo, da
incorporação de povos autóctones subjugados pelo conquistador e de populações
africanas transladadas como mão-de-obra das minas e das plantações tropicais,
nas formações coloniais escravistas da América. O conceito de atualização retrata,
pois, isso mesmo, tanto as situações de caráter regressivo – do ponto de vista de
entidades étnicas avassaladas, traumatizadas ou destruídas –, como conteúdos
progressistas, enquanto um procedimento de incorporação de povos atrasados a
sistemas sócio-econômicos mais avançados. A característica fundamental do
processo de atualização histórica está no seu sentido de modernização reflexa com
perda de autonomia e com risco de desintegração étnica (idem, p. 58).
Darcy aproxima-se, com esta definição, da situação de nações latino-americanas que,
segundo sua interpretação, uma vez libertas da condição de territórios coloniais de
formação “mercantil-salvacionista”, caíram, pela via da atualização histórica, na condição
de “áreas neocolonialistas de formações imperialistas industriais”. Isto significa que, de
alguma maneira, viram progredir meios de produção e mesmo seus modos de vida, como se
percebe, por exemplo, pela difusão de produtos da Revolução Industrial, “como instalações
de ferrovias ou de portos que ‘modernizaram’ enormes áreas em todo o mundo extraeuropeu” (ibidem). Isto, contudo, ao custo de uma inserção, sob novas condições, em um
sistema de relações que as colocaram em relação de dependência com centros reitores – e
irradiadores da nova tecnologia – já que, como produtoras e consumidoras de novos artigos,
passaram a depender da importação de bens industriais. Um estado típico de nações
subdesenvolvidas, cuja persistência não representa senão uma condenação ao atraso e à
penúria.
Um processo bastante distinto é designado pelo conceito de aceleração evolutiva,
utilizado por Darcy para

indicar os procedimentos diretos, intencionais ou não, de indução do progresso
com a preservação da autonomia da sociedade que o experimenta e, por isso
mesmo, com a conservação de sua figura étnica e, por vezes com a expansão desta
como uma macroetnia assimiladora de outros povos. Tal é o caso das sociedades
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que experimentam uma revolução tecnológica com base em sua própria
criatividade, ou na adoção completa e autárquica de inovações tecnológicas
alcançadas por outras sociedades; ou, ainda, com base em ambas as fontes.
Identificamos, também, como situações de aceleração evolutiva os processos de
reconstituição étnica através dos quais as sociedades antes avassaladas por
processos de atualização reconstroem seu próprio ethos para conquistar sua
independência política e retomar a autonomia perdida (idem, pp. 58-59).

Com este trecho retomamos ao ponto inicial que nos levou a esclarecer o escopo
teórico norteador dos Estudos de Antropologia da Civilização: as situações analisadas por
Darcy Ribeiro são passíveis de transformação, quase sempre por um processo
revolucionário, programático, que tende a levar os povos atrasados na história a uma
condição de desenvolvimento autônomo. O subdesenvolvimento é visto, neste sentido,
como fator contingencial, e não como uma etapa ou apenas um estado “atrasado” em
contraposição a modelos avançados de sociedade. É, ao contrário, o resultado de um
sistema de espoliação histórica em que nações tornaram-se empobrecidas, entre outros
fatores, “pelo saque que sofreram originalmente de suas riquezas entesouradas e, pela
sucção secular dos produtos de trabalho de seus povos, através de sistemas inigualitários de
intercâmbio” (idem, p. 168).
Por isso, como podemos ler no livro As Américas e a Civilização, o
subdesenvolvimento

não pode ser explicado como uma polaridade de contrastes interativos, como
pretendem os teóricos dualistas. Nem como uma crise de transição entre o
feudalismo e o capitalismo que afeta uniformemente a todos os povos imersos nesse
estágio de evolução, como quer o marxismo dogmático. O subdesenvolvimento é, na
verdade, o resultado de processos de atualização histórica só explicáveis pela
dominação externa e pelo papel de constritor das classes dominantes internas, que
deformam o próprio processo de renovação, transformando-o de uma crise
evolutiva num trauma paralisador (Ribeiro, 1979b, p. 45).
Decorre daí uma distinção que Darcy julga necessário realizar entre povos “atrasados”
e “subdesenvolvidos”. Entre os primeiros estão aqueles grupos marginais, “não atingidos
por algumas (ou todas) revoluções tecnológicas que conformaram o mundo moderno”
(op.cit., p. 170). Tais são os grupos indígenas que correspondem, em certas áreas, a
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formações sócio-culturais pré-agrícolas ou ainda de aldeias pré-agrícolas diferenciadas. Por
sua vez, os povos subdesenvolvidos são aqueles “integrados no sistema econômico mundial
através de processos de atualização histórica e que, ao amadurecerem etnicamente para o
comando de si mesmos, vão tomando consciência do caráter espoliativo de suas
vinculações externas e da natureza retrógrada de suas classes dominantes” (idem, ibidem).
Se retornarmos às correspondências trocadas entre Darcy e Betty Meggers, teremos
uma idéia ainda mais clara das imbricações existentes entre todos esses conceitos.
Procurando esclarecer algumas dificuldades enfrentadas pela arqueóloga na tradução para o
inglês de O Processo Civilizatório, Darcy esclarece pontos importantes. Por exemplo, ao
referir-se à designação dada a “povos atrazados na história”, esclarece:

Adiante o termo é retomado para contrapor o caso dos “primitivos
contemporâneos”, como povos atrazados na história, com “subdesenvolvidos” que
eu procuro explicar como resultante de processos de atualização histórica e que
adquirem certa consciência do seu atrazo e certo inconformismo com ele. Aliás,
você traduziu o conceito de atualização histórica por “historical incorporation”,
que me parece razoável embora o sentido que procuro dar-lhe seja o de up-todate...ation. (...) Atribuo também a êste último conceito bem como à sua
contraparte, a aceleração evolutiva, uma grande importância teórica porque com
êles é que me oponho ao conceito marxista corrente de que o atrazo das sociedades
subdesenvolvidas se explica pela presença nelas de “conteúdos feudais”. Ao
contrário disto, procuro demonstrar que estes povos não são amostras vivas de
etapas passadas da evolução humana (como se poderia dizer de nossos índios), mas
contrapartes necessárias das sociedades desenvolvidas, isto é, complementares
delas, dentro de sistemas globais integrados. Neste sentido me refiro a sociedades
contemporâneas mas não coetâneas, isto é, defasadas, que coexistem na mesma
dimensão temporal, mas em fase diferentes do continuun da evolução humana.35

Uma segunda correspondência, escrita poucos dias depois, complementa as
explicações.

Quanto aos conceitos de “povos atrazados na história” e “atualização histórica”
devo dizer-lhe que a mim também custou enorme trabalho e mesmo em português
exigirá certa imaginação do leitor para entende-los, só ficando claros no curso da
explanação geral. Na verdade, os utilizo mais no livro geral sôbre as Américas
para esclarecer o problema do subdesenvolvimento.

35

Carta de Darcy a Betty Meggers, 06/05/67, acervo Fundar. Grifos originais.
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Nêles estão implícitos vários significados. Primeiro, a aceleração evolutiva e a
atualização histórica são concebidas como as duas linhas alternativas do processo
evolutivo, a primeira conducente ao salto de uma etapa para a outra; a segunda,
importando numa progressão distinta porque, embora possibilite certo progresso,
não enseja uma evolução autônoma, mas uma situação auto-perpetuável de
dependência e atrazo relativo36.
Existe, como se percebe claramente, uma idéia de sistema subjacente a todas estas
definições. Mais precisamente, um “sistema interativo único” que, após a Revolução
Mercantil, passou a englobar todos os povos do mundo, divididos, doravante, em três
categorias.
A primeira delas, segundo Darcy, é representada pelos “primitivos contemporâneos,
“grupos isolados que preservam a um tempo sua autonomia e seu atrazo em relação à
evolução humana conjunta”. Esses diferem-se dos “povos atrazados na história, que se
viram incorporados ao sistema global na forma de sociedades dependentes (coloniais ou
neo-coloniais) de centros altamente desenvolvidos com os quais mantêm relações
econômicas intrinsecamente desigualitárias e tendentes a perpetuar o atrazo relativo”; e,
igualmente, dos “povos avançados”, que “absorveram a tecnologia mais adiantada de seu
tempo, conquistaram plena autonomia no comando de seu destino e capacitaram-se a
estabelecer relações igualitárias com os demais povos avançados e desigualitárias que lhes
são mais favorecedoras para com os povos atrazados na história”37.
Este e outros assuntos pertinentes à série de Estudos de Antropologia da Civilização,
sejam aqueles discutidos em correspondências pessoais, sejam aqueles discutidos em livros,
evidenciam a veia reformista de Darcy, antes colocada em prática na ação política, agora
objetivada em textos. Impossível não perceber o ideal revolucionário de transformação
social, bem como o já citado notável otimismo em relação ao futuro, expressos nesses
escritos. Impossível, porque mostrar as formas de superação do atraso de países
subdesenvolvidos, ou, em melhor medida, dos mecanismos de dominação a que estão
sujeitos, é o objetivo explícito de Darcy Ribeiro. Seu intuito não é senão mostrar que se há
um futuro melhor para todas as nações pobres, mas principalmente para o Brasil, trata-se de
um futuro a ser alcançado tão-somente pela transformação radical da realidade existente.

36
37

Carta de Darcy a Betty Meggers, 17/05/67, acervo Fundar. Grifos originais
idem

237

Apenas a revolução social, decorrente do afloramento de uma consciência crítica, seria
capaz de colocar por terra uma classe dominante comprometida antes com seus próprios
interesses – neste caso, convergentes com os interesses dos centros (neo)imperialistas – do
que com o destino de seu próprio país. É pela revolução, portanto, que nações pobres como
o Brasil deixariam essa condição e retomariam o comando de seu próprio destino,
integrando-se, autonomamente, na civilização mundial. Eis a utopia de Darcy; eis o seu
nacionalismo, reformulado a partir de novas experiências.
Para tornar mais claro o viés pragmático do pensamento de Darcy, construído à luz de
sua experiência de exílio, detenhamo-nos, agora, na forma como ele avaliava as
potencialidades reformadoras de alguns países da América Latina e, desta maneira, como
antevia um futuro promissor para os povos historicamente desprivilegiados.
Para Darcy Ribeiro, a América Latina era, grosso modo, o resultado não somente de
dois mil anos de latinidade, como também de cinco séculos de ocupação européia. Graças a
esta herança histórica, adquirimos, como continente, duas características peculiares: somos
uma civilização velha, como as mais velhas de cujas culturas somos herdeiros, e
etnicamente nova, como resultado do amálgama de povos “novos”. O velho patrimônio,
segundo Darcy, exprime-se no que há de pior:

a postura consular e alienada das classes dominantes; os hábitos caudilhescos de
mando e o gosto pelo poder pessoal; a profunda discriminação social entre ricos e
pobres que mais separa aos homens do que a cor da pele; os costumes senhoriais
como o gozo do lazer, o culto da cortesia entre patrícios, o desprezo pelo trabalho,
o conformismo e a resignação dos pobres com sua pobreza (Ribeiro, 1979b, p. 8687).

O novo, por sua vez, constitui o escopo de nossas virtudes:

se exprime na energia afirmadora que emerge das camadas oprimidas, afinal
despertas para o caráter profano e erradicável da miséria em que sempre viveram;
na assunção cada vez mais lúcida e orgulhosa da própria imagem étnico-mestiça;
no equacionamento das causas do atraso e da penúria e na rebelião contra a ordem
vigente (idem, p. 87).
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Tais considerações não deixam margem para dúvidas: Darcy percebia um processo de
transformação social em curso na América Latina. Mais do que isto, acreditava em um
processo de revolução social, decorrente do enfrentamento entre essas duas concepções de
vida e da sociedade. “Revolução”, lembra ele,
que devolverá, um dia, aos povos da América morena o ímpeto criador perdido há
séculos por sua matrizes ibéricas, quando estas se atrasaram em integrar-se na
civilização industrial, entrando, assim, em decadência. Revolução que significará o
ingresso dos latino-americanos no diálogo do mundo, como povos que têm uma
contribuição específica a dar à nova civilização ecumênica. E esta contribuição se
assentará, essencialmente, no que eles são como configuração étnica e nas
virtualidades desta que os farão mais humanos, porque incorporaram mais faces
raciais e culturais do homem. Mais generosos, porque permanecem abertos a todas
as influências e se inspiram numa ideologia integracionista de todas as raças. Mais
progressistas, porque só têm futuro com o desenvolvimento do saber e com a
aplicação generalizada da ciência e da técnica. Mais otimistas, porque, emergindo
da exploração e da penúria, sabem que o amanhã será melhor do que o hoje e do
que o ontem. Mais isentos e livres, porque não fundam seus projetos nacionais de
progresso na exploração de outros povos (idem, p. 87).
No livro As Américas e a Civilização, este argumento constitui o passo inicial para a
construção das tipologias étnico-nacionais de povos extra-europeus, base de praticamente
todos os textos escritos no exílio, tendo em vista o estudo de diversas formações sócioculturais. Esmiúça-los aqui, porém, sobrecarregaria excessivamente o texto e, ademais,
pouco contribuiria para o entendimento das feições reformistas da obra de Darcy. A título
de esclarecimento, observemos apenas a definição formal que Darcy dá a cada uma das
quatro configurações nas quais são enquadrados os povos situados fora da Europa38.
Ele designa Povos-Testemunhos aqueles “representantes modernos de velhas
civilizações autônomas sobre as quais se abateu a expansão européia” (idem, p. 88).
Avassaladas pela “ação traumatizadora” desta expansão – dizimação por doenças,
imposição de rigorosos regimes de trabalho, liquidação de economia de subsistência e
surgimento de dificuldades daí decorrentes – essas altas civilizações “foram transformadas
em proletariados externos, organizados como força de trabalho destinada a produzir metais
preciosos e mercadorias exportáveis” (Ribeiro, 1985b, p. 66). Só recentemente encetaram a

38

Não há, em toda a obra de Darcy, uma seqüência classificatória para estas tipologias. Ordeno-as, aqui, de
forma a facilitar o encadeamento do presente texto.
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busca de certa autonomia como sociedades nacionais modernas. Contudo, como povos
espoliados – mais do que atrasados – somente lograram um recomeço como “protocélulas
espúrias” porque conduzem, em si, parcelas antagônicas das duas tradições incapazes de
serem fundidas em uma tradição original. Contam-se, neste bloco, Índia, China Japão,
Coréia, Indochina, além de alguns países islâmicos. Nas Américas, o México, a Guatemala
e os povos do Altiplano Andino, sobreviventes das civilizações Maia, Asteca e Incaica.
Uma segunda configuração histórico-cultural proposta Darcy é formada pelos Povos
Transplantados, resultantes da migração de grandes contingentes populacionais,
predominantemente europeus, para o Novo Mundo, onde procuraram reconstituir, em
novos espaços, suas formas de vida. Com maior facilidade de dominar os avanços
tecnológicos, configuraram-se politica e socialmente “como réplicas das sociedades
européias, plasmando paisagens semelhantes, compondo um quadro racial mais
homogeneamente caucasóide, cultivando as mesmas crenças, sustentando os mesmos
valores e tendo as mesmas aspirações de educação e de consumo” (idem, pp. 60-61).
Exemplificam esta categoria os Estados Unidos da América e o Canadá, entre os do norte, e
argentinos e uruguaios, entre os do sul39.
Outra categoria é a de Povos-Emergentes, que pouca atenção recebe de Darcy, se
comparado às demais.

“São integrados pelas populações africanas que ascendem, em

nossos dias, da condição tribal à nacional” (Ribeiro, 1979b, p. 96), embora contem-se
também alguns casos na Ásia, entre grupos que transitam “da condição tribal à nacional,
sobretudo na área socialista em que as políticas de maior respeito às nacionalidades está
permitindo e estimulando sua gestação” (idem, ibidem).
Finalmente, a configuração mais comum às Américas, que sem dúvida ocupa o maior
espaço nas discussões de Darcy, sobretudo porque, dentre eles, se inclui o Brasil, é
composta pelos Povos-Novos, surgidos

pela conjunção de matrizes étnicas diferenciadas como o colonizador ibérico,
indígenas de nível tribal e escravos africanos, imposta por empreendimentos
coloniais-escravistas, seguida da deculturação destas matrizes, do caldeamento
racial de seus contingentes e de sua aculturação no corpo de novas etnias. Sua
39
As explicações de Darcy sobre a imigração maciça de europeus para a região sul do Brasil, dando origem à
intrusão de povos transplantados, mostra que a tipologia não obedece necessariamente a territórios
“nacionais” (cf. Ribeiro, 1979b).
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característica distintiva é a de specie-novae no plano étnico, já não indígena, nem
africana, nem européia, mas inteiramente distinta de todas elas. Ao contrário dos
Povos-Transplantados que conservam o perfil europeu e dos Povos-Testemunho da
Américas que conduzem dentro de si as duas tradições originais sem conseguir
fundi-las, os Povos-Novos concluíram sua auto-edificação étnica, no sentido de que
não estão presos a qualquer tradição do passado. São povos em disponibilidade,
uma vez que, tendo sido desatrelados de suas matrizes, estão abertos ao novo, como
gente que só tem futuro com o futuro do homem (Ribeiro, 1985b, p. 70)40.

Darcy via nos Povos-Novos o celeiro do mundo. Libertos de qualquer tradição
original, ao contrário dos demais, possuem potencialmente todas as virtudes para a
construção de um projeto autônomo de desenvolvimento. As razões de seu atraso histórico
são, por isso mesmo, a principal fonte de sua preocupação. No Brasil, assim como nos
demais povos incluídos nessa categoria, esta situação seria decorrente de uma hierarquia
que separa formalmente uma classe dominante de uma massa oprimida e marginalizada,
configurando, assim, uma situação de perpetuação do status quo e manutenção do
privilégio de poucos.
A análise não se limita, contudo, à constatação das condições do atraso brasileiro ou
de países representados pela mesma categoria. Partindo das diferenças básicas existentes
entre os Povos-Transplantados, de um lado, e os Testemunho e Novos, de outro, Darcy a
desdobra em uma tentativa de entender o descompasso que marca o desenvolvimento
40

Transcrevo apenas a definição geral de Povos Novos, que contempla, não obstante, uma subdivisão entre
aqueles que se plasmaram dentro de um “enquadramento escravocrata e fazendeiro”, como Brasil, Venezuela,
Colômbia, Antilhas, parte da América Central e Sul dos Estados Unidos, e os que tiveram uma “formação
étnico-nacional basicamente indígeno-tribal” sem a experiência da plantation, como Chile, Paraguai, Uruguai
e Argentina (Ribeiro, 1979b, p. 208). Sobre as quatro categorias de povos, vale salientar ainda seu caráter
relativo, uma vez que não correspondem a tipos puros. Sobre isto, alerta Darcy: “Cada um dos modelos
experimentou intrusões que afetaram áreas mais ou menos extensas de seu território e diferenciaram parcelas
maiores ou menores de sua população. Assim, a América do Norte teve no Sul de seu território uma vasta
intrusão negra, plasmada por um sistema produtivo tipo plantation que deu lugar a um configuração
correspondente à dos Povos Novos. Grande parte do problema da integração racial, com que se defrontam os
norte-americanos, decorre da presença desta intrusão, até agora irredutível e inassimilada, apesar de vencida e
dispersa no corpo da nova formação. O Brasil experimentou uma intrusão de Povos-Transplantados com a
imigração maciça de europeus para sua região sul, que emprestou àquela área uma fisionomia peculiar e deu
lugar a um modo diferenciado de ser brasileiro. A Argentina e o Uruguai, como assinalamos, surgem à
existência nacional como Povos-Novos, através de uma protoetnia neoguaranítica equivalente à paraguaia e à
paulistana originais. Todavia, sofreram um processo de especialização pastoril e de sucessão ecológica,
através do qual transmudou-se o caráter étnico nacional, dando origem a uma entidade nova, européia em sua
composição básica. Assim é que se conformaram ambos como Povos-Transplantados de um tipo especial,
porque tolhidos em seu desenvolvimento sócio-econômico pela sobrevivência de uma oligarquia arcaica de
grandes proprietários rurais, resultante de sua configuração original. Em cada um dos povos americanos,
intrusões menores colorem e singularizam certas parcelas da população nacional e as regiões do país onde
mais se concentram” (idem, p. 98-99).
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desigual desses dois blocos.
São consideradas, em primeiro lugar, as condições de desenvolvimento: enquanto os
Povos-Transplantandos foram integrados autonomamente na civilização industrial, os que
compõem o outro grupo foram alçados à condição de neocolônias, dependentes, portanto,
dos centros imperialistas. Em segundo lugar, o caráter das relações sociais em cada
configuração: discriminação e segregação entre os Povos-Transplantados, e uma atitude de
estímulo à miscigenação e de preconceito racial menos agressivo, nos demais. Em terceiro
lugar, os diferentes graus de integração e participação da população nas respectivas culturas
nacionais: segundo Darcy, praticamente completa entre os Povos-Transplantados e
incompleta nos dois outros.
Quanto às configurações sócio-culturais, os mesmos descompassos são explicados
pela presença diversa de camadas marginalizadas. Enquanto em países como os Estados
Unidos, a despeito da presença escrava, mulata e latino-americana em algumas regiões,
essas camadas são “francamente minoritárias”, nas demais configurações elas são
“francamente majoritárias”. “Vale dizer, nessas sociedades, freqüentemente, o contingente
principal da população não foi incorporado à cultura moderna e a maioria da força de
trabalho está excluída dos setores modernizados da economia e de amplas esferas da vida
nacional” (Ribeiro, 1985b, p. 75) – como bem o demonstram os povos indígenas, entre os
Povos Testemunho, e os marginalizados sociais, predominantemente de origem africana e
indígena, entre os Povos-Novos.
Considerados desta maneira, os países pertencentes a cada uma das configurações
opostas em termos de desenvolvimentos, são também distintos, no argumento de Darcy,
quanto ao seu componente cívico, isto é, o “povo”. Possuidores de uma minoria de
excluídos, os países da configuração Povos-Transplantados contam, em seus respectivos
contingentes, com “povos” que se confundem com praticamente toda a população. Ao
contrário, nas demais configurações, onde a condição de trabalhador livre, de eleitor e
mesmo de cidadão é um privilégio, o “povo-nação” constitui uma minoria oposta ao “povomassa”. Tais diferenças explicam-se em parte, segundo Darcy, pela baixa mobilidade social
das massas subalternas, seja entre os Povos-Testemunho, onde “elas tiveram que ascender
da condição de etnias avassaladas, submetidas às formas mais despóticas de dominação”,
seja entre os Povos-Novos, onde “foram chamadas a alçar-se das formas mais opressivas de
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escravidão à condição de trabalhadores livres” (idem, ibidem). Sobre isto, Darcy destaca
três empecilhos à ascensão de tais contingentes, que valem a pena ser transcritos:

a ausência de um segmento social intermediário e autônomo com o qual pudessem
aliar-se na luta pela reordenação da sociedade; seu próprio condicionamento ao
regime servil que, comprimindo ao extremo seus níveis de aspiração e de consumo,
fez com que desenvolvessem uma conduta passiva, orientada principalmente para
poupar sua energia ao máximo. E, finalmente, a redução de seus horizontes
intelectuais a uma compreensão grosseira da realidade que, da resignação com a
ordem vigente como uma ordem sagrada, saltava à insurreição messiânica
inspirada em miragens de paraísos perdidos em um passado mítico em que não
havia escravos nem senhores (idem, ibidem).
Há, todavia, da perspectiva de Darcy, um fator fundamental do atraso social, que
reside precisamente nos

imperativos da dominação colonial-escravista que condicionaram toda a população
livre a viver da exploração das classes subalternas, fazendo-as conceber esta
relação como natural e necessária. Nestas condições, os estratos livres foram
induzidos a opor toda a sorte de resistência à libertação dos escravos e, depois, à
sua ascensão à qualidade de proletários e cidadãos. Desse modo, estabeleceu-se e
se perpetuou uma enorme distância social entre homens livres e escravos, no caso
dos Povos-Novos e entre ‘brancos’ e ‘índios’, no dos Povos-Testemunhos,
impossibilitando qualquer aliança entre eles. As principais conseqüências desta
oposição foram perpetuar formas despóticas de conscrição da mão-de-obra e
impedir que a gente livre e pobre ascendesse à condição de granjeiros, mantendose, assim, a velha ordenação social desigualitária (idem, pp. 75-76).

Ora, é precisamente na tensão existente neste espaço marcado por uma relação
conflitiva entre os segmentos dominados e dominantes das sociedades que Darcy vê um
terreno fértil para a revolução social. Se o progresso global se dá, como vimos, pelas
revoluções tecnológicas, ele não é acionado senão “em cada situação histórica concreta
pelos conflitos entre sociedades e, dentro destas, pelas confrontações entre seus
componentes, diferenciados em classes” (idem, p. 84). Eis que chegamos, assim, a um só
tempo, ao cerne das preocupações de Darcy e ao propósito de sua antropologia das
civilizações. Porque, como ele mesmo afirma, seu intento é estudar as
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tensões sócio-políticas, características das sociedades estratificadas, cujos
antagonismos internos exigem a implantação de mecanismos de repressão prontos
a operar sempre que os corpos de valores ideológicos não sejam capazes de
condicionar as camadas oprimidas a aceitar o seu destino como natural e
desejável; e cujas relações externas levam à criação de aparatos comerciais e
militares de intercâmbio, a defesa, a expansão externa e a colonização (idem,
ibidem).

Isto não significa, contudo, que não ocorram movimentos insurrecionais de classes
populares. Em uma conjuntura desigualitária, eles ocorrem, quer no interior de uma
sociedade, quer entre sociedades desigualmente desenvolvidas, gerando, nestas últimas,
guerras de conflito ou de emancipação. Destarte, menos do que um movimento linear, tratase, pois, de um processo que pode resultar em progresso ou regressão. Progresso, quando os
movimentos são comandados por estratos sociais aspirantes ao poder e, não obstante,
capazes e dispostos a explorar de maneira adequada as potencialidades das novas
tecnologias produtivas disponíveis. O oposto das regressões, que

ocorrem, seja quando a sociedade nacional é avassalada por uma classe dominante
de caráter consular que se associa à exploração estrangeira, seja quando as
classes subalternas destroem as estruturas de poder vigentes, para se
reorganizarem, tão-somente, como comunidades autárquicas e relativamente
igualitárias. Estas, vítimas de seu próprio atraso, acabam caindo na dependência
de novas constelações de poder em expansão. Haiti é o exemplo clássico (idem,
ibidem).

Também era a ditadura militar imposta ao Brasil a partir de 1964, que havia dado a
Darcy amostra mais do que contundente sobretudo da primeira possibilidade. Não por outro
motivo, seu caráter “regressivo” foi amplamente denunciado por ele em várias passagens de
seus livros. Agindo contra o progresso, com forte poder repressivo, as burocracias políticomilitares, como exemplifica o governo imediatamente posterior a Jango, não hesitaram em
submeter a sociedade brasileira a uma situação, segundo Darcy, de “vassalagem no
contexto internacional”, condenando a população a viver em situação de atraso, se
considerados os avanços da civilização; ou, ainda, “à marginalidade – e, se necessário, ao
genocídio – eternizando uma ordenação social arcaica que torna impossível qualquer
desenvolvimento autônomo” (Ribeiro, 1978b, p. 148).
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As considerações acima mostram que o distanciamento do exílio ensejava, para
Darcy, a oportunidade de rever criticamente as causas do malogro do governo reformista de
João Goulart. Assim como nos governos populistas, Darcy via o reformismo como um
regime político anti-elitista que se propunha a contestar o sistema estabelecido e a renovar
sua estrutura. Sua fraqueza, no entanto, era a incapacidade de alterá-la substancialmente.
Havia razões estruturais para tanto. Regra geral, para Darcy, os governos reformistas
apresentam como traços distintivos o compromisso com os segmentos mais populares, sua
principal base de sustentação política. Decorre daí a adesão de seus líderes a causas que
ameaçam a ordem vigente, senão totalmente, ao menos parte dela; ordem, no entanto, que
representa interesses classistas e antipopulares. “Esta contingência”, afirma Darcy,

os compele a uma identificação ideológica com as teses levantadas pelas esquerdas
que tenham maior difusão popular. Tais são, principalmente, o nacionalismo e as
reformas de base. A primeira destas teses corresponde à consciência generalizada
dos danos causados pela espoliação estrangeira e as medidas que se recomendam
no plano da defesa dos interesses nacionais: o monopólio estatal do petróleo, a
nacionalização das empresas mineradoras, a regulamentação da remessa de lucros
etc. A segunda se refere à convicção, também generalizada, de que a reforma
agrária, a sindicalização dos trabalhadores rurais e outras medidas de caráter
antioligárquico são um imperativo do progresso (idem, p. 157).

As referências ao governo de João Goulart não poderiam ser mais explícitas41.
Todavia, a lição do golpe obrigava Darcy a ser moderado em suas considerações acerca da
capacidade desse mesmo governo para transformar a estrutura de poder classista. A
esperança parecia residir, agora, nos movimentos insurrecionais e na verdadeira subversão
41

Em outra passagem, escreve Darcy: “Quando fatores circunstanciais lhes permitem assomar a ele (ao poder)
– como ocorreu no Brasil, em que João Goulart, como vice-presidente de Jânio Quadros, assumiu o governo –
as limitações da postura reformista se revelam por inteiro: as classes dominantes e seus sustentáculos militares
exigem como condição prévia de posse a garantia de que o governo agirá como um poder consentido e
limitado à preservação da ordem instituída. Vale dizer que o reformismo se negue a si mesmo, exercendo o
poder como instrumento do patronato tradicional através de procedimentos patriciais.
Os governos reformistas se implantam, por isto, à base de compromissos institucionais e parlamentares com
os seus velhos aliados patriciais. E, embora se esforce por atuar segundo um estilo novo, de gosto popular,
mantêm todo o sistema de compromissos tradicionais. Instituem-se, assim, governos híbridos que reúnem no
poder os conteúdos opostos de dois tipos de liderança e de duas ordens de interesses. Os governos populistas
ou patriciais podem, muitas vezes, conciliar tal hibridismo. Para um governo reformista, contudo, ele é fatal,
porque o sujeita a duas pressões contrapostas: de um lado, a do patriciado clientelista e do patronato
parasitário; e, do outro, de seus grupos de sustentação política e sindical, cujas reivindicações concretas e
cujas consignas reformistas não podem ser ignoradas” (idem, p. 158-159).
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da ordem, que deveria decorrer do afloramento de forças irruptivas capazes de promover
uma reordenação dos pilares da estrutura de poder, quais sejam: forma de apropriação de
bens; regulação dos modos de conscrição de mão de obra; instituição da forma de
distribuição dos produtos do trabalho e institucionalização dos órgãos de regência da vida
política e manutenção dos mecanismos de repressão.
Assim, se para Darcy, como vimos, revoluções tecnológicas, pelo desencadeamento
de processos civilizatório, transfiguram todos os povos por ele atingido,

tais rupturas são libertárias para um povo tão-somente quando acompanhadas de
revoluções sociais que ensejem a reordenação da estratificação social e da
estrutura de poder existente. Se a ordenação social se mantém e, com ela, os
vínculos de dependência externa, a revolução tecnológica representará apenas uma
atualização histórica que fará a sociedade mais eficaz no exercício de seu papel de
proletariado externo. A revolução social é por isso um requisito indispensável para
que um povo se incorpore autonomamente na civilização do seu tempo com
possibilidades de realizar suas potencialidades através da formulação e edificação
de seu próprio projeto de existência (Ribeiro, 1985b, p. 86).

A participação no governo Jango mostrara a Darcy os limites de uma reforma política
da qual ele próprio fora parte integrante, sendo mesmo um de seus principais ideólogos e
representantes. O exílio possibilitou-lhe refletir sobre o motivo pelo qual malograram.
Cumpria, agora, da perspectiva de um proscrito, combater energicamente seus sucessores.
Era preciso, mais do que nunca, levar adiante a luta revolucionária e a subversão da ordem.
Nesta batalha, sua tarefa – auto-atribuída –, como intelectual, era, antes e acima de tudo,
esclarecer e, com efeito, mobilizar particularmente as classes subalternas e oprimidas.
Darcy, não obstante, não acreditava encontrar-se só. E tinha razões para tanto.
A situação candente de vários países da América Latina e alhures, em meados do
século passado, marcada por eventos políticos importantes, era propícia a ideais
revolucionários. Não somente nos livros que compõem sua obra do exílio, mas também em
várias correspondências, Darcy deu inúmeras mostras de que se deixou influenciar por
esses acontecimentos. Todo o exposto acima, porém, evidencia que ele também procurou
influir sobre vários deles.
Para melhor entender este processo, deixemos seus livros temporariamente de lado e
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voltemos aos documentos da época, retomando, enfim, os passos de Darcy durante o exílio.

Primeiro retorno: prisão

Depois de cinco anos no exílio uruguaio, Darcy tem a primeira oportunidade de
retornar ao Brasil. Embora não me tenha sido possível precisar o teor das acusações
dirigidas a ele imediatamente após o golpe de 1964, pude constatar que transcorria, em
1967, em Brasília, um inquérito que o acusava de subversão42 e que, portanto, o impedia de
voltar ao país sem o risco de prisão. A situação parece ter se agravado quando uma portaria,
editada em 10/09/68 pelo Batalhão de Manutenção da Divisão Blindada do Exército,
indiciava Darcy por participação na Resistência Militar Nacionalista (RMN), ou
Resistência Armada Nacionalista (RAN), uma organização supostamente estruturada por
exilados brasileiros no Uruguai com o intuito de alterar a ordem vigente no Brasil43.
Não obstante, em setembro deste mesmo ano, Darcy vê deferida, pelo Supremo
Tribunal Federal, uma ordem de habeas corpus para que fosse decretada a nulidade da
condenação que lhe fora imposta pelo Conselho Especial de Justiça da 5ª Auditoria Militar.
Em outubro de 1968, ele retorna ao Brasil com a garantia de que poderia defender-se em
liberdade das acusações que lhe estavam sendo imputadas.
As expectativas de Darcy quanto ao retorno à pátria eram, evidentemente, carregadas
de entusiasmo e euforia. Pouco antes de sua partida para o Brasil, ele escrevia a Betty
Meggers e Clifford Evans, ainda do Uruguai, relatando seus planos. Pretendia compendiar
sua experiência de professor em um manual ao qual denominaria “Teoria da Cultura – Uma
Introdução à Antropologia Dialética”, um projeto originalmente pensado como uma
enciclopédia antropológica com introduções por ele escritas e dez artigos selecionados.
Continua Darcy:

Mas escrever livros nunca encheu a barriga de ninguém e a cassação dos meus
42

O Diário Oficial da União de 14 de abril de 1967, localizado na Fundar, publicou notícias do inquérito
movido contra Darcy por subversão.
43
Algumas informações contidas neste e nos parágrafos seguintes foram extraídas de uma série de
documentos, localizados no acervo da Fundar, correspondentes às defesas apresentadas por Darcy à justiça
brasileira diante das acusações das quais vinha sendo alvo. Adiante retornarei a elas.
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direitos políticos me impede de exercer, até mesmo, a função de professor em
universidades públicas. Por isso, penso em organizar um Instituto de Orientação
Didática para elaborar e publicar materiais para o ensino primário e médio e
talvez lançar uma publicação semanal, de caráter cultural, destinada às classes
médias em ascensão, do tipo das que ajudei a produzir aqui e na Argentina onde
tiveram grande sucesso44.

No mesmo dia, escreve a Waldir Pires, exilado na França, também relatando seus
planos. Aqui, no entanto, Darcy é explícito quanto aos seus objetivos políticos, como se
percebe no trecho a seguir:

(...) Estou certo, Waldir, de que esta é a hora de voltar e também de que, juntos –
com a maturidade alcançada nêstes anos de exílio – podemos fazer muito. Acresce
que a situação brasileira só tende a agravar-se daqui a 70 e corremos o risco de
não voltar tão cedo se não retornarmos logo e não influirmos no processo durante
êstes próximos anos decisivos.
Comentando seus projetos de vida, “ainda muito nebulosos para que possa dar
notícias deles”, Darcy destaca, além dos já citados na carta anterior, as seguintes
possibilidades de ação no plano político:

- tentar polarizar um pequeno grupo de parlamentares federais e estaduais,
ajudando-os a preparar e apresentar projetos que expressem alternativas à política
do govêrno em setores fundamentais. O importante não seria a aprovação de
qualquer projeto, mas a discussão que suscitarem e que, devidamente planejada,
poderia atingir todo o país.
- examinar a possibilidade de estruturar o Ptb-nôvo (partindo da idéia de execução
em lugar do ideal frente-unionista), que ofereça uma perspectiva de aglutinação
política dos órfãos de G[etúlio]V[argas], sobretudo na área sindicaleira.
- conversar com as esquerdas para influir sôbre elas, sem me identificar com
nenhuma porque, a meu juízo, vivemos ainda o compasso da tensão centrífuga que
leva cada grupelho, fatalmente, à cisão.
- sondar a importância e ajuizar as possibilidades do movimento reformista de
inspiração católica, protestante, espírita, etc..
- coordenar e rever o tal livro branco do govêrno J[oão]G[oulart] que entusiasma
tanto ao Ênio quanto ao nosso herói45.

44
45

Carta de Darcy a Betty Meggers e Clifford Evans, 19/09/68, acervo Fundar.
Carta de Darcy a Waldir Pires, 19/09/68, acervo Fundar.
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Darcy talvez estivesse excessivamente otimista frente à situação que iria encontrar no
Brasil. As primeiras impressões de seu retorno já prenunciavam as possíveis dificuldades
para concretizar os planos iniciais. Elas datam de outubro de 1968 e foram dirigidas,
novamente, a Betty Meggers. Referindo-se a algumas propostas que lhe permitiriam
“ganhar a vida”, relata Darcy:

A grande dificuldade é situar-me politicamente numa sociedade que se altera
constantemente em tudo, exceto na estrutura governamental que sufoca a nação.
Você sabe como é importante para mim o diálogo com os jovens. Pois ainda não
conseguí retomá-lo aqui. É difícil. Não podendo dar aulas nem conferências, fico
compelido a só manifestar-me pelos livros ou a estabelecer relações pessoais que
podem ser facilmente inquiridas de subversão, sem qualquer proveito
revolucionário e com risco de levar-me a um confinamento. Encontrarei, porém, um
modo adequado de conviver e influir46.

Não obstante, Darcy permanecia confiante, como podemos perceber no seguinte
trecho, extraído de uma segunda correspondência, escrita no início de dezembro de 1968,
quando pairavam sobre ele “ameaças de prisão por autoridades militares”:

Estou também confiante: há muito o que fazer e meu lugar é realmente aqui. Estou
também otimista. Talvez porque o seja por natureza ou porque êste seja o melhor
lugar do mundo para fazer uma nação. Mas também é porque o mundo inteiro
parece conspirar a nosso favor, mesmo quando nos agride (Por isso me parece que
a eleição de Nixon foi até positiva, do nosso ponto de vista. Um Kennedy, com mais
molejos, poderia ser pior).
Acresce, ainda, que jamais tantos brasileiros estiveram tão conscientes como agora
de que o atraso nacional é uma enfermidade sanável que só persiste porque é
lucrativa para certas minorias. A igreja nova – que é quase a igreja tôda –
amadurece cada vez mais para assumir responsabilidades sociais e políticas. O
movimento estudantil, embora em recesso nêsses meses de exames, de férias e de
alguns contratempos, constitui a maior fôrça de reação do regime. O povo preparase para as alegrias do carnaval, conservando um bom humor e um gôsto de viver
que não me canso de admirar. Começa também a romper o silêncio, preparando-se
para o amanhã.47

46
47

Carta de Darcy a Betty Meggers, 31/10/68, acervo Fundar.
Carta de Darcy a Betty Meggers e Clifford Evans, 04/12/68, acervo Fundar.
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Entrementes, os militares fecham o cerco. Pouco mais de um mês decorrido do
retorno de Darcy ao Brasil – e apenas nove dias após a data da carta citada acima – entra
em vigor, no dia 13 de dezembro de 1968, o AI 5. Neste mesmo dia, é expedida, contra ele,
pela Divisão Blindada do I Exército, uma ordem de prisão com base no artigo 156 do
Código de Justiça Militar48. Revogado o habeas corpus que garantia sua liberdade, Darcy é
conduzido imediatamente ao cárcere, sob alegação, na época, de que o Inquérito Policial
Militar (IPM) que o indiciava apresentava evidências de seu envolvimento “em atividades
subversivas, atentatórias não só à Segurança Nacional, como à Administração Militar, para
cujas averiguações, estão sendo procedidas no referido IPM”49. Era o início de um período
de aproximadamente oito meses de prisão50.
É de Berta Ribeiro a descrição mais minuciosa encontrada sobre o episódio.
Relatando o acontecido a Betty Meggers e Clifford Evans, ela escreve em 17 de dezembro
de 1968:

As I told you in my foregoing letter, Dd. was arrested by the army, Friday 13, at
4,30 p.m.. Seven hours latter I listened through the television the Minister’s of
Justice speach and his reading of the new act. Early the same day, the lawyer
warned us that something was to happen. But ever since the beginning, D. decided
not to move out and run away, but to force his presence in the country, even at the
cost of an arrest. However, nobody guesses the dosis would be so strong. In fact, the
government is now instrumented with a such power that it doesn’t know what to do
with it. It’s God in heaven and they on earth. Were they competent and clever, they
could use it in behalf of this country; but most they do is persecuting who think with
independence and search a war out for people suffering.
Nobody knows which will be their new steps nor how long it will endure. All
remaining civil powers were practically whipped up and according to the act, civil
justice is also frightened of loosing their posts, so that they will hardly have a
chance of judging someone with isention. There are many people arrested and
nobody knows how much fore sure. The great majority are intelectuals,
48

O Código de Justiça Militar, criado pelo Decreto-Lei n. 925 de 02/12/1938, estabelece, em seu artigo 156,
que o indiciado poderia ter sua prisão ou detenção decretadas, por parte das autoridades competentes, durante
as investigações policiais, por até 30 dias.
49
Habeas corpus n. 46.417, do qual Darcy era beneficiário. Acervo Fundar. Neste documento consta que
Darcy, embora tenha contestado a ordem de prisão, não procurou evadir-se, pois estava disposto a submeterse à ação da justiça, como já havia manifestado com seu regresso ao Brasil. Uma vez apurada a autoridade
que decretara sua prisão – para sua surpresa, não uma autoridade judiciária, mas um Comandante militar –
apresentou-se ao Presidente do Superior Tribunal Militar, órgão ao qual impetrou o habeas corpus. A
autoridade coatora, no entanto, confirmou a ordem de prisão.
50
Escrevendo a Juan Comas e Camille, em 15/02/1969, Berta nos informa que, a rigor, Darcy deveria cumprir
sessenta dias de prisão para averiguações, prazo, evidentemente, não respeitado (correspondência localizada
no acervo da Fundar).
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newspapermen, editors (as our publishers), artists, priests and polititians. No lefty
party leader was arrested, which shows that they want do affect those who
questioned their rules on the most open and direct form, as through the press, the
teather, songs, books, est.51

Era uma prisão “preventiva”. Darcy era co-réu em um processo que apurava a
participação de exilados brasileiros na já mencionada Resistência Armada Nacionalista
(RAN)52, não raro confundida com a Associação dos Exilados Brasileiros no Uruguai
(AEBU), fundada por Leonel Brizola e João Goulart. Mas não só. Pairava, ainda, a suspeita
de que Darcy tivesse “feito viagem a países socialistas a fim de obter recursos para
supostos movimentos subversivos conduzidos por terceiras pessoas não incluidas na
denúncia” e, também, de que tivesse agido com “má vontade para com os sargentos, em
virtude de uma suposta extorsão – para fins subversivos – de que fora vítima por parte de
um deles”53.
O Diário Oficial de 17 de março de 1969 publica as acusações da ótica dos militares.
Sobre a RAN, consta a seguinte passagem:

Entrando no Uruguai, na qualidade de foragido, [o ex-coronel da Aeronáutica]
Emmanoel Nicoll juntou-se ao grupo do ex-almirante Cândido Aragão, lançando
então as bases de um movimento subversivo a que deu o nome de Movimento de
Resistência Militar Nacionalista (MRMN). Segundo os autos destinava-se tal
movimento a unificar os militares cassados, a aliciar os não cassados, tudo para
uma revolução armada no Brasil, com a finalidade de os expurgados pela
Revolução de março de 1964, retomarem o poder.
Deste movimento teria supostamente surgido a RAN, “organização destinada a aliciar
civis e militares para uma retomada do poder através de uma lutar armada”. Contudo, essa
organização, com o intuito de ocultar tais atividades das autoridades uruguaias, teria
utilizado como fachada a AEBU. Interessa-nos, no entanto, particularmente, as referências
a Darcy.
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Carta de Berta Ribeiro a Betty Meggers e Clifford Evans, 17/12/68, acervo Fundar.
A Resistência Armada Nacionalista teria supostamente se originado do Movimento de Resistência Militar
Nacionalista (MRMN), criado por militares no Uruguai.
53
Carta-defesa de Darcy Ribeiro ao Juiz Auditor e aos membros do Conselho permanente de Justiça da
Primeira auditoria da Marinha, s/d, acervo Fundar.
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O governo o acusava de ter aceitado participar da RAN a convite de Emmanoel Nicoll
e Alfredo Ribeiro Daudt, com uma ressalva quanto aos sargentos na orientação do
movimento. Segundo consta no texto publicado no Diário Oficial, Darcy teria alegado “que
não podia confiar nos sargentos visto que entregara determinada importância para que um
sargento comprasse determinada quantidade de armas no Brasil e êste não cumpriu o
combinado”. Documentos supostamente também mostravam que Darcy “pregava
abertamente a luta pela violência entre as classes sociais, ficando estabelecida a sua ligação
com as grandes organizações comunistas”. Em seguida, é transcrito do processo, como
prova desta afirmação, o seguinte:

Como se sabe desde Darcy Ribeiro (brasileiro) até Tulio Ha Perin (da Argentina),
todos os comunistas dos quais livraram-se as universidades dos paises vizinhos,
encontram asilo e postos bem pagos na Universidade do Uruguai, que por sua vez é
filiada à União Internacional dos Estudantes com sede em Praga e filiada à
OCLAE – Organização ‘Castrista’. Darcy Ribeiro, já no Uruguai, participou do
movimento subversivo de Jefferson Cardim, objeto de outro processo penal, em
curso na auditoria da 5ª RM. Além das provas testemunhais, dos documentos que
aludem às atividades de Darcy Ribeiro, constitui forte indício contra ele a sua
participação nas atividades subversivas de Brizola e Cardim...

O processo montado em defesa de Darcy nega com veemência todas as acusações.
Não obtive informações adicionais sobre a veracidade, ou não, dos argumentos de acusação
e de defesa. Não é o que mais importa. “Culpado” ou não, Darcy viu-se, de todas as formas,
cerceado. Não obstante “bem tratado”, como diria Berta na mesma correspondência citada
anteriormente, seu contato com o “mundo exterior” foi praticamente anulado, salvo pelas
visitas da esposa – três visitas semanais de uma hora cada. São de Berta, novamente, os
primeiros comentário sobre a situação de Darcy na prisão. Em dois de janeiro de 1969,
escreve ela uma vez mais a Betty Meggers e Clifford Evans:

Yesterday I visited Darcy in his new ‘home’. The 30th at night he was taken from
the headquarters he was kept to Niteroi where he is now. He is really much better
off, as you can see through the little card he is sending you. But I was almost
chocked when I find out the day (31st) I went to visit him that he was transfered to
the Fortress of Santa Cruz, sited on a promontorio at the entrance of the Bay, in
Niteroi, though the ‘oficial do dia’ told me I shouldn’t get impresses with the word
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‘fortress’.
Darcy havia sido alocado em casas geminadas, antes usadas por oficiais. Berta
descreve o local como “just beatiful”, embora pudesse ser melhor aproveitado como “a
marvelous tourist hotel”. Por fora, uma bela paisagem contemplando a Serra dos Órgãos
com seu ponto mais alto, o Dedo de Deus, além de toda a praia de Icaraí. Por dentro, tudo
como numa cidade: “a church, sitting, and a eating room, isolated houses serving the
officers, squares and streets”. A antropóloga relata ainda:

Darcy is not certainly aloud to move too far from his house, but has a good bir
room and a beautiful landscape outside to walk around and take sun. Besides, he
has a house for himself (by now) as there are still few people living there. He
occupies two rooms in the first floor from where he can see the view, has also a
bath and a small kitchen.

Berta também dá notícias das primeiras atividades de Darcy dentro da prisão: “He has
like 20 books with himself and is revising the last book of the series ‘Anthropology of
Civilizations’, the one about Brazil. He wanted to keep with him the issue of ‘The
Civilizational Process’ which was his great joy in this beginning of the year”54.
Mas, o que nos diz o próprio Darcy a respeito de sua condição no cárcere? A primeira
correspondência escrita da prisão, localizada no acervo da Fundar, data de março de 196955,
é endereçada a Betty Meggers e Clifford Evans e contém a seguinte passagem:

A vida na prisão é bastante chata, mas é suportável. Um tenente-policial daqui está
convencido de que pode regenerar pessoas como eu, fazendo pequenas picuinhas.
Imagina, coitado, que qualquer um prefere aderir a ser mantido preso e molestado.
Quando verifica que não é bem assim, se irrita e se apavora. Deve pensar: ‘o que
faria no poder gente tão inhumana que não se acomoda?’. Quando eu lhe disse que
estou prêso porque sou patriota, e só por isto, o homem ficou perplexo. A palavra
‘patriota’ dita por mim o desmontou e sua reação é julgar que o estou
desrespeitando.
Mesmo assim, isto aqui é suportável. Pena que não seja proveitoso como o exílio,
54

Carta de Berta Ribeiro a Betty Meggers e Clifford Evans, 02/01/69, acervo Fundar.
A rigor, o primeiro documento localizado é um cartão de Darcy enviado ao casal Betty e Clifford, junto
com carta de Berta, datado em 10/02/69. Na oportunidade, Darcy salientava: “A minha vida aqui é tão
tranqüila por fora quanto candente por dentro. Estou me divertindo com a idéia de um novo livro,
irresponsável e imaginoso como as cerebrações Kahnianas, o título será Contrautopia”. E assinava,
ironicamente, “patriota coitadinho”.
55
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onde pude produzir e ter a sensação de que participava da luta por uma pátria
melhor. Mas talvez seja, de algum modo, positivo êste mergulho na adversidade. Às
vezes penso que para quem viveu vida de índio, de caboclo e de palaciano, esta seja
uma experiência utilizável. O mais incômodo é não poder falar com ninguém. Vocês
me conhecem, sabem quanto me custa não ter público para brilhar.
Minha rotina é principalmente ler, escrever um pouco, jogar xadrez sòzinho e
meditar. Suspeito que esta estação da vida passará logo, mas não sei o que virá
depois. Poder ser a prisão até a condenação, hipótese em que terei de encontrar um
meio de pôr-me a trabalhar para afrontar êste vazio, quando mais não seja para
frustrar o desígnio dêles de me anular56.

Os comentários de Darcy deixam entrever que, no que se refere à sua produção
intelectual, ele vivia uma fase bem menos proveitosa, se comparada aos primeiros anos de
exílio, embora não completamente improdutiva. Uma correspondência escrita em junho
reforça esta afirmação, mostrando que a situação permanecia substancialmente a mesma.
Vejamos:

Continúo aqui suportando-me prêso. Se não tivesse muito suco me teria tornado
‘insosso’ de tanto cozinhar-me, sòzinho, em meu próprio caldo. Mas sinto que
posso enfrentar bem essa provação. Dizem que todas as experiências, sobretudo as
penosas enriquecem a personalidade. Até agora não descobri como irão enriquecer
meu caráter – talvez enrijecer... – êstes seis meses de prisão. É verdade que fiz
algumas coisas. Escreví, enquanto não podia receber livros, uma novela dramática
e divertida sobre os índios e Deus57 e fiz a revisão de dois de meus livros. Mas lá
fora teria feito muito mais. Sobretudo porque o meu ‘lá fora’ já não é o exílio, mas
o da patrinha com sua gente linda, seu povo calado, sua juventude iracunda com
que eu gostaria tanto de conversar.
Não é fácil estar aqui, como agora, a rabiscar um nôvo livro que será um painel de
corpo inteiro do Brasil, tendo o Brasil ao alcance da mão, mas inatingível apesar
de estar apenas além da minha janela. Do lado de cá há brasileiros, é certo – os
militares – mas de certa forma descaracterizados do humano. Falo com êles e sinto
que me respeitam; que começam a admitir que eu talvez seja, à minha maneira, um
patriota. Mas são mais estrangeiros para mim que os alemães, tamanha a distância
de nossas experiências, de nossa visão de mundo. Pràticamente não recebo visitas,
56

Carta de Darcy a Betty Meggers e Clifford Evans, 25/03/69, acervo Fundar.
O romance, ao qual Berta se refere como um livro de “santidade e safadeza...”, pode ser Maíra. Seja como
for, a situação de Isaías, personagem central do livro, índio que, após anos de contato com a “civilização”,
retorna a aldeia tornando-se Avá, um tipo de exilado em própria terra – no dizer do personagem “devolvido a
aldeia, mas não devolvido a mim mesmo” – pode ser uma metáfora da condição de Darcy. Neste sentido, seria
evidentemente enriquecedora uma análise desta obra – assim como de seus outros romances. Contudo, uma
tarefa de tamanha envergadura demandaria um tempo de pesquisa do qual não dispus para a realização desta
tese. Ademais, a literatura de Darcy Ribeiro vem sendo objeto de importantes reflexões no campo da teoria
literária, dentre as quais se destaca Coelho (1989).
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exceto as de Berta porque isso importa num risco – tal a perseguição – que quero
poupar aos meus amigos58.

Embora com condições de trabalho – “tenho os louros de que necessito e
tranquilidade para trabalhar”, escreve ele na mesma carta – era natural que o foco de sua
preocupação fosse o processo no qual vinha sendo acusado. Vivia-se a expectativa do
julgamento e, ainda, da possibilidade de responder ao processo em liberdade, ou não.
Segundo Darcy, referindo-se à última audiência até então realizada, seus acusadores
alegavam que “a ordem social não estava suficientemente estável” para que ele fosse
colocado em liberdade. Justificavam, assim, sua prisão, não pelo que ele havia feito, “mas
pelo que poderia vir a fazer”. Sobre isto, escreve:

Às vezes me consolo com a idéia de que esta suposta periculosidade é honrosa. Mas
bem sei que não posso crer nisto. Sou no máximo tão perigoso quanto possam sê-lo
os intelectuais e todos sabemos o pouco que isto representa em face de um regime
armado de todos os podêres de repressão59. Meu advogado espera que a pressão
internacional em favor de minha liberdade acabe por convencer o govêrno de que
mais vale livrar-se de mim do que manter-me prêso. Também os meus amigos
brasileiros fazem o possível que, nas condições atuais, é bem pouco60.

Era uma estratégia. Darcy, com a ajuda de Berta, empreendia um tipo de movimento
com o intuito de “popularizá-lo” entre intelectuais de renome internacional. Como
salientava Berta em correspondência já citada, a única coisa a fazer, além dos recursos
jurídicos cabíveis, era promover o nome de Darcy no exterior, “so as to let them know with
whom they are dealing with”61. A estratégia, para tanto, era distribuir exemplares de livros
de Darcy para personalidades internacionais62 ou, ainda, obter convites para atuar no
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Carta de Darcy Ribeiro a Betty Meggers, 17/06/69, acervo Fundar.
O que não era pouco. Em carta a Betty Meggers (01/04/69), Berta lembra que Darcy era considerado “‘very
dangerous’ and that three months of arrest for him is very little time”. Um perigo, contudo, representado
também por suas atividades intelectuais, como se percebe no trecho subseqüente: “The lawyer showed ‘The
Civilizational Process’ on the trial to prove that Darcy is an intellectual an no more than that. But they are
afraid mostly of books and intellectuals”.
60
Carta de Darcy Ribeiro a Betty Meggers, 17/06/69, acervo Fundar.
61
Carta de Berta Ribeiro a Betty Meggers e Clifford Evans, 02/01/69, acervo Fundar.
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Por intermédio de Berta, Darcy solicita a Betty e Clifford o envio do livro Os Brasileiros para Lévi-Strauss,
Sartre, Simone Dreyfus-Gamelon (França), Donato Bardone (Itália), Robert McAdams, Sol Tax, Janice
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exterior.
Convites de trabalho seriam particularmente bem vindos Neste sentido, como salienta
Berta em outra correspondência, “a strong invitation from the States (at least something
that looks like an invitation), would help a lot, because as you [Betty e Clifford] know the
military praise such a thing very much”63. É deste período, por exemplo, uma iniciativa de
Charles Wagley, que, com o objetivo explícito de ajudar Darcy, envia em fevereiro de
1969, um telegrama convidando-o para ministrar conferências em matéria de sua
especialidade, como professor visitante, na Universidade de Columbia. Na ocasião, Berta
responde a Wagley transmitindo a disposição de Darcy em dar prioridade ao convite64. Foi
uma tentativa, frustrada, de projetar Darcy65.
A despeito das angústias, incertezas, medos, e todos os sentimentos inerentes àquela
situação, os documentos consultados mostram, no entanto, que a prisão também ensejava,
para Darcy, a oportunidade de importantes reflexões que acabaram por reforçar sua
disposição, agora renovada, de influenciar e transformar a sociedade, particularmente a
brasileira. Por mais penosa que fosse sua situação, ele mantinha viva sua utopia. E o
contexto, paradoxalmente, parecia-lhe favorável para concretizá-la. A Charles Wagley,
Cecília, sua esposa, e Bettty Meggers, por exemplo, ele escreveria a respeito de uma
admirável “juventude classe medista”, que nada tinha de “demagógica e piegas”, como era
a geração anterior à sua; nem “ingênua e insciente”, como a geração deles próprios. “Já
abre os olhos”, completa, “sabendo que o atraso e a miséria são enfermidades sanáveis que
só persistem porque são lucrativas para certas minorias. E não confia em ninguém”. Sua
única aspiração era, pois, fazer-se ouvido por esses jovens66.
Notem-se, outrossim, as seguintes considerações, ainda mais representativas das
Hopper, Jenny Simoza (irmã de Berta), Charles Wagley, Marvin Harris, John MacCrea, Dutton (USA), José
Ventura (Espanha) e Boris Spivakov (Argentina).
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Carta de Berta a Betty Meggers e Clifford Evans, 21/02/69, acervo Fundar.
64
Darcy receberia um convite “oficial” do Diretor do Institute of Latin American Studies para juntar-se ao
corpo docente da mesma universidade em setembro do mesmo ano, quando já se encontrava fora da prisão.
Farei referência a isto adiante.
65
Como também foi frustrado um pedido de manifestação pública da AAA, transmitido por Berta a Betty
Meggers e Clifford Evans. Sobre isto, respondeu o casal de norte-americanos que seria algo praticamente
impossível, já que pedidos similares haviam ocorrido no passado e foram negados porque era impossível para
o conselho da instituição tomar conhecimento de todos os fatos envolvidos em tais casos, tendo em vista os
complicados fatores políticos envolvidos. Ademais, diziam tratar-se de uma organização científica sem
maiores interesses em ações políticas. O caso, no entanto, seria diferente se todos os antropólogos do Brasil
estivessem sofrendo abusos ou acusações.
66
Carta de Darcy a Charles Wagley, Cecília e Betty Meggers, 25/03/69, acervo Fundar.
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aspirações de Darcy, feitas a partir de uma resenha de um de seus livros – infelizmente não
identificada. É a Betty Meggers, novamente, a quem ele se dirige, enfatizando ser
desnecessário chatear-se com a referida resenha, já que seria impossível, para o autor da
crítica, assumir a mesma atitude moral compartilhada por ambos. Darcy explica:

(...) As sociedades não são sistemas naturais, mas ordens instituídas. Nelas, os
conteúdos de vontade e os núcleos de interesses contrapostos estão sempre
presentes, representando um papel e, em face dêle, temos de tomar posição,
distinguindo o ‘goodie’ do ‘badie’ segundo um critério explícito. Qualquer outra
atitude, como o ‘objetivismo científico’ nada mais é do que uma tomada de partido
em razão de valores e servidões inexplícitas... porque inconfessáveis.
O mundo é nosso projeto: o projeto de todos os que queremos mudá-lo porque
estamos descontentes tal qual é e porque somos capazes de prefigurar mundos
melhores. A história não é, por isto, uma coisa morta que possa ser, um dia,
desmontada pela ciência. Subsiste como um ingrediente do mundo presente. Como
tal, a história será sempre um objeto vivo, reconstituível, que cada geração
realmente nova precisará restaurar segundo suas preocupações, seus desígnios e
seu grau de saber. Cada uma destas reconstituições não é a negação da anterior.
Ao contrário, assenta-se nelas. Mas as transforma, tornando visível o que antes não
se percebia; e explicável o que antes nem era objeto de indagação. Na verdade, é
nossa postura diante do presente que instrui nossa compreensão do passado,
julgando-o e explicando-o segundo a visão de nossas experiências67.

Mergulhado nessas idéias, em um julgamento que durou dois dias, em sessão secreta,
Darcy é absolvido por decisão unânime de um tribunal da marinha, no dia 20 de agosto de
1969, após aproximadamente oito meses de prisão. Segundo o relato de Berta, pesou, na
opinião da justiça, “o fato dêle ter estado preso por 8 meses injustamente. E, sobretudo, o
convívio que teve nos últimos quatro meses na corporação que iria julgá-lo, desfêz a
imagem de bruxo que tinham dêle”68. Mas a situação não era propícia a demasiada euforia.
Afinal, não faltavam “processos e pretextos” e tudo poderia modificar-se a qualquer
momento. Era preciso, pois, deixar novamente o país.
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Carta de Darcy a Betty Meggers, 17/06/69, acervo Fundar.
Carta de Berta a Betty Meggers e Clifford Evans, 23/08/69, acervo Fundar.
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Venezuela

Darcy decide aceitar prontamente um convite recebido havia meses para lecionar na
Universidade Central da Venezuela (UCV). Desde fevereiro de 1969, a universidade já
tinha manifestado interesse em contratar Darcy para atuar em seu quadro docente. Por
intermédio de Frank Bonilla, os venezuelanos tomaram conhecimento do lobby em favor de
sua libertação69. Anterior a isto, no entanto, o próprio Reitor já havia sugerido a
possibilidade de contratar Darcy, como professor e pesquisador, uma vez que se discutia no
país a renovação da universidade. Assim, na época, foi colocado à sua disposição “un
importante cargo de planificación univeristária”70, ligado ao Centro de Estudios del
Desarollo (Cendes), que Darcy poderia aceitar quando achasse conveniente71.
Darcy é contratado pela Universidade Central da Venezuela no dia primeiro de
setembro de 1969, como professor em regime de “dedicação exclusiva”. Na qualidade de
docente, passava a prestar serviços nas faculdades da Universidade e no Cendes, para o que
se tornava obrigado: “1) a dictar el Seminario Interdisciplinar de Ciencias Humanas; 2) a
desempenhar el cargo de Asesor del Rectorado para estudios de problemas de
reestructuración universitária, por lo cual administrativamente quedará adscrito al
Rectorado, Comisión de Auto-Estudio e Planeamiento”72.

69

E não pouparam esforços para colaborar. Sobre o papel da UCV, neste processo, Domingos Carlevaro
relata que uma carta, elaborada por professores, a pedido do Reitor, com uma síntese do “impressionante”
currículo de Darcy, foi enviada às principais universidades do mundo, solicitando que dirigissem um pedido
às autoridades brasileiras em favor de sua libertação. Segundo Cavalero, esta estratégia “tuvo una repercusión
tan grande, que empezaron a recibir en Brasil toneladas de protestas, porque como era un caso de
persecución a un académio, claro la persecución era política pero era un académico probado, había sido
Ministro da Educación, Rector de la Universidad de Brasilia (...).
Entonces las Universidades no dudaron ni un minuto de que eso era cierto, y todas aderieron, o la gran
mayoría, y recibían protestas en todos lados” (apud Coelho, 2003, p. 151).
70
Carta de José A. Silva Michelena a Berta Ribeiro, 05/02/69, acervo Fundar.
71
A universidade manifestara, ainda, a intenção de publicar os trabalhos de Darcy, que contava “con un
grupo de admiradores y amigos dispuestos a facilitar las cosas al máximo” (Carta de Gérman Carrera Damas
a Berta, 10/02/69, acervo Fundar).
72
Dados extraídos do contrato de trabalho de Darcy, consultado na Fundar. Pouco mais de um mês após a
assinatura do contrato, em carta dirigica ao reitor da UCV, Darcy dava notícias sobre o andamento do
Seminário Interdisciplinar de Ciências Humanas, destacando como seu objetivo principal “analizar
criticamente los principales enfoques metodológicos utilizados actualmente por los científicos sociales con el
fin de evaluar su aplicabilidad al studio de la realidad latinoamericana y la definición de las perspectivas de
desarollo autónomo que se abren a la región” (Carta de Darcy a Jesús M. Bianco, 07/10/69, acervo Fundar).
Com a participação de outros docentes como colaboradores, o seminário funcionaria por meio de conferências
introdutórias de apresentação de temas específicos, dentre os quais constam os temas recorrentes na obra de
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Curiosamente, porém, Berta afirmara, poucos dias antes, a Betty Meggers e Clifford
Evans, que havia decidido, com Darcy, seguir para os Estados Unidos, faltando, para tanto,
somente tirar o passaporte73. E, ao diretor do Institute of Latin American Studies, da
Columbia, escreveu, pouco depois, dizendo que Darcy havia partido para a Venezuela, mas
tão-logo cumprisse o contrato com a UCV pretendia aceitar o convite para atuar como
Visiting Scholar. Como a universidade teria atividades até fevereiro de 1973, Darcy estaria
disponível para o “semestre da primavera”, caso o convite se estendesse até este período74.
Esses planos, no entanto, jamais se concretizariam.
Embora seja difícil saber com precisão os reais motivos que levaram Darcy a
permanecer na Venezuela, certamente contava, como veremos, o fato de que os Estados
Unidos pareciam não atrai-lo suficientemente. Mas, tudo indica que uma das razões
principais eram as complicações diplomáticas referentes à obtenção de visto e a decorrente
dificuldade de deixar o país. Embora tivesse assinado contrato de trabalho por um ano,
Darcy estabeleceu-se em Caracas, com Berta, com um visto de “traseunte” para um período
de dois meses. Tal restrição tornou-se fonte de inúmeros transtornos, já que a cada bimestre
era preciso renovar a permissão para residir em Caracas.
A verdade é que Darcy chegava à Venezuela em um momento conturbado. Em 1969,
é eleito presidente Rafael Caldeira, cujo governo empreenderia importantes enfrentamentos
com a UCV, particularmente com os estudantes. Apenas dois meses, aproximadamente,
após sua chegada, Darcy já respondia negativamente a um convite do sociólogo Pablo
Gonzáles Casanova para participar, no México, do “Noveno Congresso Latinoamericano de
Sociologia”, alegando dificuldades para obter permissão de sair do país com garantia de
retorno, dada a ocupação da UCV por forças armadas e, com efeito, a tensão do ambiente.
Tudo isto afetava diretamente seu trabalho, como explicava Darcy:

Tenho um contrato de trabalho com a UCV para dirigir um seminário
Interdisciplinar de Ciências Humanas para pós-graduados que marchava muito
Darcy, tais como os esquemas evolutivos, revoluções, teoria da evolução etc. Por se tratar de uma reiteração
de temas já discutidos anteriormente, abstenho-me, aqui, de comentá-los.
73
Carta de Berta Ribeiro a Betty Meggers e Clifford Evans, 23/08/69, acervo Fundar.
74
Carta de Berta a Kempton E. Webb, 07/09/69, acervo Fundar. Vale salientar que, em um dos currículos
encontrados no acervo da Fundar, consta que Darcy, ainda em 1968, teria aceitado o convite da Columbia,
não obtendo, todavia, visto para ingressar nos Estados Unidos, o que o levou a aceitar o convite da UCV. Não
obtive informações adicionais sobre este fato.
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bem e, sobretudo, para assessorar um Grupo de Trabalho dedicado ao estudo da
renovação universitária. Entretanto, no ambiente tenso que si vive aqui difìcilmente
seria possível organizar êsse Grupo de Trabalho para estudar, com a necessária
tranqüilidade, as diretrizes básicas para uma renovação estrutural da
Universidade.

E, sobre o problema com o visto, complementa: “O mais grave, porém, é que apesar
do contrato de trabalho por um ano, o govêrno só nos deu, a mim e a Berta, a ‘visa
traseunte’ por dois meses (até meiados de dezembro) e temo que não a renovem, tão tensas
são as relações entre a reitoria e as autoridades governamentais”75.
Este contexto pode ajudar a esclarecer a “opção” de Darcy pela Venezuela, e não
pelos Estados Unidos. Há que se considerar, contudo, pelo menos um fator adicional, de
grande relevância: não era interesse de Darcy deixar a América Latina. Pelo menos não
imediatamente. É o que nos revela o próprio Darcy na correspondência acima citada,
quando, diante da possibilidade de ter de deixar o país em caso de não conseguir renovação
do visto, dizia ter “em mente trabalhar com Wagley na Columbia, em fins de 1970”.
Naquele momento, no entanto, “gostaria de ficar na América Latina”76 e analisar as
alternativas possíveis, que, no caso, seriam o México e o Chile.
Era uma postura coerente. A situação vivida por alguns países do continente, entre
eles a Venezuela, dava margem para a concretização de seus ideais reformadores. Daí sua
disposição de, mesmo com o visto já renovado, não deixar o país sem ao menos concluir o
projeto de estruturação e um plano decenal de expansão da UCV77.
Darcy permaneceria na Venezuela por um ano, até setembro de 197078, quando segue
para o Chile. Durante este período, viveu de perto a crise enfrentada pela Universidade.
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Carta de Darcy a Pablo González Casanova, 20/11/69, acervo Fundar. Muitos anos depois, Darcy traria
informações adicionais sobre o assunto, escrevendo da seguinte maneira: “O ruim de minha estadia na
Venezuela foi a perseguição do adido militar do Brasil, que farreava com o secretário do ministro da Justiça.
Soube de sua existência já ao chegar, porque tive a ingenuidade de entregar meu passaporte na embaixada
para registrarem minha presença, e o mesmo funcionário que o recebeu foi, discretamente, à noite, devolvê-lo
a mim no hotel. Tomara a iniciativa porque o passaporte seria certamente apreendido. Vi logo que era
gentileza do embaixador. Um funcionário não correria tais riscos. (Ribeiro, 1997a, p. 410).
76
Carta de Darcy a Pablo González Casanova, 20/11/69, acervo Fundar.
77
Carta de Berta a Mingo, 15/01/69, acervo Fundar.
78
Não obtive informação sobre o dia exato da entrada de Darcy no Chile. Um documento chileno oficial, de
22/10/1970, estabelece sua entrada no dia 25/08/1970. Todavia o contrato de Darcy venceria oficialmente em
31/08/1970 e seu visto havia sido renovado até janeiro de 1971. Consta, ainda, uma carta de agradecimento ao
Reitor da UCV, datada em Caracas em 03/09/1970, à qual voltarei em seguida.
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Não obstante – ou talvez por isso – pouco pôde fazer para concretizar os planos de sua
reestruturação, certamente sua principal atividade no país. Em sua carta de despedida ao
reitor, ele reitera “la importancia y la urgencia de la creación, por el Consejo
Universitario, del Grupo de Trabajo de carácter técnico para el estudio de la renovación;
y de la Comisión de Debates de la Reestructuración”. Além de agradecer todas as
gentilezas recebidas por intermédio de Jesus M. Bianco, deixa sua palavra de solidariedade
à UCV “en este momento de crisis”, destacando a admirável combatividade do reitor, e
reforçando o desejo de ser lembrado como “el amigo brasileño que, trabajando un año en
la Universidad, se esforzó por dar lo mejor de sí”. Sobre sua própria atividade, assinala:

Mis propuestas – que saldrán, espero, en una preciosa edición en la próxima
semana – perseguirán el trabajo que inicié en el sentido de hacer a la Universidad
aún más lucidamente crítica respecto de sí misma y más capaz de proponerse un
proyecto global de renovacion que le permita cumplir mejor sus funciones. La
utopia de Universidad que ofrezco cumplir mejor sus funciones. La utopía de
Universidad que ofrezco jamás se concretará, tal vez. Pero quizás cumpla el papel
de una tabla de contrastes que posibilites apreciar mejor la estructura existente, y
el de un cuerpo de sugestiones a partir del cual la UCV definirá su proprio
proyecto de reforma79.

Com o tempo, é possível que a difícil situação enfrentada pela UCV, somada às
dificuldades enfrentadas por Darcy com as constantes renovações de visto tenham tornado
insustentável sua permanência no país, contribuindo, assim, para a decisão de deixá-lo.
Sobre isto, Berta lembra que Darcy já havia decidido aceitar o convite da Universidade do
Chile, quando, em janeiro de 1970,

alguém da Universidade (talvez o reitor) deu uma nota nos jornais de que Darcy ia
embora porque não lhe deram o visto pelo prazo do contrato. No dia seguinte um
deputado foi procurar o Ministro do Interior e dois jornalistas influentes
escreveram artigos espinafrando o govêrno. O Ministro mandou chamar Darcy,
pediu muitas desculpas e atribuíu o incidente a uma má interpretação das lei
79

Carta de Darcy a Jesus M. Bianco, 03/09/70, acervo Fundar. Grifo original. Durante o período que
trabalhou na UCV, Darcy ainda teve contato com a Universidad de los Andes, em Mérida, também na
Venezuela, onde colaborou igualmente em sua reestruturação. Teve, igualmente, contato com a Universidad
Nacional de Colombia, onde, a pedido de reitor, prestou consulta sobre o mesmo tema. Regra geral, todos os
projetos de reforma universitária apresentados durante os anos de exílio foram uma variante do projeto da
Universidade de Brasília, como o próprio Darcy afirmou em várias ocasiões, e estão condensados no livro A
Universidade Necessária, ao qual farei referência no último capítulo.
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venezuelanas sôbre imigração por parte de um funcionário. Diante de tanta
‘insistência’ sentimo-nos na obrigação moral de ficar, ao menos até setembro
quando termina o contrato, embora o visto agora seja por um ano (até 11 de
janeiro de 1971). De qualquer modo, o país já perdeu muito do seu encanto para
nós porque a gente não deixa de ter amor próprio80.

Chile

Os antecedentes da mudança de Darcy Ribeiro para o Chile remetem ao período de
sua prisão, no Brasil, quando ele manifestou interesse em integrar-se à Universidade do
Chile. Por intermédio de uma carta de Celso Furtado, Claudio Véliz, diretor do Instituto de
Estudios Interdisciplinares (I.E.I.), ligado à Universidade, toma conhecimento do fato e,
bastante entusiasmado, escreve a Darcy dizendo que já contava, em suas mãos, com seu
“impressionante currículo” e que tomaria todas as providências para ajudá-lo, neste sentido.
Dizia ainda que o Instituto, em si, não poderia, naquele momento, financiar a estadia de
Darcy, mas que buscaria recursos em outras fontes.
Na época, Claudio Véliz, criador do I.E.I., procurava possíveis contribuições de
pesquisas sobre a política exterior dos países da América Latina e sobre os fatores
econômicos, políticos e sociais que incidiam sobre tais políticas. Esperava-se uma
contribuição de Darcy Ribeiro no âmbito deste marco geral e, além disso, alguma ajuda na
reestruturação pela qual passava a Universidade do Chile.
Por meio de correspondências trocadas com Claudio Véliz, Darcy articulou sua ida
para o Chile durante o período em que esteve ligado à UCV – o que, em certa medida, vem
corroborar a afirmação de Berta acerca da necessidade “moral” de permanecer em Caracas
até o término do contrato. Em caso de aceitação, Darcy seria incorporado ao I.E.I. como
“professor-investigador” em tempo integral, por um contrato de no mínimo dois ou três
anos, renovável automaticamente. Suas atribuições estariam “compreendidas dentro del
estudio de la historia contempoánea de los factores sociales y culturales que inciden en la
determinación de la politica exterior de los países da América Latina”. Esperava-se, ainda,
que Darcy dirigisse um Grupo de Estudos por um mínimo de dez sessões, uma vez ao ano,
e que publicasse, nos doze primeiros meses, um artigo para a revista do Instituto e, pela
80

Carta de Berta a Glauce e Josué (não identificados), 15/01/70, acervo Fundar.
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Universidade do Chile, um livro resultante de suas investigações. Darcy era ainda
convidado para assessorar e cooperar na preparação e realização dos trabalhos regulares do
I.E.I. (seminários, grupos de trabalho, conferências) e, finalmente, do Conselho da revista
trimestral Estudos Internacionais81.
Em contrapartida, Darcy se comprometia a se ocupar especialmente na elaboração do
livro “O Brasil Emergente”, na época considerado o quarto livro da série de estudos sobre
as causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos, que já incluía O Processo
Civilizatório, As Américas e a Civilização e O Dilema da América Latina82. Enfatizava
ainda que, além de escrever o livro, assumiria “la obligacion de cooperar en las
actividades de investigación y docencia del Instituto – como todos los miembros del equipo
– y eventualmente, prestar asesoramiento a las autoridades universitarias como consultor
en cuestiones referentes a la renovación”83.
Mas, se deixarmos de lado os atrativos expressos nos documentos da época e
voltarmo-nos para o relato de Darcy em suas Confissões, veremos que ele atribui à sua ida
para o Chile um objetivo (político) maior: assessorar o presidente Salvador Allende, eleito
em setembro de 1970. No mesmo relato, diz ter “suportado” o trabalho no I.E.I., porque seu
“trabalho verdadeiro” era com Allende.
Que Darcy tinha grande admiração por Allende e que depositava grande esperança em
sua capacidade de concretizar a “via chilena”, não há dúvidas84. Todavia, uma vez que
praticamente nenhum dos documentos consultados no acervo pessoal de Darcy faz
referência ao trabalho realizado junto ao Presidente chileno durante sua permanência no
país, não foi possível esmiuçar os meandros desta relação. Temos, no entanto, algumas
pistas e, entre elas, um artigo escrito por Darcy na ocasião da morte do líder político. Neste
81

Carta de Claudio Véliz a Darcy, 03/03/70, acervo Fundar.
Em 1970 Darcy escreve a seu irmão, Mário Ribeiro, falando de sua produção intelectual do período. Sobre
O Brasil Emergente diz que “está escrito pràticamente mas exigirá um ou dois anos de polimento para ser o
livro que quero e posso e devo escrever para que os brasileiros tenham nêle o espelho mágico onde se verão
de corpo inteiro no que foram, no que serão”. Berta nos informa, em carta a Miguel (correspondente não
identificado), de 09/05/73, que Darcy desdobraria o já publicado “Teoria do Brasil” em mais dois volumes, a
saber, “O Brasil Rústico” e o “O Brasil Emergente”. Este projeto, no entanto, não seria concluído durante o
período do exílio. Anos mais tarde, sua análise sobre o Brasil resultou em O Povo Brasileiro, como se sabe,
seu livro mais famoso. Entendemos, assim, porque Darcy falava, em 1970, do livro “O Brasil Emergente”
(ou, em outras ocasiões, Brasil: Ordem versus Progresso) como o quarto da série, pois se tratava de uma
subdivisão do livro “Os Brasileiros: 1. Teoria do Brasil”, publicado pela primeira vez em 1969, pela Arca,
editora de Montevidéu. As correspondências citadas pertencem ao acervo da Fundar.
83
Carta de Darcy a Claudio Véliz, 28/06/70, acervo Fundar.
84
Sobre a avaliação de Darcy sobre o modelo político de Allende, ver Ribeiro (1979b, pp. 400-412).
82

263

texto, ele nos conta o primeiro contato com o então senador Allende:

Conheci Salvador Allende em 1964, quando ele foi nos visitar, a João Goulart e a
seus ex-ministros, exilados no Uruguai. Sempre me recordarei das longas
conversas que tivemos então. Recordo, sobretudo, o deslumbramento com que ouvi
– eu era, então, um provinciano brasileiro, que só depois aprenderia a ser latinoamericano – a lucidez e a paixão com que ele analisava a avaliava o nosso
fracasso.
Através de suas palavras, percebi, pela primeira vez, claramente, as dimensões
continentais e mundiais de nosso fracasso e o seu terrível impacto sobre a luta de
libertação da América Latina.
Vi-o, depois, muitas vezes, principalmente quando passei a visitar o Chile, pouco
antes de assumir a presidência (Ribeiro, 1979a, p. 111).
Já sobre suas atividades junto a Allende, Darcy revela que havia sido, “por quase dois
anos, com Joan Garcez, um dos colaboradores que com ele estudava a situação política,
analisava as alternativas de ação e preparava notas inspiradas em seu pensamento” (idem,
ibidem)85.
Assim como ocorrera na Venezuela, Darcy, agora ligado à alta cúpula do poder
chileno, não passaria imune aos conturbados acontecimentos que tiveram lugar, no país,
naqueles anos, particularmente o golpe de estado de novembro 1972, liderado por Pinochet.
Embora já tivesse, na ocasião, deixado o Chile, Darcy não deixou de acompanhar o
desenrolar dos episódios que culminariam na queda de Allende. Isto pode ser observado
nas correspondências trocadas, à época, com Betty Meggers, das quais vale destacar dois
trechos. Pouco antes do golpe, já no Peru, escreve ele:

Ainda estou impactado com os acontecimentos no Chile. Agora com a orfandade de
cerca de 6 mil refugiados latino-americanos que alí encontravam abrigo e agora
são presos ou escondidos debaixo do risco de morte. Estamos tentando tudo para
que outros países os aceitem, desde o Canadá até a Austrália. De certo ponto de
vista vai ser bom porque os mais jovens poderão colorir a brancura ariana. Isto é
humor negro; na realidade cada um deles está vivendo um drama pungente como o
dos judeus da última guerra. Até quando nós, supostamente os mais inteligentes e
melhores seremos sempre vencidos e esmagados?86
85

Reproduzido em sua coletânea Ensaios Insólitos, este artigo de Darcy, intitulado Salvador Allende y la
isquierda desvairada, foi publicado originalmente no jornal La Opinión em 29 de janeiro de 1974.
86
Carta de Darcy a Betty Meggers, 03/10/73, acervo Fundar. No arquivo pessoal de Darcy consta uma série
de correspondências, trocadas entre 1973 e 1974, nas quais ele dá e pede informações acerca do recémacontecido golpe chileno. Essas cartas evidenciam sua preocupação com a situação dos exilados políticos, aos
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Alguns dias depois, escreveria novamente a Betty Meggers, desta vez sobre Allende,
já deposto e morto:

Estou esmagado estes dias com a nova estocada que a vida nos dá com a queda do
Chile e a morte de Allende. Puz tantas esperanças na via chilena ao socialismo em
democracia, pluralismo e liberdade que me sinto roubado no mais íntimo de mim.
Queria tanto o Allende como amigo queridíssimo e o admirava tanto como estadista
e, por vezes, o maior e o melhor de todos nós que sua morte me deixa órfão. Nem
isto, uma vez que a orfandade nos devolve a nós mesmos e força a maturidade. O
assassinato de Salvador Allende não nos dá nada mais que um vazio e um novo
herói entre tantos que temos. Para que? A imagem dele vai crescer como a do Che
e sobrepassando esta dará às esquerdas um novo martir anunciador da melhor via
para o mundo que há de ser.
E, concluindo, alude, implicitamente, à sua própria condição:

Tudo isto é, porém, um triste consolo. Reconheço, todavia, que o melhor, se êle
tinha que cair, era esta morte que o afirma no melhor que tinha. Como aquele que
tudo tentou por persuasão, sem repressões nem rancores e fracassado sai do poder
para a história como um símbolo inesquecível. Não seria grato nem fácil para êle
nem para cada um de nós que o admiramos recebê-lo como um companheiro a mais
de desterro tentando na avidez do exílio gestos vazios e impotentes. Morto êle
continua lutando mais do que podia lutar vivo mas proscrito e emudecido. Seu povo
paga em repressão a ousadia de haver tentado libertar-se.
Mas tudo são palavras, querida, neste mundo frio que só mata aos melhores, que a
nós, os lutadores do futuro humano solidário só nos dá mártires aos montões87.
De um jeito o de outro, o período que precedeu o golpe contra Allende representou,
para Darcy Ribeiro, uma vez mais, a convivência com situações de tensão social, mesmo no
interior do I.E.I.. Um artigo publicado no jornal La Opinión revela, por exemplo, a
ocupação do Instituto por pesquisadores e trabalhadores administrativos com “el objeto de
concretar los principios de la reforma universitaria y de estabelecer una dirección
colegiada que supliese el academicismo vertical de su condución”88. Queriam os ocupantes
que o Instituto apoiasse, publicamente, os resultados do pleito realizado em setembro, que

quais tentava ajudar por meio de recomendações. Mas assinalam, sobretudo, a participação de Darcy em uma
ampla rede internacional de exilados, particularmente exilados latino-americanos.
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Carta de Darcy a Betty Meggers, 17/09/73, acervo Fundar.
88
El Instituto de Estudios Internacionales. Investigadores izquierdistas ocupan un centro de altos estudios en
Chile. Artigo publicado em La Opinión, 15/10/71, acervo Fundar.
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selara o triunfo de Allende. A situação teria sido gerada pela posição tomada por Claudio
Véliz, amigo pessoal do Presidente, que em 1956 era diretor de El Espectador, jornal
fundado para apoiar a candidatura de Allende nas eleições de 1958, perdida para Jorge
Alessandro. A partir de 1966, ano em que fundara o Instituto, Véliz, não obstante o fato de
ter reunido em torno de si pesquisadores de tendências esquerdistas, teria se afastado de sua
antiga postura e acentuado “el academicismo de la casa de estudios”. Além disso,
convencido de que a experiência da “via-chilena” havia fracassado em 1958, negou-se,
posteriormente, a atender um pedido do próprio Allende para colocar-se à frente de sua
equipe de especialistas, solicitando, inclusive, a retirada de seu nome da lista de intelectuais
allendistas. Negou-se, portanto, a colocar o Instituto a serviço do candidato a quem decidira
deixar de apoiar, fato gerador da manifestação nas dependências do I.E.I..
Segundo o artigo do La Opinión, os manifestantes exigiam novas eleições para a
direção do I.E.I., com a participação de todo o pessoal da casa, inclusive os funcionários
administrativos. Véliz, contava, porém, com o apoio da reitoria, razão pela qual permanecia
insolúvel o conflito. Propunha-se, assim, como solução, dividir o Instituto em dois: uma
parte continuaria a ser dirigida por Véliz; outra por um diretor eleito por votação89.
De fato, a proximidade de acontecimentos como este, expressivos do efervescente
momento político pelo qual passava o Chile nos primeiros anos de 1970, e particularmente
o Instituto, além da assessoria a Allende – como salientou Darcy, sua prioridade na época –,
parecem ter sido o que mais marcou o período sua permanência no país. Pelo menos é o que
revela a dificuldade de encontrar, no arquivo pessoal de Darcy, informações a respeito de
atividades especificamente relacionadas ao I.E.I.90. Todavia, cumpre lembrar que aqueles
anos foram-lhe profícuos, não obstante, sobretudo do ponto de vista do alargamento de seu
espaço de atuação.
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Não obtive informações adicionais sobre este acontecimento. O artigo do La Opinión, no entanto, é
suficiente para demonstrar a delicada situação política pela qual passava o Instituto. Claudio Véliz deixaria o
Chile em 1972, para realizar estudos na Inglaterra. Para as críticas que dirigiria, posteriormente, ao governo
de Allende, ver Véliz (1983). Artigo publicado em Estudios Públicos, 1983, nº 12 disponível em
http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_1199.html
90
A se julgar pelo já citado relato de Renzo Pi Hugarte, que visitou Darcy, em 1971, no Chile, o retraimento
de suas atividades intelectuais, no período, deve-se, em parte, a “una especie de agotamiento mental extremo,
provocado por el incesante esfuerzo”. Segundo o antropólogo, naquele momento Darcy “pasaba la tarde
entera mirando por la ventana las montanãs nevadas, sentado, como siempre, a la turca y fumando en
silencio”. Inconformado em vê-lo neste estado de angústia, o amigo perguntava se não queria sair, ler algo ou,
ainda, se não estava escrevendo alguma coisa. Darcy responde: “Ya leí todo lo que puede leer y escribir
mucho, tal vez demasiado”. (apud Coelho, 2003, p. 64).
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Vários documentos mostram que, morando no Chile por aproximadamente dois anos,
Darcy Ribeiro empreendeu diversas viagens para países dentro e fora da América Latina.
Entre elas, a que lhe valeu a inserção no plano de estruturação de uma universidade na
Argélia, sobre a qual vale tecer breves comentários.
Tudo indica que Darcy aproxima-se efetivamente do projeto com sua participação, em
abril de 1971, de um Colóquio Internacional sobre ensino superior das ciências humanas,
realizado na Argélia, no qual apresenta o paper “A Faculty of Human Science and Social
Planning of Alger”, em colaboração com Heron de Alencar. Em dezembro do mesmo ano,
participa, no mesmo país, do grupo de trabalho convocado pelo Ministro da Educação,
Mohammed Seddik Benaya91, com o intuito de detalhar o plano de estruturação da
Universidade de Ciências Humanas a ser implantada na Argélia92, de cujo ante-projeto era
o autor.
Foi possível localizar, no acervo da Fundar, o Plano Geral de Estruturação da
Universidade de Ciências Humanas de Argel, enviado ao Ministro por Darcy, que resultou
da convergência de alguns esforços, dentre os quais são destacados:

os estudos realizados pela equipe da Assessoria Universitária Latino Americana
(AULA), em estreita colaboração com o saudoso educador Heron de Alencar e com
a ajuda da Profa. Maria José Garcia Werebe; os debates realizados em Argel com
autoridades universitárias; e, sobretudo, as críticas orais e escritas do Ministro M.
Mohammed Seddik Benaya ao Esquisse elaborado anteriormente à documentação
apresentada ao Colóquio Internacional sôbre Ensino das Ciências Sociais (Argel,
abril de 1971).

Digno de nota, nesse texto, em que se pode facilmente identificar muito de seu
pensamento na época, Darcy ressalta a necessidade do domínio das ciências humanas para
o desenvolvimento da recém-independente Argélia. Tratava-se, portanto, de uma tentativa
de reforçar, uma vez mais, a capacidade transformadora das ciências sociais, a respeito da
qual vale transcrever a seguinte parte:
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Sobre as difíceis relações de Darcy com Benaya, ver Ribeiro (1997a).
Entre os idealizadores da Universidade de Constantine, Argélia, está Oscar Niemayer que, a pedido do
então presidente Houari Boumedine, elaborou seu projeto arquitetônico.
92
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É notório que os corpos explicativos das ciências humanas são a principal fonte de
formação e informação de que se pode dispor, tanto para o conhecimento de
situações sociais concretas como para o diagnóstico e busca de soluções aplicáveis
a problemas específicos. Isto quer dizer que, a seu valor explicativo, se somam
valores de aplicação que tornam as ciências humanas, quando concretamente
utilizadas, as bases necessárias de todo projeto de transformação intencional da
sociedade.
Entretanto, é preciso enfatizar que a capacidade explicativa e o valor prático que
atribuímos às ciências humanas quase nada tem em comum com as disciplinas
academizadas que se ensinam habitualmente nas universidades. Esta capacidade
explicativa e êste valor de aplicação pertencem, de fato, a uma ciência
intencionalizada que reclama a herança de tôda a experiência da metodologia
científica, mas que a aplica a partir de um compromisso prévio diante dos
problemas do desenvolvimento autônomo da sociedade nacional. Ao cientista que
se diz neutro e pretende não ter compromisso senão com o desenvolvimento do
saber é preciso substituir pelo cientista lúcidamente engajado com a problemática
de sua capacidade e também com o desenvolvimento humano. Vale dizer, com a
ciência que enriquece e dignifica o homem. Na verdade, todo cientista está
engajado, queira ou não, confesse ou não. A negação falaciosa desse compromisso
só tem, na verdade, a função de esconder um outro bem real: um engajamento
inexplícito porque incapaz de admitir lealdades a que serve.93

Dentro deste mesmo espírito norteador das atividades na Argélia, e ainda ligado ao
I.E.I., Darcy Ribeiro decide atender ao convite do Conselho Nacional de Reitores do Peru,
para participar de outro grupo, desta vez formado para estabelecer as bases da
reestruturação da Universidade Peruana. Era o início de uma nova etapa no percurso
seguido por ele nos anos 70.
O contato com os peruanos, no entanto, não era tão recente e, uma vez mais, envolvia
questões políticas. Ainda da Venezuela, Darcy dava notícias de suas andanças pela América
Latina, destacando a conturbada situação que presenciara no Peru. Escreveu ele:

No Peru, falei com tanta gente, desde Haya de La Torres até ex-guerrilheiros,
desde militares modernizadores até revolucionários iracundos que ainda não pude
fazer uma síntese. Há, sem dúvida, algo de nôvo no grupo militar que assumiu o
poder, se comparado com as ditaduras regressivas, com os govêrnos polítiopatriciais ou mesmo com os reformistas. Mas quais são as suas perspectivas? Irão
além de Nasser ou ao menos tanto quanto Cardenas, fora da conjuntura de crise
mundial em que êle atuou? Cairão nos descaminhos bolivianos? A meu ver, seu
93
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268

horizonte de realizações estará próximo dos ‘nacionalismos-modernizadores’ que
não levaram ninguém, até agora, ao desenvolvimento pleno. Mas quais são as
alternativas, se não há viabilidade alguma para uma revolução socialista a partir
das esquerdas na América Latina? É bem provável que êles possam dar mais
passos que qualquer outro dos modelos viáveis, dentro da conjuntura presente.
Muito mais do que os reformistas parlamentares que conhecemos tão bem. Mas não
cairão, êles também, no plano inclinado em que caimos quando provocamos a
contra-revolução sem ter feito a revolução?
Conversando com peruanos, tive a impressão de que êles também poderão
encontrar-se, muito em breve, diante da opção diabólica entre um retrocesso à
direita, para permanecerem no govêrno como mais um agente da estrutura
tradicional de poder; ou um avanço à esquerda que os levaria à revolução social.
Como as duas alternativas são negações do reformismo, pode muito bem suceder
que êles também se vejam paralizados, dando lugar a mais uma ditadura
regressiva, como nos sucedeu.94

É evidente que Darcy falava particularmente a partir da experiência vivida, anos
antes, no Brasil. Neste sentido, vale destacar ainda, outro trecho de, uma segunda
correspondência, esta enviada a Jango, com referências explícitas à situação brasileira:

Acabo de chegar do Peru onde além de participar de um congresso de antropologia
conversei longamente com muitos generais-ministros. É formidável o que está
acontecendo lá. Tanto para êles que levam à frente nossas bandeiras reformistas
em condições infinitamente melhores, como para todos nós. Pelo simples fato de
existir, o modelo peruano já desmoraliza as ditaduras regressivas como as do
Brasil e da Argentina. De fato, o que parecia ser para os militares o regime
correspondente às suas próprias características, à ideologia da caserna e a seus
compromissos irredutíveis na órbita interna e externa, passou a ser uma opção,
uma alternativa em comparação com a do Peru. Trotam pelo caminho regressivo
porque querem, uma vez que lhe está aberta uma outra via, fiel aos interêsses do
povo e da nação.95

Darcy referia-se à situação política do Peru, a partir da chegada do General Juan
Velasco Alvarado ao poder, em 1968. Se voltarmo-nos, novamente, para o relato de
Confissões, veremos que, assim como ocorrera em sua mudança para o Chile, o novo
94

Nesta correspondência, de 28/02/70, pertencente à Fundar, consta apenas “Tala, meu compadre querido”,
como destinatário. Trata-se, provavelmente, de José Gomes Talarico, assessor de João Goulart, com quem
Darcy manteve contato durante o exílio.
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Carta de Darcy a João Goulart, 14/08/70, acervo Fundar.
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governo peruano era a principal motivação de sua transferência, agora, para o Peru. Darcy
recorda que, ainda em Santiago, foi procurado pelo antropólogo peruano Carlos Delgado,
“um dos mais altos intelectuais políticos da América Latina”, que lhe trazia um convite de
Velasco Alvarado para “ajudar a pensar a revolução peruana”. Naquele contexto, a oferta
era por demais tentadora, dada a oportunidade de conviver com “militares que haviam
trocado a pele e realizavam uma profunda revolução social no Peru” (Ribeiro, 1997a, p.
415).
No caso de aceitar a proposta, Darcy estaria, no entanto, de fato, voltando a trabalhar
no Peru, já que, em janeiro de 1972, ainda no período em que residia no Chile, ele firma um
contrato com o Consejo Nacional de La Universidade Peruana (CONUP) para um estudo
sobre a reestruturação do sistema universitário peruano96. Para Darcy, uma chance de
reproduzir, em novo contexto, as mesmas idéias norteadoras dos projetos anteriores. Em
uma correspondência de 1970, ele escreve a um dos membros do CONUP manifestando seu
interesse em colaborar na medida em que seus aportes fossem úteis aos esforços de
expansão, renovação e desenvolvimento cultural autônomo do país, lembrando que este
havia sido o tipo de colaboração prestada juntos à Universidade do Uruguai, na
Universidade Central da Venezuela e, em Mérida, na Universidad de los Andes97.
As atividades que o levariam a residir definitivamente no Peru e, ao mesmo tempo,
colocá-lo-iam mais próximo do governo revolucionário, concretizar-se-iam, porém, com
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Formado pelos reitores das oito universidades mais antigas do país, era o organismo máximo representativo
e diretor de todo o sistema universitário peruano, composto, na época, por trinta e três universidades, sendo
que vinte e uma universidades públicas e doze particulares. Decidido a levar a cabo a formulação de um
plano de desenvolvimento universitário, este Conselho passou a convidar jovens profissionais universitários,
com alguma experiência na área de educação, além de um entusiasmo e clara visão da necessidade de
modificar os arcaicos sistemas de ensino superior do país. Era dada prioridade a especialistas estrangeiros e,
dentre estes, a latinoamericanos, que deveriam prestar assessorias em curtos períodos de um ou dois meses
por assessoria externa e conferências ministradas a diversos grupos universitários e do governo, ou então por
períodos mais prolongados caso se integrasse ao grupo de trabalho (informações extraídas de carta de José H.
Lopez Parodi a Darcy, 05/03/71, acervo Fundar). Localizei na Fundar um contrato firmado pelo período de
02/01/72 a 16/04/72, para a elaboração do Programa de Desenvolvimento Universitário nos termos do acordo
e em virtude de um convênio firmado entre o CONUP e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Por
estar no Chile neste período, é praticamente certo que Darcy tenha atuado como assessor externo, conforme as
categorias acima descritas. Suas atividades junto ao CONUP deram origem em 1972 a um informe de 225
páginas que, por sua vez, resultou em livro publicado como A Universidade Peruana, em 1974. A este texto
Berta Ribeiro refere-se como um trabalho “escrito con gran apuro” e realizado “con miras a hacer de él una
palanca para el desarollo do Peru”. Era “además el diseño de una universidad para el socialismo” (Carta de
Berta a Stefano [Varese], 20/05/72, acervo Fundar). Darcy afirmava tê-lo escrito em 25 dias. De um jeito ou
de outro, significou o encerramento da tarefa assumida junto ao Conselho de Reitores.
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uma proposta para dirigir um programa da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
órgão das Nações Unidas, em parceria com o Governo peruano, em que Darcy assumiria “a
tarefa de formular um projeto nacional para a revolução peruana”, para a qual deveria
estabelecer-se no país “por um ou dois anos e trabalhar como boi de carro”. É o próprio
Darcy quem, nesta mesma correspondência, apresenta, com um toque de ironia, os detalhes
da nova empreitada:

Mas a tarefa é gozada e desafiante. Imagine a cara dos milicos brasileiros que
nesta altura já sabem do convite... Imagine também as caras de meus amigos da
ultra-esquerda latino-americana e peruana, vão dizer o diabo. Mas minha vocação
é o poder, irmão. Enquanto não for aclamado Imperador lá da terrinha, me ocupo
em estágios de treinamento em serviço.
A idéia é um projeto-nacional como um modêlo computacional de viabilização do
desenvolvimento pleno a partir de uma sociedade concreta e atrasada pela ação de
um governo revolucionário montado e seguro no poder. Vale dizer, um modêlo
aplicável em outras partes porque para isto bastará um movimento de caserna. Mas
êste modelo é realizável? Será factível romper com o subdesenvolvimento conforme
cremos todos? Claro que o modêlo será socialista, si isto significa transformação
social intencional de uma sociedade racionalmente conduzida através de um plano.
Será também socialista peruana, se isto significa impregnar o projeto com cores e
odores locais, como é de resto inevitável (...).98

Peru

Darcy compromete-se, em 1972, com a direção do Projeto das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD/OIT) como Codirector Internacional na criação do Centro de
Estudios de Participación Popular (CENTRO). Iniciava, assim, um de seus últimos
trabalhos durante o exílio. Pela amplitude e ambição da proposta, mas, sobretudo, pelas
expectativas de Darcy em relação a seus possíveis resultados, vale a pena debruçarmo-nos
detidamente sobre ela.
Os “informes preliminares” do projeto99, em que constam detalhes das atividades do
“chefe do projeto”, noticiam que, antes de sua contratação, Darcy elaborara, sob consulta
das autoridades governamentais peruanas, um plano geral de implantação do Projeto, que
98
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Carta de Darcy a Luigui (não identificado), fevereiro de 1972, acervo Fundar.
Texto localizado no acervo da Fundar.
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levou a Genebra. Na qualidade de chefe, Darcy recebeu financiamento da OIT para visitas a
diversos países com o intuito de “familiarizarse con experiencias seleccionadas en el
campo de actividad que debería desarollar en el Perú”. Desta forma, em Belgrado, Roma
Paris e Buenos Aires pôde estabelecer contato com instituições e especialistas cuja
contratação propôs, posteriormente, à OIT, quer na qualidade de “expertos”, quer como
consultores do projeto.
Em 1972, Darcy instala-se definitivamente no Peru, integrando-se à oficina Regional,
para o início efetivo dos trabalhos. Após a realização de estudos preliminares junto a
autoridades locais, uma apresentação do projeto a Velasco Alvarado e, posteriormente, a
realização de uma série de reuniões com o general Leônidas Rodrigues Figueirôa, chefe do
SINAMOS100, e sua equipe, é apresentado formalmente o Plano de Operações às Nações
Unidas.
Ficam estabelecidos os seguintes tópicos: Leônidas Figueirôa seria o “contraponto
governamental do chefe do projeto”, que teria como marco institucional um Centro de
Estúdios de la Participación Popular (CENTRO), a ser instituído pelo SINAMOS. Darcy
seria o diretor do CENTRO, que contaria ainda com um Conselho Consultivo formado por
representantes do SINAMOS e da OIT, responsável pela avaliação dos planos e
acompanhamento de sua execução. Este Conselho seria presidido por Carlos Delgado,
diretor do SINAMOS, e secretariado por Darcy. Finalmente, esperava-se a colaboração de
um programa de consultas a outros órgãos do governo diretamente relacionados ao projeto,
como o Instituto Nacional de Planificação (I.N.P.) e o Comitê de Assessoramento da
Presidência da República (C.O.A.P.).
Naqueles anos, Berta descreveu a nova empresa como “bastante complicada”,
destacando, não obstante, as transformações da idéia original em decorrência da entrada de
Darcy e do matemático e físico argentino Oscar Varsavsky:

La cosa é bastante complicada y voy tratar de explicarla como la entiendo. A
princípio se trataba de un proyecto PNUD-OIT-Gobierno Peruano para estudiar
cooperativas, participación social y comunidad industrial, para fines mas bien
práctico. Pero Darcy y Oscar Varsavsky le dieron vuelta ao proyecto, o mejor, lo
ampliaron, incluyendo aquéllo, pero teniendo como meta alimentar una
100

Trata-se do Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, estabelecido em 1971, nas palavras de
Darcy, o “órgão de condução ideológica da revolução peruana” (Ribeiro, 1997a, p. 419).
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computadora con todos los datos disponibles (en lo economico, político, social y
cultural) para montar un banco de datos. A ello agregarían las medidas que los
milicos tienem en mente, las que [a] Darcy, Oscar y otros técnicos parecerían más
adecuadas a fin de averiguar y proponer las alternativas más viables. A eso llaman
‘experimentos matemáticos’ o ‘modelos matemáticos’’ (cosa inventada por Oscar).
El objetivo es dibujar el ‘modelo peruano’ que nadie sabe exactamente lo que es y
adonde pude llevar.101

Era, sem dúvida, um projeto ambicioso, com o qual Darcy tinha a oportunidade de
voltar a atuar a frente de uma equipe de investigadores incumbidos de elaborar um “estudo
de síntese” sobre os aspectos multiétnicos da sociedade peruana no âmbito de uma série de
estudos históricos e empíricos que compreenderia ainda temas sobre “institucionalidade
política”, “cooperativismo”, “educação”, “sindicalismo”, “comunidade de trabalho”,
“emprego”, entre outros. Na época, Berta Ribeiro salientava que, além de serem úteis aos
programas de capacitação dos quadros peruanos, esses “estudos sínteses” representariam,
também, de uma perspectiva latino-americana, um balanço crítico “de cuestiones
fundamentais y oportunidades de formulación de temas para futuras investigaciones en
profundidad”. Mas, sobretudo, escreveu ela, sua importância residia no fato de que se
estaria “construyendo la teoría de la participación popular como Darcy la entiende; el
estudio sistemático, crítico y prospectivo de las formas de construcción de la sociedad para
servir a las grandes mayorías. O en outras palavras: aquello que le llama habitualmente
‘edificación del socialismo’”102.
Mas era, principalmente, um projeto a partir do qual Darcy Ribeiro, motivado pelas
convulsões políticas vividas no Peru, poderia, em bases experimentais, colocar em prática
seu ideal utópico de transformação social. Tarefa, aliás, para a qual deveriam estar voltadas
as ciências humanas, cujo papel nas atividades do CENTRO era fundamental. Para tornar
mais clara a expectativa de Darcy, vejamos como foi definido o objetivo do CENTRO:

La missión de este CENTRO es contribuir para la formulación de una teoría crítica
101

Carta de Berta a Renzo Pi Hugarte, 08/07/72, acervo Fundar. É preciso salientar que esta carta corresponde
a uma segunda via não assinada. Porém, as inúmeras referências da autora a Darcy e a vida em conjunto,
naquele momento, no Chile, não deixam margem de dúvida quanto à autoria.
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de la reedificación intencional de la sociedad de acuerdo con los intereses de las
grandes mayorías populares. És buscar las formas más adecuadas de devolver ao
hombre común, al trabajador fundamentalmente, el comando de su destino perdido
desde hace mucho por el monopolio clasista del control de toda la fuenta de poder
de riqueza y de saber. Para recuperarlo es preciso entregar a las mayorías
populares el controle de las instituciones productivas [...]. Sólo así poderá existir y
trabajar para sí mismo con capacidad de crear y reproducir nuevas formas de
vivencia dentro de una sociedad libre e solidaria.
Trata-se, en esencia, de la tarea suprema de ayudar a diseñar la vida humana como
um proyecto intencional ya no como destino dado por la condición de clase,
opresivo para los dominados e indiginificante para los privilegiados. Sino como un
proceso revolucionario de recuperación de los atriburos fundamentales del hombre
[que le fueron espoliados] desde que las sociedades se estratificaron en clases
antagónicas, donde las clases más deposeídas mantienen, con su esfuerzo, la
prosperidad de las clases más ricas, em las cuales hasta el saber fue bipartido en
contenidos rústicos y arcaicos o en componentes eruditos y modernos [...]; en las
cuales los pueblos incluso fueron estratificados, unos para la condición de
dominados, otros para el papel de pueblos y naciones de segunda categoría, objeto
de la explotación de los más avanzados.103

Assim é que o CENTRO foi concebido “como la TAREA fundamental de la ciencias
del hombre”. Isto é, uma ciência capaz de dar inteligibilidade ao processo de
desenvolvimento humano, mas, ao mesmo tempo, ao contestar uma suposta idéia de destino
social inexorável, dotar o próprio “homem” de recursos para torná-lo produto de um projeto
de si próprio. Dentro desta “nova perspectiva”, duas ordens de problemas capitais
desafiavam as ciências do homem:

Primero la teoría de la revolución [...] social que debe enseñar como se puede
romper con las viejas formas de organización social para éllas erradicar las
antiguas estructuras de poder, propiciadoras de las desigualdad y de la injusticia.
Segundo, la teoría de la participación que debe enseñar cómo, en estas sociedades
liberadas por la revolución social, se puede llevar adelante el impetú
revolucionario para profundizarlo en el sentido de permitir que las mayorías
populares rehagan libremente su existencia en forma de un proyecto de
reedificación de toda la vida social inspirado por sus necesidades y aspiraciones.
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Este trecho e aqueles dos parágrafos seguintes foram extraídos de um documento, sem título, data ou
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Caberia ao CENTRO, portanto, atuar no âmbito desse campo capital de preocupações
de uma nova ciência que cumpria aos cientistas sociais concretizar. Isto implicaria, entre
outras coisas, na tarefa, ainda que secundária, de “evaluar críticamente todos los esfuerzos
de las sociedades pos-revolucionarias que se adelataran en la búsqueda de caminos para
reconstruirse racionalmente según intereses opuestos de las antiguas clases dominantes”.
Fiel aos anseios de minorias historicamente desprivilegiadas, o projeto, tal como descrito
acima, não tinha senão a ambição de “ayudarlas a pensar por anticipación la utopía
concreta del mundo a construir por su esforzo”. Eis, aqui, novamente, a utopia darcyniana,
travestida na tarefa do CENTRO, cujos anseios bem poderiam ser traduzidos com as
seguintes palavras:

un mundo que tenga significación real para cada hombre de estas mayorías y sea
capaz de motivarlo a ingentes esfuerzos que acrescentem en lugar de liquidar su
alegría de vivir, su sentimiento de auto-afirmación por el valor de su obra y, por
que no decirlo, su deseo de felicidad por vivir aquí y ahora una existencia grata y
fecunda. Sin embargo, es precico reconocer que estas palabras, quizás demasiado
recargadas de magnitud elitista, no apuntan para cualquier intento de construir un
glorioso mundo nuevo, heroico y brillante. Apuntan tan sólo para el esfuerzo de
desencadenar un [proceso] que devuelva al trabajador su fábrica, la libertad de
fijar su rutina de vida, al campesino en su cooperativa, la visión de cómo esta
contribuyendo con su esforzo para crear paso a paso, la vida que a todos les
gustaría vivir: una existencia fecunda y grata.

Pensado para o Peru, o projeto do CENTRO tinha, não obstante, particularmente para
Darcy, uma importância ainda maior: uma vez vitoriosa, esta experiência poderia ser útil
para o Brasil. Desde o início, Darcy acreditou, nas palavras de Berta, que talvez estivesse aí
“nossa única saída, de uma legitimação não eleitoral, mas programática, nacionalista e
popular”104. Depois de oito anos de exílio, o pensamento de Darcy continuava ligado à sua
própria pátria. Mas, o que, afinal, o deixava tão otimista, desde o momento de sua chegada
ao Peru?
De todos os processos “revolucionários” vividos e analisados por ele durante o
período do exílio, aquele que deu origem à “revolução peruana” é, sem dúvida, o que lhe
pareceu mais promissor – como bem expressa a observação de Berta. Isto é de, certa forma,
104
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curioso, se considerarmos que o início do governo de Alvarado significou a chegada de
lideranças militares ao poder, o que, segundo Darcy, para muitos seria incompatível com o
verdadeiro espírito revolucionário e menos ainda com uma revolução socialista.
Darcy já havia demonstrado, ao referir-se especialmente ao governo autocrático de
Getúlio Vargas105, que, de seu ponto de vista, a verdadeira transformação da sociedade
deveria estar acima de qualquer tese ideológica ou doutrinas prescritas, independentemente
da posição ocupada, no poder, pelos militares. Bastava assumir uma postura antielite e uma
“orientação antiimperialista e nacionalista”. Isto era o que, paradoxalmente, poderia ligar
Darcy a eventuais representes das forças armadas. E era, ainda, o que Darcy via acontecer
no Peru, com as medidas econômicas tomadas pela revolução, tais como as reformas
estruturais, inclusive a reforma agrária, a legislação direcionada em benefício de
trabalhadores industriais do setor privado, a política externa em favor da soberania
nacional, ou ainda o fortalecimento do papel do Estado (Ribeiro, 1979b). As atitudes
tomadas pelo novo governo peruano assumiam, assim, características da tão desejada
revolução social que, naquele contexto, foi definida da seguinte forma:

Uma revolução política se produz quando a antiga elite dirigente é proscrita do
poder por uma nova liderança. Esta revolução se transforma em uma revolução
social quando esta liderança empreende uma reordenação radical do sistema
econômico sob a inspiração de valores e interesses correspondentes à maioria da
população e, portanto, opostos aos da velha ordem.
Neste sentido, não se pode negar que o Peru vive uma revolução político social
porque ali as elites tradicionalmente dominantes foram deslocadas do poder e,
sobretudo, porque ali o novo governo está tratando de refazer as bases da antiga
reordenação sócio-econômica fundada no latifúndio, na submissão às empresas
estrangeiras, na precedência da gestão privada sobre a pública e na alternância
dos governos militares com os parlamentares, ambos coniventes com os fatores
causais do atraso (idem, pp. 190-191).
Como se percebe, Darcy classificava o processo peruano como tendente ao modelo
“nacionalista-modernizador”, típico dos Povos Testemunhos, cujas variantes também
incluíam as revoluções sociais deflagradas no México, em 1910, que depôs Porfírio Dias, e
na Bolívia, em 1952, que levou o Movimento Nacionalista Revolucionário ao Poder106.
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Conferir Ribeiro (1978b).
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Suas características básicas, nas palavras de Darcy Ribeiro:

a mobilização das sociedades arcaizadas, imersas no subdesenvolvimento, por obra
de movimentos revolucionários que se institucionalizam em governos autocráticos;
a proscrição do quadro político das elites dirigentes tradicionais e sua substituição
por uma antielite, muitas vezes de extração militar (Ribeiro, 1978b, p. 162).

Não é preciso lembrar que tudo isto era visto como algo promissor e, portanto, não
concretizado. Porque, a despeito de suas potencialidades, os modelos nacionalistasmordenizadores, como o peruano, possuíam vicissitudes decorrentes, de um lado, da
dificuldade de viabilizar um regime híbrido capitalista-nacionalista em uma conjuntura
internacional dominada por multinacionais e marcada pelo imperialismo norte-americano;
de outro, da incapacidade de evoluir para a formação socialista-revolucionária, cujas
potencialidades para o desenvolvimento eram maiores. Prova disto era o fracasso das duas
tentativas anteriores, ocorridas na América Latina. Tanto o México quanto a Bolívia,
lembrava Darcy, acabaram “esclerosando-se e cedendo lugar a estruturas de poder regidas
por novos patriciados burocráticos, gerados pelo próprio poder revolucionário” (idem, p.
167).
Naquele contexto, o Peru teria, pois, o desafio de buscar formas de institucionalizar e
instrumentalizar a soberania popular, legitimar o poder e regular a sucessão, além de
propiciar à camada mais pobre ampla participação no processo revolucionário. E, ademais,
de saber como reagir diante da contra-revolução que possivelmente tais reformas radicais
suscitariam107. Seja como for, a efervescência daquele momento político era, desde o início,
uma realidade bastante atrativa para um idealista como Darcy Ribeiro.
Ironicamente, Darcy não veria concretizadas suas expectativas, quer em relação à
revolução, quer em relação aos seus próprios planos. As inúmeras dificuldades enfrentadas
por ele no Peru acabaram por dificultar demasiadamente o projeto do CENTRO. Berta
acreditava que o empreendimento teria nascido “meio torto”, uma vez que os rumos dados
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Faço uso, nesta discussão, da terceira edição de As Américas e a Civilização, publicada em 1979. Neste
volume Darcy já aborda o desgaste sofrido pelo governo revolucionário, considerando, inclusive a
substituição de Alvarado por Moralez Bermudez. “O que resultou, porém, foi um movimento de retrocesso
que fortalecendo a direita militar faria cair, em seguida, os generais mais identificados com a revolução
peruana (Leônidas e Maldonado) e daria início a um movimento repressivo que está afastando do governo a
quase totalidade dos quadros civis que ajudava a levar adiante a revolução peruana”. (p. 203). Evidentemente,
essas considerações não poderiam ser feitas no início da década de 70.
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a ele por Darcy acabaram por gerar dificuldades, aumentadas com o emperramento
burocrático e com o fato de depender de agências nacionais e estrangeiras. Depois de seis
meses, afirmava ela, Darcy, embora esperançoso, ainda estava nas preliminares108.
Era o que também sentia Darcy, que em carta ao general Leônidas queixava-se, após
“seis meses de trabajo poco produtivo”, do que parecia ser uma falta de confiança do
governo naquele que inicialmente fora contratado como “un intelectual indepediente” que
poderia cumprir com eficiência os desígnios do projeto. Por tudo isto, embora estivesse
disposto a cumprir as obrigações contratuais, desejava deixar o cargo de chefia.
Até o seu retorno definitivo ao Brasil, em 1976, Darcy permaneceu, bem ou mal,
ligado ao projeto. Não só a criação do CENTRO, mas pesquisas, alguma assistência
técnica, treinamento em cooperativas etc. foram realizados entre os anos de 1973 e 1976,
com sua maior ou menor participação. Os objetivos do CENTRO, todavia, não foram
completamente alcançados. Não apenas as dificuldades burocráticas encontradas junto aos
peruanos, mas um segundo retorno ao Brasil pode ter contribuído para o malogro das
atividades.
Refiro-me à cirurgia à qual Darcy submeteu-se em decorrência de um câncer no
pulmão, diagnosticado ainda em Lima. Na ocasião, ele consegue obter permissão para
entrar no país com o objetivo único de ser operado, o que de fato ocorreu, com sucesso, em
dezembro de 1974, no Rio de Janeiro, pelas mãos de Jesse Teixeira. Seis meses depois,
estava de volta ao Peru, agora com permissão para retornar periodicamente ao Brasil, para
exames médicos109.
Pouco antes do diagnóstico, ao escrever a Vera Brant, Darcy ainda mostrava-se
animado com as atividades do CENTRO, apesar das “coisinhas burocráticas irritantes” dos
últimos meses. Acreditava, no entanto, que, ao retornar ao Brasil, iria deixar “uma
108

Carta de Berta a Jacy Ribeiro, 08/12/72, acervo Fundar.
O laudo médico, assinado por Jesse Teixeira após a cirurgia, determinava que Darcy deveria permanecer
no país durante três meses, a contar da data da cirurgia. Posteriormente, nos dois primeiros anos pósoperatórios, deveria submeter-se a revisões periódicas com intervalos de pelos menos quatro meses.
Entretanto, as condições impostas pelos militares para o retorno temporário de Darcy praticamente
impediram-no de movimentar-se no país. Em anotações escritas dois meses após a operação, Darcy informa
que estava impedido de dar qualquer tipo de declaração, autorizado a receber visitas somente de parentes e,
ainda, constantemente cercado por militares, que o vigiavam onde quer que fosse, o que incluía o hospital,
onde os militares “plantaram um homem deles dentro da sala de cirurgia para testemunhar que minha
operação era real” (Ribeiro, 1997a, p. 436). Sobre o episódio desta cirurgia, ver, além desse belo relato,
transcrito nas Confissões, o interessante livro de Vera Brant (2002), com quem Darcy teve uma convivência
bastante próxima.
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instituição do tipo novo, funcionando bem em areias peruanas” (apud Brant, 2002, p. 33).
Ao regressar ao Peru, em fevereiro de 1975, a situação, porém, havia mudado.
Velasco, enfermo, já não governava. Segundo o relato de Renzo Pi Hugarte, um dos
colaboradores de Darcy no CENTRO, a partir daquele ano, a “Revolução Peruana” vivia as
conseqüências de suas contradições internas (Cf. Coelho, 2003). Darcy recordaria, anos
mais tarde, que homens importantes do governo, ligados ao SINAMOS, como o general
Leônidas Figueiroa, “eminência da revolução”, e assessores, também tinham se afastado. O
CENTRO, por sua vez, encontrava-se nas mãos de um novo diretor, “um sociólogo negro
complexado”, colocado lá para liquidá-lo. Mesmo a OIT já havia recebido informações do
governo peruano de que não era de seu interesse manter o CENTRO em funcionamento.
Segundo Darcy, não havia outra alternativa senão encerrar o contrato e fechar a casa
(Ribeiro, 1997a, pp. 445-446). Mas não abruptamente.
Em novembro de 1975, ele ainda se referia às atividades do “Projeto ONU”, às quais
permanecia ligado. Documentos localizados na Fundar mostram que seu contrato com a
OIT continuou em vigência até 12 de março de 1976, época em que, de fato, o projeto foi
efetivamente desativado110. Era o prenúncio de seu retorno definitivo ao Brasil.
Com os trabalhos do CENTRO, encerravam-se, igualmente, as atividades que,
concomitantemente, Darcy exercia alhures – atividades que, a se julgar por suas Confissões,
tornaram-se sua principal ocupação após o regresso ao Peru. Entre essas, destaca-se o
trabalho realizado no México, onde, um ano antes ele fora incorporado a uma comissão
organizada pela ONU para planejar a Universidade do Terceiro Mundo, prevista para ser
inaugurada em 1976, com o Presidente Luis Echeverria como seu primeiro Reitor111.
Sobre o plano de implantação escrito por Darcy para este projeto, no entanto, não
tenho informações adicionais. Tampouco sobre a Universidade, salvo que teria resultado no
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A informação é, novamente, de Renzo Pi Hugarte, no relato supracitado.
Carta de Darcy a Vera Brant, 12/11/75, transcrita em Brant (2002, p. 46). O México, no entanto, não lhe
era estranho. Durante todo o período de exílio, Darcy Ribeiro manteve contato com diversas instituições no
país, que publicaram alguns de seus trabalhos e convidaram-no para seminários e congressos. Dentre as
atividades mais importantes realizadas no México, destaca-se sua participação, em 1974, em um grupo de
trabalho organizado a pedido do Presidente para a planificação e criação do Instituto de Altos Estudos da
América Latina, uma instituição destinada ao estudo programático dos problemas estratégicos do
desenvolvimento do continente. No mesmo período, participou de uma reunião da UNESCO sobre o
desenvolvimento das culturas na América Latina, atuando principalmente na Comissão de Estudos sobre
Culturas Indígenas e colaborando na redação do Plano de Atividades que orientariam a ação da Divisão de
Cultura da entidade nos próximos anos.
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Centro de Estudos do Terceiro Mundo e, ainda, que, organizada no final do governo de
Echeverria, não logrou continuar nos governos posteriores.
Detalhar os últimos passos de Darcy Ribeiro no exílio não é, porém, imprescindível.
Todo o exposto acima é suficiente para mostrar o teor das inúmeras atividades e projetos
desenvolvidos, no exterior, entre 1964 e 1976. Depois de aproximadamente doze anos de
desterro – entremeados de duas estadias no Brasil durantes as quais nada, na prática, pôde
ser feito – ele retornava definitivamente ao Brasil. Com as mesmas esperanças, os mesmos
ideais. É o que doravante nos interessa.
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5
RETORNO

O retorno de Darcy Ribeiro ao Brasil, em 1976, não significou sua reentrada imediata
nos espaços intelectuais ou políticos dos quais fizera parte até 1964. O exílio cumprira seu
papel: afastara-o do país e da carreira política e intelectual que vinha construindo.
Colocara-o, por isso mesmo, nas margens1 de tudo o que aconteceu no país entre 1964 e
1976.
Mas, como vimos, esta experiência teve sua contrapartida: impossibilitado de atuar
em seu próprio país, Darcy Ribeiro vivenciou o desterro também como uma forma de
liberdade relativa, um “processo de descoberta”, para retomarmos as palavras de Edward
Said, “no qual fazemos coisas de acordo com o próprio exemplo, à medida que vários
interesses despertarem nossa atenção e segundo o objetivo particular que nós mesmos
ditamos” (Said, 2005, p. 69). Neste capítulo conclusivo, pretendo refletir sobre o impacto
de tudo isto para o período que marcou suas atividades no Brasil entre 1976 e 1982, ano em
que Darcy elege-se vice-governador do Rio de Janeiro, na chapa de Leonel Brizola,
inaugurando uma nova fase de sua trajetória na política pública, que não está em questão no
presente trabalho.

O problema da reinserção

Os primeiros passos de Darcy Ribeiro no Brasil da década de 1970 foram marcados
por tentativas de dar continuidade a algumas das atividades desenvolvidas por ele antes e
durante o exílio, quer no plano intelectual, quer no plano político. A seguir, darei atenção
aos aspectos gerais daquelas que considero as mais relevantes: três delas realizadas em
espaços acadêmicos e de pesquisa, uma, no âmbito político.

1

Faço uso desta expressão inspirado no trabalho de Davis (1997), especialmente no capítulo 5.
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Dentre as primeiras, destaca-se o projeto “Expansão Civilizatória sobre as populações
indígenas silvícolas da Floresta Amazônica no Século XX”, elaborado em parceria com o
antropólogo Carlos de Araújo Moreira Neto. Por intermédio de Cândido Procópio Ferreira
de Camargo, o projeto teve inicialmente o incentivo do CEBRAP e contou, para sua
realização, com o Centro de Estudos, Pesquisa e Planejamento (CENPLA), que deveria
ficar responsável por sua administração. A Darcy caberia somente sua condução científica.
Com esta proposta de trabalho, Darcy pretendia retornar aos estudos realizados na
década de 50 junto a grupos indígenas. Mais precisamente, pretendia refazer o balanço da
situação enfrentada por populações indígenas, agora para o período de 1900-1975, primeiro
para a “área brasileira”, posteriormente, se possível, para os grupos silvícolas de toda a
Amazônia. Não por outro motivo, foi adotado como ponto de partida do projeto o artigo
Línguas e Culturas Indígenas do Brasil, de sua autoria, escrito por ocasião dos primeiros
resultados do estudo realizado sob os auspícios da UNESCO na década de 50, publicado,
inicialmente, em 1957, pela revista Educação e Ciências Sociais e, posteriormente, já no
período do exílio, incorporado ao livro Os Índios e a Civilização. Era, pois, um retorno ao
ponto de partida.
No projeto escrito em 1977, Darcy afirmava que aquele estudo havia “alcançado certa
repercussão tanto em círculos científicos quanto jornalísticos”2. Havia também revelado o
drama indígena decorrente de violências de toda ordem sofridas ao longo dos anos, além do
grave problema de depopulação que, a se julgar pelos fatores atuantes nas relações vigentes
entre índios e civilização, indicava que “57, da 107 tribos então existentes se extinguiriam
até o fim do século”. Ademais, o trabalho havia contribuído, na época, para a compreensão
do problema indígena, ao alertar a opinião pública nacional e internacional sobre as
conseqüências da expansão civilizatória, a despeito das “denúncias sensacionalísticas e
irresponsáveis da imprensa internacional”, que acabaram por prejudicar, mais do que ajudar
os grupos estudados.
Pois bem. Vinte anos depois, o objetivo seria refazer aquele estudo, ampliando-o para
cobrir todas as populações indígenas da Floresta Amazônica. Para tanto, além das listas
para o período de 1900 a 1975, deveria ser ampliada a extensão da área de trabalho para as
2

Os dados e citações deste parágrafo e dos seguintes foram extraídos do referido documento, localizado na
Fundar.
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áreas contíguas da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Guianas. Vê-se, aqui, a forma como
Darcy queria agregar, às suas preocupações, a experiência propiciada por sua vivência no
exterior. Assim, lembra ele:

viajando nos últimos anos por quase todos aqueles países, iniciamos tanto o
levantamento direto de dados como o estabelecimento de contato com colegas
capacitados e interessados em colaborar num trabalho desta ordem. Com efeito,
somente para a região das Guianas, que nunca visitamos, não contamos ainda com
estes elementos.
Metodologicamente, manter-se-iam as bases do estudo realizado a pedido da
UNESCO, quando foram analisados “os principais aspectos do problema da integração
compulsória das populações indígenas na sociedade nacional”. Contudo, aquela
metodologia seria melhorada à luz das experiências prévias daquele tempo e “graças aos
avanços recentes da bibliografia antropológica concernente ao tema”.
Quanto às instituições colaboradoras, esperava-se a contribuição de uma equipe de
antropólogos que, além de capazes de fornecerem dados, fossem oriundos de instituições
como o Museu do Índio/FUNAI, o Instituto Linguístico de Verão, organização que
dispunha até então da maior soma de dados etno-lingüísticos sobre a região a ser estudada,
e o Smithsonian Institution, de cujos pesquisadores seria solicitada ajuda na listagem da
bibliografia concernente à pesquisa3.
Finalmente, em uma última etapa, pretendia-se publicar um livro sobre a pesquisa, a
ser distribuído aos participantes do projeto, patrocinadores e ao público interessado.
Dirigindo-se a José Chipenda, do Conselho Indigenista Missionário (CIMI),
instituição à qual também era solicitada colaboração, Darcy define claramente as
características do empreendimento:

Como você vê, trata-se de um projeto ambicioso no plano científico. Ele é, apesar
disso, um projeto realizável conforme demonstrei quando o empreendi da primeira
vez. Hoje, além da experiência, conto com os contatos institucionais necessários
para refazê-lo em bases mais amplas.
É também um projeto responsável no plano social, porque permitirá avaliar o
desempenho dos agentes da civilização em situações de conflito, buscando diretivas
3

É curioso – e talvez sintomático – que o Museu Nacional não tenha sido citado. As relações de Darcy com
esta instituição, após o exílio, serão retomadas adiante.
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e critério para a formulação de políticas mais adequadas à defesa das populações
indígenas.
É sobretudo um projeto relevante ao nível prático assistencial, uma vez que,
promovendo um censo relativo à posse da terra pelos índios, estará lançando luz
sobre o condicionante fundamental de sua sobrevivência, e reunindo os materiais
que permitirão, amanhã, chamar documentadamente ao cumprimento de suas
responsabilidades todas as instituições religiosas e leigas que atuam diretamente
sobre os grupos indígenas.4

A despeito de algum material coletado e da realização de alguns estudos, o projeto
não foi levado a termo em toda a sua extensão. Não obstante, os dados acima evidenciam a
coerência desta proposta com a trajetória de Darcy Ribeiro, tal como narrada até aqui. Por
um lado, o resgate das pesquisas junto a populações indígenas revela sua disposição para
tratar velhos temas e problemas, reformulados a partir das experiências vividas nos anos
anteriores. Por outro, de uma perspectiva mais pragmática, a participação em programas de
pesquisa, com financiamento internacional, parecia uma alternativa viável para um exexilado ainda privado de seus direitos políticos e, portanto, impedido de atuar em
instituições públicas, nos âmbitos político, de ensino ou pesquisa.
Dentro deste mesmo quadro interpretativo, podemos entender sua participação, quase
concomitante, em um segundo projeto, este de implantação do Museu do Homem da
Universidade Federal de Minas Gerais.
Em seu plano inicial, datado pouco antes do retorno de Darcy, a criação do Museu do
Homem tinha em vista “recolher, expor e difundir as expressões mais significativas da
criatividade cultural das populações que viveram ou vivem no território brasileiro,
especialmente em Minas Gerais, situando-as no contexto geral da evolução do homem”5. É
4

Carta de Darcy a José Chipendas, s/d, acervo Fundar. Sobre este projeto, vale salientar que, ironicamente, a
Interamerican Foundation, instituição que inicialmente havia demonstrado interesse em contribuir
financeiramente com as pesquisas, levantou possíveis óbices para o financiamento, dentre os quais dois
merecem destaque. O primeiro referia-se ao costume da Fundação em apoiar “projetos de ação”, e não
“projetos de pesquisa”. Considerando a proposta de Darcy mais próxima dos primeiros, a instituição alegava
não estar bem equipada para sua avaliação e, além disso, duvidosa quanto aos efeitos positivos, para os índios,
da publicação de um livro. Desta forma, como segundo obstáculo, a Fundação questionava o provável
impacto de livros e publicações. Darcy, por sua vez, parece ter recusado os cem mil dólares iniciais oferecidos
pela Interamerican Foundation, por considerar a resistência a esta organização por parte de seus “colegas
hispano-americanos”. Como financiadores do projeto, consta ainda a Interchurch Fundation foi International
Development e o CIMI.
5
Os dados deste parágrafo e do seguinte foram extraídos do relatório de atividades da Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) referente ao triênio 1975, 1976, 1977, escrito em 1978, acervo
Fundar.

284

com esta idéia base que a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), da
UFMG, dá início aos trabalhos com a contratação de especialistas para a realização básica
desse plano6. Em Portaria baixada pelo reitor em 03 de outubro de 1975 é constituído o
primeiro documento oficial do plano institutivo, com a designação de uma Comissão de
Implantação, sob a coordenadoria da secretaria executiva da FUNDEP. Em seguida, é
firmado um convênio de colaboração e cooperação entre o Governo de Minas Gerais e o
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cabendo à FUNDEP toda a parte
executiva do projeto até a implantação Museu.
Era, na época, um projeto grandioso. Além das atividades constitutivas do Museu, a
FUNDEP efetuou contatos com instituições museológicas – tais como Museu Nacional de
Antropologia do México, UNESCO, Museu da Dinamarca e Museu do Homem em Paris –
e Embaixadas de vários países, obtendo de todos adesão e oferta de colaboração por meio
de cursos e estágios de trabalho, permuta de peças e intercâmbio de exposições. Neste caso,
estavam previstas a ida para Belo Horizonte de exposições do Museu do Homem de Paris
(“Origens de L’Homme”), do Museu Natural de Arqueologia do Peru (“O Homem
Andino”) e do Instituto Nacional de Antropologia e História do México (“O Homem MesoAmericano”).
Mas interessa-nos, particularmente, o aporte trazido por Darcy a este segundo
empreendimento7. Um documento enviado por ele para apreciação da FUNDEP é, neste
sentido, bastante esclarecedor. Trata-se das “Sugestões ao Anteprojeto do MUSEU DO
HOMEM da Universidade Federal de Minas Gerais”8.
Neste texto, Darcy salienta que, da maneira como havia sido concebido, o Museu do
Homem seria uma instituição destinada a operar em múltiplos campos, exercendo funções
mutuamente complementares. Dentre estas, concebia a existência de um Centro de Estudos
Superiores dos principais ramos da antropologia, quais sejam, paleontologia humana,
arqueologia, etnologia, folclore e a lingüística comparada. Em todos os casos, a instituição
6

Entre os possíveis colaboradores do projeto identificados nos documentos consultados, vale destacar os
antropólogos Carlos Moreira e Roberto da Matta, o “etnólogo” Orlando Villas-Boas, e o cienastas Glauber
Rocha. Entre os estrangeiros, a especialista em música Simone Dreyfus (EHE – Paris), o antropólogo
mexicano Guilhermo Bonfil Batalla e Betty Meggers, arqueóloga do Smithsonian Institution. Dentre esses,
somente a participação de Roberto Da Matta é confirmada pelos documentos.
7
O projeto do Museu do Homem contou, também, com a participação de Oscar Niemayer, em mais uma
pareceria com Darcy. Sobre sua concepção arquitetônica vale conferir Ribeiro (1997a, pp. 466-467).
8
As citações dos parágrafos seguintes foram extraídas deste documento, de autoria de Darcy, localizado na
Fundar.
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deveria contar com “recursos para docência universitária em nível de graduação e pósgraduação e, sobretudo, com facilidades de pesquisa de campo”. O Museu deveria ser,
ainda, uma instituição “de estudos da História mineira e brasileira enquanto expressões
localizadas dos processos civilizatórios dentro das quais surgimos e nos construímos e em
comparação com outras civilizações que floresceram antes ou simultaneamente” (ênfase
original). Finalmente, Darcy idealizava um Museu-exposição aberto ao grande público,
como turistas estrangeiros, cidadãos de Minas Gerais e outros estados. Mas, sobretudo,
aberto à população de escolas da capital mineira, que teriam ali exposições que lhe
permitiriam “relacionar suas vivências com a dos brasileiros de outras áreas e situar a
ambos no curso das civilizações de modo a destacar os desafios de auto-superação e
desenvolvimento com que nos defrontamos”.
Tal como havia idealizado para o Museu do Índio, trinta anos antes, Darcy concebia,
para Belo Horizonte, um Museu com a tarefa de conscientizar9. Se, antes, como vimos no
capítulo dois deste trabalho, essa conscientização tinha em mira a realidade das populações
indígenas brasileiras, o projeto do Museu do Homem aspirava alcançar um objetivo muito
mais amplo: descrever a história da civilização. Para tanto, preconizavam seus
idealizadores, deveria ancorar-se não somente em uma concepção científica mais realista,
capaz de nos situar, como país, solidariamente entre os povos, mas, além disso, atualizar-se
tecnologicamente, utilizando-se de todos os recursos disponíveis; e, desta forma,
incorporar-se “na civilização da imagem e do som, repondo cada bem cultural no contexto
que foi tirado para devolver-lhe a significação que a museologia tradicional obscurecia”.
Duas conquistas que representavam um avanço em relação à museologia tradicional e, de
certa maneira, estruturariam um Museu voltado preponderantemente para a realidade
brasileira. Em palavras da época, escritas no projeto, esses avanços foram pensados por
Darcy da seguinte maneira:

9

O projeto tinha, no entanto, outros antecedentes. Sobre isto vale destacar o seguinte trecho de uma
correspondência de Darcy a Joaquim Barradas de Carvalho, em 03/01/1978: “A última invenção, que, aliás,
está pegando lindamente para minha própria surpresa, é o Museu do Homem da Universidade Federal de
Minas Gerais. Trata-se de um velho projeto, pensado primeiro para Brasília, proposto depois para outras
partes. Acabou por se plantar nas Minas, vestido em projeto de Oscar, bem ao lado das outras obras dele, na
Pampulha, que você conhece. Será uma beleza, tanto plástica quanto conceitualmente, e quero muito que você
participe da aventura de criá-lo”. Acervo Fundar, grifo original.
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A primeira conquista depende essencialmente da concepção científica que oriente o
planejamento das exposições temáticas que correspondem a um MUSEU DO
HOMEM. Esta concepção existe já devidamente compendiada na nova
antropologia que, perdendo seus antigos ranços colonialistas provê um discurso
cada vez mais amplo e compreensivo sobre como o homem chegou a ser o que é e
sobre o âmbito e a significação de suas variações. O trabalho principal aqui
consiste em revisar criticamente este discurso para que ele sirva, sem deformações,
à explicação das nossas origens prístinas, de nosso desempenho histórico e de
nosso papel presente como povo entre os povos dentro do fluxo do desenvolvimento
humano. A segunda superação só pode ser enfrentada na medida em que nos
capacitamos a apelar criticamente para a riqueza milagrosa de recursos audiovisuais a fim de exclaustrar o próprio museu integrando os objetos, as amostras, e
as réplicas expostas com projeções fotográficas e seqüências cinematográficas que
desenvolvam sua compreensão. Graças a estes meios visuais será possível
transcender as paredes do Museu para colocar o visitante diante de cenários
panorâmicos, vistos em toda a sua grandeza, seja da aldeia indígena a que
pertencem os artefatos expostos, seja do Santuário de Congonhas onde ganha a
vida o original da réplica do Daniel do Aleijadinho que se oferece ali no Museu, à
vista e ao toque do visitante.

O trecho é transparente: Darcy refere-se à uma “nova antropologia” que coaduna-se
perfeitamente com a “sua” antropologia, particularmente aquela representada pelos Estudos
de Antropologia da Civilização. Não é surpreendente, pois, que o Museu tenha sido
concebido como um complexo de exposições temáticas, organizado segundo “avanços
tecnológicos”, alternando peças originais e imagens projetadas. Ou, ainda, como uma série
de itinerários gerais que, uma vez visualizados, “destinam-se a dar ao espectador o esquema
de referência histórico-teórico de base estritamente científica de que o homem necessita
para situar-se na vida, na escala zoológica, nas culturas e na civilização”. Assim, o visitante
teria a oportunidade de situar-se, não só como “um homem genérico atual, mas também, e
principalmente, como um homem concreto brasileiro e até mineiro”. Em uma palavra, uma
linguagem moderna para um público moderno.
Mas um público moderno que havia amadurecido suficientemente para compreender
os fatores que engendraram seu próprio processo histórico e sua conseqüente condição de
Povos Novos. Desta maneira, afirmava Darcy, embora sem a obrigatoriedade de seguir
uma temática específica, nem mesmo a obrigação de destacar qualquer herança prístina,
uma vez que, como brasileiros, não somos possuidores de uma ancestralidade heráldica ou
dignificante, caberia ao Museu, no entanto, uma missão precípua:
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reconstruir os caminhos milenares pelos quais viemos nos construindo como
rebento derradeiro de uma romanidade, de uma negritude e de uma indianidade
mestiçadas na raça e na cultura, primeiro na Ibéria e depois na África e,
finalmente, no Aquém-mar. Reconstituição que se fará não para afirmar passadas
glórias alheias de que fomos vítimas, mas para tornarmos capazes, amanhã, de
expressar melhor que nossas matrizes, as potencialidades humanas comuns pela
criação de uma sociedade afinal mais criativa e mais solidária.

Por motivos que desconheço, o Museu do Homem não chegou a se concretizar10.
Porém, obtive a informação de que, durante o andamento do projeto, Darcy foi
surpreendido com um convite para reintegrar-se ao corpo docente da UFRJ, como resultado
da promulgação da Lei nº 6.638, de 28 de agosto de 1979, que concedia anistia a todos os
servidores, civis e militares, que haviam perdido seus direitos no período da ditadura11.
Como professor da Universidade do Brasil, antecessora da UFRJ, afastado com fundamento
no Ato Institucional número 1, Darcy fazia jus aos requisitos para a reincorporação12, que
aconteceu, de fato, em julho de 1980. Era o reingresso na vida acadêmica brasileira.
Os primeiros indícios da passagem de Darcy pelo Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais (IFCS) da UFRJ mostram que ele havia sido indicado para lecionar as disciplinas
“Antropologia e Antropologia do Brasil”, “Etnologia Indígena Brasileira” e “Teoria da
Cultura”13. Consta, igualmente, que em Reunião da Congregação realizada em 19 de agosto
de 1980, foi homologada, por unanimidade, a indicação de Darcy para a função de Diretor
Adjunto de Pós-graduação. Na ocasião, ao esclarecer os motivos da indicação, o então
Diretor ressaltou o renome de Darcy como cientista e ex-Ministro da Educação14. Tratavase, sem dúvida, de um indício de algum reconhecimento. Mas, aqui também, cabe indagar
10

Há informações de que o projeto, no entanto, foi publicado pela Fundep em agosto de 1978.
“Surpresa” é, aliás, uma palavra bem adequada. Tendo sido a pessoa a levar a notícia até Darcy, Maria
Stella Amorim relatou-me, em entrevista, o espanto e a intensa alegria de Darcy com a oportunidade de
reingresso na universidade.
12
A recontratação estava condicionada, ainda, à manifestação de interesse e à existência de vagas, entre
outras restrições legais.
13
Dados extraídos de sua Ficha de Professor, encontrada no acervo da Fundar. Essas não foram, todavia, as
únicas disciplinas lecionadas por Darcy. Diretora do departamento de Ciências Sociais na época, Maria Stella
Amorim relatou-me que ele havia aceitado lecionar a disciplina “Problemas Brasileiros”, paradoxalmente
imposta pela ditadura. Darcy, no entanto, teria dado forma particular ao seu conteúdo. Além desta, Darcy
lecionou ainda as disciplinas “Métodos de Exposição” e “Etnias e Processo de Desenvolvimento na América
Latina”, ambas no mestrado em ciências sociais do IFCS, em 1982.
14
Ata da 57º Reunião da Congregação, acervo Fundar.
11
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quais foram, em linhas gerais, as contribuições que, na época, Darcy procurou trazer para o
IFCS.
Como fizera ao longo dos últimos doze anos, Darcy Ribeiro, além de lecionar, buscou
desenvolver, na UFRJ, projetos estreitamente vinculado às idéias que ainda estavam
fortemente presentes em seu pensamento, particularmente aquelas sobre problemas de
desenvolvimento no Brasil e na América Latina, que tanto marcaram seus escritos do
exílio.
Uma dessas propostas dizia respeito ao “gravíssimo problema do atendimento das
necessidades bibliotecárias nos nossos programas de Pós-graduação”. Ao menos no que
concerne aos Estudos Brasileiros, Darcy dizia ter, para tanto, uma solução: um projeto
intitulado “Biblioteca Básica Brasileira em microfichas”, que previa a criação de uma
biblioteca reproduzida em microfichas que incluiria “obras fundamentais não acessíveis por
estarem esgotadas ou demasiadamente onerosas, e, mais tarde, as principais coleções de
revistas indispensáveis para o estudo do Brasil” 15.
O projeto havia sido pensado originalmente como a contribuição brasileira à
Biblioteca da Universidade do Terceiro Mundo, idealizada para ser implantada no México
e que resultou, em meados de 1970, na criação do Centro de Estudios Economicos e
Sociales do Tercer Mundo. Na época, o Centro encampou a idéia, que previa uma revisão
dos principais estudos publicados sobre a vida política, social, econômica e cultural dos
países ou regiões do terceiro mundo. Darcy, então, dá início, em 1976, ao lado de Helena
Maria Gasparian, a um resumo bibliográfico das obras sobre o Brasil que “poderia tanto
servir como uma primeira fonte de consultas para interessados nos problemas brasileiros,
quanto indicar novas áreas de pesquisa, quanto ainda servir de base para a formação de
bibliotecas básicas”16. Por falta de recursos, tudo não passou, porém, do planejamento e
listagem inicial das obras consideradas fundamentais17.
15

Carta de Darcy ao Diretor do IFCS, José Silveira da Costa, 21/10/80, acervo Fundar.
“Projeto de Bibliografia Básica Brasileira – BBB”, acervo Fundar.
17
Dentre os autores e respectivas obras selecionados para o projeto, vale destacar: Lévi-Strauss (Tristes
Trópicos), Almícar Botelho de Magalhães, David Maybury Lewis, Alfred Metráux, Carlos de Araújo Moreira
Neto, Robert Murphy, Curt Nimuendaju, Darcy e Berta Ribeiro (Arte Plumária dos Kaapor), Darcy Ribeiro
(Religião e Mitologia Kadiwéu), Cândido Rondon, Roquette-Pinto, Egon Schaden, Karl von den Steinen,
Julian Steward (artigos sobre América do Sul), Charles Wagley, Simone Dreyfus, Eduardo Galvão, Sérgio
Buarque de Holanda, Herbert Baldus, Sylvio Romero, Fernando de Azevedo, Arthur Ramos e Edison
Carneiro. É digno de nota que, em uma procura não minuciosa entre as dezenas de nomes e livros constante
em fichas localizadas na Fundar, não encontrei uma única referência a membros da geração de antropólogos
16
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Já em 1980, com base em contrato firmado entre o Centro de Estudos, Pesquisa e
Planejamento (CENPLA), o Programa de Expansão e Melhoramento das Instalações do
Ensino Superior (PREMESU) e a Fundação de Amparo de Desenvolvimento de Pesquisa
(FADESP), o projeto é retomado, mas novamente interrompido for falta de recursos
financeiros. Como Diretor Adjunto de Pós-Graduação do IFCS, Darcy pretendia retomá-lo,
agora com o objetivo de elaborar e produzir, primeiro, um Catálogo comentado das 5.000
obras indispensáveis para o conhecimento do Brasil e, posteriormente, reproduzir em
microfichas a maior parte das obras catalogadas. Novamente, um projeto não concretizado.
Uma segunda proposta idealizada para o IFCS, a ser destacada, mais ambiciosa e
provavelmente de maior repercussão, refere-se a um curso de pós-graduação que deveria
ser implantado como um programa de mestrado em “Filosofia e Sociedade: Pensamento
Crítico Latino-Americano”18.
De autoria de Darcy Ribeiro, este projeto decorria do que ele acreditava ser uma
necessidade de promover o desenvolvimento cultural autônomo da América Latina,
inclusive do Brasil, e, com efeito, da necessidade de reavaliar criticamente a retomada dos
esforços de auto-conhecimento do continente. Em uma de suas páginas, Darcy chama a
atenção para o desafio premente de “conquistar uma consciência crítica melhor armada para
conhecer nossa realidade presente e para diagnosticar as causas do nosso desenvolvimento
frustrado dentro da civilização vigente”. Somente assim, acreditava ele, a intelectualidade
brasileira e latino-americana poderia cumprir o papel que lhe cabia na luta contra a
perpetuação do subdesenvolvimento. Afinal, ninguém mais duvidava da situação de
“modernização reflexa” à qual vinham sujeitando-se os povos latino-americanos, que
conduzia à reiteração da dependência externa e ao atraso, impedindo, com efeito, o
desenvolvimento autônomo e a realização de suas potencialidades.
Darcy reforçava, assim, o que julgava ser a missão das ciências humanas que, como
exemplificava sua própria trajetória, deveria estar engajada na transformação radical da
realidade social. Tal como expressam seus Estudos de Antropologia da Civilização, a
crença incondicional nesta missão levou-o a enquadrar seu objeto de estudo em uma
dimensão analítica consideravelmente ampla, tal como eram amplos e complexos os temas
brasileiros que sucedeu Darcy, salvo Carlos Moreira, o que pode ser tomado como indicativo da posição que
Darcy atribuía a antropologia brasileira da década de 70.
18
Este projeto, pertencente ao acervo da Fundar, é a fonte das citações seguintes.
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propostos no plano de trabalho para a área de Mestrado em Filosofia e Sociedade, no
Departamento de Filosofia da UFRJ. Temas, ademais, que lançavam o desafio de “superar
o quadro sistemático das disciplinas acadêmicas, incapazes cada uma delas por si só de
fazer face a ele”. Referindo-se às ciências humanas, Darcy complementa:

De fato, as chamadas ciências humanas trabalhando isoladamente e dentro de
especializações cada vez mais estreitas – ainda que tenham contribuído para
iluminar a interpretação de algumas faces de nossa múltipla realidade – não nos
deram os esquemas conceituais globais de que carecemos para suscitar e fazer
frutíferas uma verdadeira consciência crítica de nossa realidade como problema.
Nessas circunstâncias, é que se impõe como tarefa prioritária a implantação de
programas interdisciplinares de ensino e pesquisa. Reunindo diversas modalidades
de especialistas nos estudos da sociedade e da cultura, eles permitirão realizar o
esforço conjugado e interfecundante indispensável para fazer face aos temas e
problemas mais relevantes com respeito ao desenvolvimento social e cultural do
momento.

Sem se concretizar na área de Filosofia, esse mesmo escopo de idéias serviu de base
para outro projeto, também para um curso de mestrado, no entanto na área das ciências
sociais19. Neste, como no anterior, Darcy destaca a necessidade de considerar, na
composição da nova grade curricular, a relevância social dos temas para a América Latina,
além da interdisciplinaridade, que deveria ser o marco do programa de mestrado. Neste
sentido, segundo ele, nenhum tema seria mais oportuno do que “Desenvolvimento Social”,
pois “diz respeito ao cerne mesmo de nosso problema nacional que é o desafio de realizar
nossas potencialidades dentro da civilização a que pertencemos”.
Para Darcy, se várias universidades já abordavam o problema, elas o faziam
exclusivamente da perspectiva econômica, e nunca a partir do enfoque das ciências sociais,
único capaz de dar real entendimento ao problema.
19

Cito doravante o projeto de autoria de Darcy. Todavia, há neste mesmo conjunto de documentos, um
projeto para o Mestrado em Ciências Sociais do IFCS, para a área de concentração “Política e Sociologia da
América Latina”, sem autor específico, embora as referências ao diretor de Pós-Graduação do IFCS e à
própria coordenação fazem crer tratar-se de um documento a ser apresentado pelo departamento. Neste texto
consta que “a área específica ‘Sociologia e América Latina’ teve sua origem numa proposta inicial do
professor Darcy Ribeiro, depois analisada e modificada pela Comissão de Reestruturação do Mestrado”. Em
seguida é destacada a necessidade de uma área de concentração específica em sociologia do desenvolvimento,
sobretudo da América Latina, problemática urgente, embora inédita nos mestrados em ciências sociais. Darcy
Ribeiro é citado, ao final, como membro do corpo docente. Apesar de “modificado”, este projeto guarda, de
fato, estreita semelhança com aquele elaborado por Darcy, sendo mesmo idêntico em alguns trechos.
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Para colocar em prática esses novos planos, foi proposta, não obstante, a colaboração
de pessoal qualificado capaz de atuar dentro dos enfoques da filosofia, história e ciências
sociais. Também era desejada a participação de “um pequeno número de especialistas de
renome nacional no estudo do desenvolvimento social, todos com formação acadêmica de
nível doutoral”, e, além deles, de “uma pequena equipe de professores e estudiosos
estrangeiros de grande experiência e notória competência”. No plano material, foi
planejado, para os mestrandos, participação em atividades de pesquisa e o acesso à
documentação e à bibliografia pertinentes.
Assim como em praticamente todos os empreendimentos que idealizou ao longo do
período tratado nesta tese, Darcy não deixava de ter, agora, planos grandiosos. Não é à toa
que prescrevia a necessidade de ajuda internacional de incentivo à docência e pesquisa. Já
tinham sido feitas, inclusive, sondagens preliminares junto a organizações governamentais
e acadêmicas da América do Norte, Alemanha, Itália, Inglaterra e México, o que permitia
supor que teria êxito um apelo que partisse de um programa de estudos tal como havia sido
proposto20. Um projeto, acima de tudo, concebido como algo inédito na pós-graduação
brasileira, “tanto pela originalidade de seu objeto de estudos, como por seu caráter temático
e disciplinar”. Não por outro motivo, o Instituto só tinha a lucrar com sua concretização:
ganharia relevância nacional e, em um prazo maior, internacional. Sobre o caráter de
originalidade, afirmava:

A implantação, nas bases propostas, de um Programa interdisciplinar de pósgraduação, a nível de mestrado, sobre Desenvolvimento Social nos permitiria
superar a estreiteza e a esterilidade dos enfoques sistemáticos e unívocos,
referentes a campo do saber, (sociologia, antropologia, etc.) à luz dos quais se
20

Darcy cita as seguintes instituições com potenciais para colaborar: Centro Coordenador de Estudos Latino
Americanos da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), Instituto Latinoamericano de Estudos
Transnacionais (ILET), Centro de Estudos do Terceiro Mundo, todos no México; Instituto Latinoamericano y
del Caribe de Planificación Económica e Social (ILPES), ligada à Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), no Chile; Instituto para a Integração da América Latina e o Caribe (INTAL), na
Argentina; e o Conselho Latinoamericano de Ciências Sociais (CLACSO), da qual esperava a colaboração
mais fecunda. Embora lhe parecessem menos promissores, contava ainda com o intercâmbio com instituições
voltadas para o estudo dos problemas da América Latina existentes na Europa, EUA, África e Ásia.
Simultanemante, o programa deveria estabelecer vínculos com núcleos brasileiros que se destacavam no
cultivo das ciências sociais. Sobre isto, diz Darcy, no projeto: “Tenho em mente, especialmente o Programa
de Doutorado em Antropologia do Museu Nacional, o de Mestrado em Ciência Política do IUPERJ, o de PósGraduação em História da Universidade Federal Fluminense, os diversos programas pós-graduados sobre
desenvolvimento econômico da UFRJ, o Núcleo de Estudo de Relações Internacionais da P.U.C do Rio e o
Centro de Estudos Latino Americanos da Universidade Federal de Minas Gerais”.
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estruturam nossos estudos sociais. De fato, a adoção de uma abordagem
interdisciplinar, concernente a temas cientificamente frutíferos e a problemas
socialmente relevantes, por seu caráter concreto e prático, imprimiria objetividade
às atividades de pesquisa, e consistência ao ensino. Permitiria, ao mesmo tempo,
superar os riscos da alienação, em que incorrem os cientistas sociais dos países
subdesenvolvidos, ameaçados sempre de se verem reduzidos a meros ecos das
doutrinas acadêmicas de outros países, em lugar de serem intérpretes de sua
própria realidade (grifo original).

Consideradas estas questões, nenhum outro programa de pós-graduação, argumentava
Darcy, ofereceria melhores condições para

dinamizar as atividades de pesquisa científica e de estudos críticos-humanísticos do
nosso IFCS. Isso porque, uma vez implantado ele constituirá uma barreira contra a
recolonização cultural e acadêmica de que somos objeto por parte dos centros
internacionais de dominação econômica e de suas contrapartes acadêmicas. Há
hoje plena consciência em toda a América Latina de que estamos sendo objeto de
uma verdadeira colonização em todos os planos de cultura. No Brasil esta
subordinação alcança forma especialmente aguda no âmbito das ciências sociais,
que não se edificam por uma acumulação de esforços de gerações sucessivas, mas
expasmodicamente pela vinculação de cada nova geração a núcleos exógenos.
No nível das atividades universitárias essa influência de caráter meramente
modernizador é alienante. Em lugar de contribuir para a melhoria do nível de
cultivo da ciência e de sua aplicação aos problemas nacionais, tem um efeito
esterilizante. Impondo uma ótica alienígena aos jovens que caíram sob sua
influência, os tornam incapazes de ver e interpretar nossa própria realidade, com
vista à sua transformação.

Tudo indica, no entanto, que o ambicioso projeto não surtiu o efeito desejado. A
própria presença de Darcy Ribeiro, na UFRJ, parece não ter sido, ao menos de sua
perspectiva, devidamente proveitosa, para ele ou para a Universidade. No final da década
de 90, ele descreveu a surpresa causada por sua experiência docente no IFCS. Criticando a
mentalidade alienante imposta pela ditadura nos doze anos que antecederam sua chegada,
lamentou o fato de ter sido um simples desconhecido para a maioria dos alunos, ou, pior,
apenas um “político errado” e “subversivo”. Seus livros tampouco tinham adquirido, até
então, algum valor. Não foram lidos por nenhum deles. Até seus colegas antropólogos
achavam que ele era simplesmente “descartável”. A postura alienada que reinava na
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universidade tornou-se ainda mais evidente aos seus olhos quando ele verificou “que os
alunos que faziam mestrado em filosofia sobre Heidegger e outros sábios nunca tinha
ouvido falar de Álvaro Vieira Pinto, o único filósofo ativo que nossa casa havia produzido”.
Com esta percepção, Darcy conclui: “O veto ditatorial a todos nós, exilados, funcionou. Foi
interiorizado pela maioria dos professores. São coisas da ecologia, inevitáveis. Uma raça
nova, diante do vazio, se expande formidavelmente” (Ribeiro, 1997a, p. 468).
Difícil dizer até que ponto esse sentimento de Darcy corresponde à realidade vivida
junto aos alunos e docentes do IFCS. Suas declarações apontam, não obstante, para uma
questão crucial para os propósitos do presente trabalho: o lugar que Darcy Ribeiro sentia
ocupar entre intelectuais em geral, e cientistas sociais em particular, no Brasil, após o
exílio. É o que doravante passo a analisar.

As lições do exílio

O malogro de praticamente todos os projetos idealizados por Darcy Ribeiro após o
seu retorno do exílio político constitui um forte indício de que algo apontava para uma
divergência profunda entre as ciências sociais, tal como ele as concebia, e aquelas
praticadas, naquele momento, por seus pares, no Brasil. No caso específico do IFCS, alguns
fatores devem ser levados em conta na tentativa de explicar a dificuldade de adaptação de
Darcy Ribeiro ao ambiente institucional ao qual estava ligado.
Maria Stella Amorim, diretora do departamento de Ciências Sociais da UFRJ na
época, revelou em entrevista as dificuldades de inclusão das propostas de Darcy no
currículo exigido para os cursos, que inviabilizava ementas de grande amplitude temática21.
Segundo o relato da antropóloga, a resistência de Darcy em aceitar as (novas) condições de
trabalho vigentes acabava por contribuir para os conflitos existentes entre ele e alguns
21

Neste sentido, vale descrever as disciplinas que, segundo Darcy, o referido programa de pós-graduação
deveria oferecer uma vez que estivesse suficientemente amadurecido: Configurações-Históricas Culturais dos
Povos Americanos, Áreas Sócio-culturais, América Latina no Após Guerra, Conjunturas Americanas,
Desenvolvimento Social, Planificação Governamental e Desenvolvimento Social, Relações Internacionais,
Pensamento Social e Consciência Crítica, Estruturas Sociais, Processos Sociais na América Latina,
Protagonistas Sociais, Sistemas Políticos Americanos, Relações do Trabalho no Campo, Trabalho e
Sindicalismo na América Latina, Reforma, Revolução, Contrarevolução, Cultura e Ideologia, Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento, Seminário I – Estudos Latino-americanos, Seminário II – Problemas
brasileiros – e Seminário III – Metodologia.
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membros do departamento. Acrescente-se a isto o temperamento irascível de Darcy –
potencializado com o capital simbólico adquirido em várias experiências que lhe renderam
grande notoriedade – para tornar as barreiras praticamente intransponíveis.
Ao retornar, Darcy Ribeiro falava a partir da experiência de um ex-exilado. Mas
falava também como um intelectual de vanguarda cuja trajetória marcara momentos
decisivos tanto para as ciências sociais como para a política, dentro e fora do país.
No Brasil, como vimos, além de pioneiro em várias iniciativas importantes no âmbito
científico e de pesquisa nos anos 50 e 60, alcançou o poder como membro dos mais
atuantes do primeiro escalão da política brasileira, sob o comando de João Goulart. No
exílio, sua atuação alçou-se a patamares nunca antes imaginados – por ele ou, talvez, por
qualquer outro antropólogo brasileiro. Não só esteve ao lado de personagens centrais em
todo o processo político da América Latina entre 1964 e 1976 – como vem exemplificar a
estreita relação que estabeleceu com eminentes personalidades como Salvador Allende e
Juan Velasco Alvarado – como escreveu uma obra cuja repercussão certamente o situava,
até então, entre os mais importantes pensadores da América Latina na área das ciências
sociais22. Aliado ao gosto confesso de Darcy por louvações, este conjunto de fatores leva a
crer que, ao retornar para o Brasil, ele esperasse algum reconhecimento23 – o que, de fato,
aconteceu em muitas ocasiões24.

22

São incontáveis os convites recebidos por Darcy para participar de encontros, seminários, congressos,
associações de pesquisa etc, em países da América Latina e de outros continentes. Também foram muitos os
intelectuais que escreveram a Darcy em razão da repercussão de seus livros em vários países do mundo.
23
É notória, como, aliás, espero ter demonstrado ao longo deste trabalho, a predileção de Darcy pelo poder. À
guisa de curiosidade, vale destacar as muitas vezes em que ele se referiu, jocosamente, ao seu projeto de se
tornar “Imperador do Brasil”. Não foram poucas, igualmente, as referências, irônicas, claro, de seus
interlocutores a esse “desejo”. Uma delas é particularmente interessante, não só por seu caráter de anedota,
mas por deixar entrever aspectos importantes da personalidade de Darcy. Em 1976, um de seus
correspondentes escreve: “Me doy cuenta muy bien que tienes el terreno bien sembrado y una amplia base de
popularidad sin la cual tu proyecto de ser Emperador de América, partiendo de Brasil, seria difícil de lograr.
Creo que es muy significativo el apoyo que en los sectores femeninos has conseguido, por lo que tu
movimiento habrá de provocar, tal vez, el surgimiento de un gran matriarcado, benévolo y mustio, en
América Latina. No me resulta difícil imaginar las grandes dificuldades que tendré para cumplir con la tarea
que me será asignada en tu imperio ya que testificar de la virgindad de miles de doncellas despostas a llevar
en su vientre el embrión de Darcy I será una tarea sumamente turbadora.
Las mulatas que se miran desde los altos edificios de Copacabana inspira un futuro de mestizaje muy
halagüeño. Cuando estuve ahí sólo me inquietó percatarme de que algunos de tus compatriotas parecen más
preocupados por el juego de pelota. Seguramente ya habrás pensando en la manera de reorientar estas
tendencias” (carta pertencente ao acervo da Fundar).
24
Também não foram poucas as homenagens recebidas por Darcy, em várias esferas, antes e depois do exílio,
dentre as quais destaca-se o título de Doutor Honoris Causa recebido da Universidade da República do
Uruguay, em 1968, e da Sorbonne, em 1979, ao qual retornarei em minhas considerações finais. Para uma
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Por outro lado, no que se refere particularmente à antropologia, o pensamento de
Darcy, tal como exposto nos projetos acima descritos, demonstrava, sob vários aspectos,
expressiva incompatibilidade com os rumos tomados pela disciplina a partir da segunda
metade da década de 60, quando um avançado processo de institucionalização e
profissionalização começava a dar nova feição ao “fazer antropológico”.
É verdade, no entanto, que as clivagens em relação ao pensamento de Darcy Ribeiro
tiveram início em uma fase anterior a 1964 – portanto, anterior ao seu exílio –, mais
precisamente, no momento de implantação dos primeiros cursos de pós-graduação no
Museu Nacional.
Antigo colaborador de Darcy no SPI, nos cursos ministrados no Museu do Índio e,
posteriormente, no CBPE, Roberto Cardoso de Oliveira é, sem dúvida, o principal
idealizador dessa iniciativa e um dos personagens centrais daquela fase. Em 1961, por
ocasião da avaliação dos primeiros resultados do projeto implantado no Museu Nacional,
Cardoso de Oliveira já apontava para as tendências que doravante deveriam nortear os
trabalhos docente e de pesquisa em antropologia:

No Estado da Guanabara – e poderíamos generalizar para o Estado do Rio – o
ensino pós-graduado em Antropologia é pràticamente inexistente. Os empreendimentos
altamente louváveis de Darcy Ribeiro, consubstanciados nos Cursos de Aperfeiçoamento
auspiciados pela CAPES – e nos quais tivemos a honra de colaborar (1955, 56, 57-58) –,
incidiam numa peculiaridade, ainda que formal, de admitirem como alunos pessoas nãograduadas, mas possuidoras de ‘nível intelectual’, considerado adequado. A não exigência
de ‘diploma’ de curso superior para o recrutamento dos alunos roubou daqueles Cursos a
condição de verdadeiros empreendimentos pós-graduados no Rio de Janeiro, mas não lhes
tirou a primazia de um empreendimento pioneiro na esfera da ‘formação de profissionais’
em Antropologia. Essas exigências foram pela primeira vez apresentadas pelo Curso de
Teoria e Pesquisa em Antropologia Social, tornando-o, a rigor, o primeiro curso dêsse
nível (Cardoso de Oliveira, 1962, pp. 237-238).

Dois fatores são apontados por Cardoso de Oliveira como cruciais para o sucesso do
Curso de Teoria e Pesquisa em Antropologia Social. Em primeiro lugar, o regime de
cronologia completa de Darcy, conferir Coelho (1997). Entre as homenagens recebidas no Brasil, vale
destacar, pela proximidade de suas atividades na UFRJ, sua participação, como paraninfo, na formatura da
turma de 1978. Carlos Freire, um dos alunos desta turma, relatou-me que aquela foi a primeira vez que Darcy
entrou na UFRJ, após o exílio. Naquele momento, ele ainda não havia sido beneficiado pela lei da Anistia,
portanto não gozava de plenos direitos.
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“dedicação exclusiva” de professores a alunos. A experiência do Museu Nacional havia
mostrado o quão benéfico poderia ser “o convívio intenso entre alunos e professores, em
que aquêles puderam se familiarizar com a matéria à custa de uma motivação e contrôle
sistemático” (idem, p. 239). E, sem dúvida, continua Roberto, a aceitação irrestrita deste
regime por parte dos alunos havia sido o fator decisivo para o sucesso do curso25.
Mas, para tanto havia contribuído ainda um segundo fator: “a pesquisa de campo,
articulada ao ensino teórico ministrado”. Segundo Cardoso de Oliveira, toda a parte de
ensino da técnica de pesquisa havia sido, no curso do Museu, passada ao aluno in loco. Este
procedimento mostrou que a primeira experiência de campo dos alunos é muito mais
produtiva, metodológicamente, quando acompanhada e controlada diretamente pelo
professor. Muito mais significativa, portanto, do que aquela em que “o aluno parte sòzinho
para o campo, sem alguém mais experimentado” (idem, ibidem).
Ora, além daquele citado diretamente – a aceitação de candidatos sem diploma –, são
exatamente estes dois aspetos o que não poderíamos localizar nos cursos do Museu do
Índio e do CBPE, nos quais, como vimos, sobretudo professores estavam não raro ligados,
concomitantemente, a mais de uma instituição. A multiplicidade das atividades de Darcy,
idealizador de ambos, torna-o o exemplo mais evidente disto.
A estas divergências de caráter institucional, creio ser pertinente acrescentar ainda
uma outra, de caráter conceitual, expressa na concepção de um curso de teoria e pesquisa
em antropologia “social”, e não “cultural”, como Darcy propusera para o Museu do Índio26.
25

Uma correspondência de 27/12/60, localizada no arquivo pessoal de Roberto Cardoso de Oliveira,
depositado no Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), da Unicamp, nos traz informações sobre a origem de sua
proposta de conciliar pesquisa e ensino em regime de tempo integral. Escrevendo a Evaristo de Morais Filho,
então diretor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Brasil, Roberto lembra ter trabalhado
sempre em regime de dedicação exclusiva, mesmo considerando os cursos auspiciados pela CAPES, de 1955
a 1958, sob o comando de Darcy. Com exceção do curso realizado pelo CBPE em 1957/1958, os demais
foram sediados na mesma repartição à qual Roberto estava ligado por vínculos trabalhistas. Isto, dizia,
permitia-lhe “desempenhar, simultaneamente, as funções de Professor e Pesquisador, com grandes vantagens
para ambas as atividades que – a meu ver – não se excluem mas, ao contrário, devem ser complementares
para qualquer especialista ou professor de nível universitário”. E, em seguida, conclui: “Por este motivo, creio
estar em condições ideais para julgar os benefícios do tempo integral para o labor científico e didático face às
diferenças de rendimento que eu mesmo pude surpreender comparando minha atividade em 1957/1958 –
quando tive que me dividir entre o Museu Nacional e o CBPE – com a de 1955/1956 e a atual. Os resultados
incomparavelmente superiores obtidos naquelas oportunidades em que me foi facultada a prática de tempo
integral, quer do ponto de vista da pesquisa, quer do ponto de vista do aproveitamento de alunos estagiários
que estiveram sob minha orientação, permitem-me afirmar constituir o tempo integral não apenas um recurso
para melhorar o nível do trabalho científico e didático, mas sim um requisito para o mesmo” (grifos originais).
26
A rigor, a diferença poderia ser estendida ainda à proposta de formar um curso de “aperfeiçoamento em
antropologia cultural”, no caso de Darcy, e de “especialização em antropologia social”, como passou a ser
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Esta diferença tem sua origem no aporte “sociológico” que Roberto Cardoso de Oliveira
trazia à antropologia e, com efeito, em suas críticas aos estudos de aculturação que
predominavam no Brasil até a década de 60.
Discípulo de Florestan Fernandes, Cardoso de Oliveira procurou afastar-se da
influência norte-americana na etnologia brasileira que, segundo ele, no início da década de
60, sobrepujava as demais e circunscrevia toda a sua problemática (Cardoso de Oliveira,
1963). Por conseguinte, inspirado em uma tradição de estudos realizados por sociólogos
preocupados particularmente com a questão das “relações raciais”, imprimiu uma nova
perspectiva nos estudos etnológicos, consubstanciada em seus estudos sobre “fricção
interétnica”27.
Especificamente sobre a etnologia de Darcy Ribeiro, Cardoso de Oliveira salientava
que seu mérito residiria menos em seu aspecto teórico do que na preocupação do autor com
o destino dos povos indígenas. Segundo Roberto, esta experiência indigenista levou Darcy
“a apontar, como tema básico a ser considerado pelos pesquisadores do ‘processo de
integração e aculturação’, a questão da sobrevivência física das populações tribais,
deslocando, assim, a ênfase metodológica até então colocada na cultura para o destino
mesmo das populações” (Cardoso de Oliveira, 1963, p. 42).
Isto não significa dizer, porém, que não houve confluência entre esses antropólogos.
Ao contrário, a influência de Darcy Ribeiro – e outros etnólogos importantes, como
Eduardo Galvão – sobre Roberto Cardoso de Oliveira, não foi pequena. É, talvez, em sua
auto-definição como um “etnólogo orgânico”, numa clara alusão ao compromisso que
Roberto sempre teve com os povos estudados – que ela seja mais evidente28. Mas, vejamos
como Roberto explicou-me o assunto:

Este etnólogo orgânico o Darcy sempre foi, o Galvão também. Quer dizer, nós
éramos orgânicos neste sentido. Quer dizer, isto você nunca perde. Pelo menos eu
não perdi. O Galvão morreu cedo. Mas não deve ter perdido também. Ele sempre
chamado o curso ministrado por Roberto Cardoso de Oliveira no Museu Nacional, a partir de sua segunda
edição.
27
Conferir Cardoso de Oliveira (1963, 1972, 1996).
28
Conferir Cardoso de Oliveira (s/d). Vale salientar tratar-se de uma auto-definição, como atestam várias
passagens de O Diário e Suas Margens, que já estava presente em seu horizonte de pesquisa e ação
indigenista desde os anos 50, quando Cardoso de Oliveira, então etnólogo do SPI, realizava seu estudo junto
aos Terêna (cf. Cardoso de Oliveira, 2002).
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tinha um envolvimento visceral com a problemática indígena no seu contato com a
sociedade nacional. (...) Então isto é uma coisa que eu realmente herdo e que eu
aprendi. Isto nesta experiência do Serviço de [Proteção aos] Índios, que foram
quatro anos. E evidentemente, o grande líder nosso no enfrentamento desses
problemas práticos e teóricos era o Darcy. (...) Ele sabia realmente pensar na
problemática indigenista e isto eu acho que eu aprendi muito com ele, mesmo.
Então você veja o seguinte... a minha etnologia tem a sua origem na prática
indigenista. Mas ao mesmo tempo tem a sua origem numa tradição da sociologia
feita em São Paulo, das relações raciais. O estudo do negro. Embora eu não
trabalhe com o negro, mas a questão [de] privilegiar as relações sociais sobre as
relações culturais. Quer dizer, então eu era no fundo muito mais um sociólogo
pensando na questão indígena, tal como o Florestan. Eu acho que o Florestan
exerceu uma influência muito maior em mim do que o Darcy, mas isso não há
dúvida. A influência do Darcy está muito marcada pela problemática indigenista,
isso [também] não há dúvida (entrevista).

Se tudo isto já sinalizava para uma clivagem entre Darcy e Roberto que, apesar da
admiração mútua, seguiram caminhos completamente diferentes a partir da década de 60 –
Darcy enveredando para a política nacional e Roberto imprimindo novos rumos ao processo
de institucionalização da antropologia –, no final da década de 70 o enfretamento destas
concepções divergentes acerca do trabalho do antropólogo – que, no caso de Roberto, estou
tomando como representativo da antropologia brasileira – tinha, talvez, atingido o seu
ápice29.
O período imediatamente posterior ao retorno de Darcy Ribeiro ao Brasil, após o
exílio, foi marcado por inúmeras críticas suas aos intelectuais, de maneira geral, e aos
antropólogos, particular. Neste último caso, o debate público travado com Roberto Da
Matta, publicado na revista Encontros com a Civilização Brasileira, com uma entrevista

29

Um último comentário sobre essas diferentes trajetórias. Indagado sobre as reiteradas referências ao hábito
de Darcy chamá-lo de “filósofo”, encontradas em O Diário e Suas Margens, respondeu Roberto Cardoso de
Oliveira, na mesma entrevista: “(...) o contato com o Darcy foi a minha entrada na antropologia, e o fato de o
Darcy dizer, me olhar muito como um estudante... como ‘filósofo’, como ele dizia, não era tanto pelo meu
interesse pela filosofia. É porque nós éramos muito diferentes, intelectualmente, em termos de interesses. O
Darcy sempre foi um homem extremamente prático, né? Prático no sentido de que ele era um homem de ação.
Então a própria antropologia dele era uma antropologia que tinha um compromisso muito grande com o
destino das populações indígenas. Isso, claro, era um compromisso que todos nós tínhamos, trabalhando no
Serviço de Índios. Ele, Galvão e eu, pessoas de formação... cada um de nós com formação totalmente
diferente do outro. Mas nos encontrávamos neste mesmo desiderato. (...) mas o que fazia ele, brincando
comigo, para mostrar a diferença, era em vez de dizer acadêmico, dizer filósofo. Porque o que prevalecia
também, muito, era minha postura acadêmica, que eu nunca perdi, né?”.
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dada por Darcy ao jornalista Edílson Martins, uma réplica de Matta e uma tréplica de
Darcy, constitui um dos exemplos mais expressivos daquele momento30.
Na ocasião, Darcy Ribeiro não poupou munições em um virulento ataque à
antropologia brasileira. Filiando-se a uma genealogia de etnólogos que remonta a
Nimuendaju, e inclui Eduardo Galvão, segundo ele, “o maior antropólogo brasileiro”,
Darcy tecia ferozes críticas ao que percebia como uma traição da nova geração de
antropólogos aos ideais humanistas que deveriam estar presidindo as tarefas em etnologia.
Como (auto-proclamado) inaugurador, no Brasil, de uma antropologia interessada nos
índios como destino, não via com bons olhos a suposta subserviência observada na atitude
“seguidista” de jovens antropólogos, os quais acusava de manipular os índios em favor
próprio. Em suas palavras, “vão para aldeia, apenas para ilustrar uma tesezinha do professor
estrangeiro para obter o doutorado”, permanecendo sempre alienados. (Ribeiro, 1979c, p.
94). Por este motivo, qualificava boa parte dos cientistas sociais, mas os antropólogos
especialmente, de “cavalos-de-santo”, por cuja boca falavam sumidades internacionais
eventualmente em moda. “Não prestam pra nada”, dizia, “nem para a cultura brasileira,
nem para os índios”. Daí a seguinte conclusão:

Dos livros desses antropólogos não vai ficar nada. Porque é um exercício de
aplicação local de puxa-saquismo com respeito a teorias vindas de fora, que são
teorias de moda, e que amanhã não existirão mais. Da obra dessa gente vai ser
impossível concluir, ou extrair uma etnologia, porque nada há, ou mesmo nunca
chegaram a entender (idem, ibidem).
E, em outra passagem, aludindo a uma possibilidade (frustrada) de continuidade entre
sua antropologia e aquela de antropólogos mais jovens, afirma:

A minha obra que poderá ser publicada no futuro são meus estudos de etnologia. É
pena que a maior parte dos antropólogos brasileiros pôs a perder totalmente essa
etnologia que deveria ser deles. Em lugar de ir como o Nimuendaju a uma tribo,
tentando entendê-la, ver o mundo com os olhos dos índios, dominar a compreensão
do mundo deles e dar deles uma imagem, o que fazem é um trabalho de ilustração
de teses estrangeiras, de qualquer Levy-Strauss(sic), de qualquer teórico boboca,
francês ou norte-americano. Ilustram essas teses com exemplificações locais (idem,
p. 93).
30

Conferir os números 12 e 15, de 1979, da revista Encontro com a Civilização Brasileira.
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Mariza Corrêa (1995) resumiu com clareza o teor das críticas que Darcy dirigia a seus
colegas, particularmente os do Museu Nacional, representado por Roberto da Matta.
Primeiro, se indignava com a nova linguagem da disciplina, agora, ininteligível; segundo,
reclamava a “irrelevância social” dos novos temas vigentes, preocupados com as
microrelações sociais em detrimento das interpretações globais da sociedade; finalmente,
dirigia feroz crítica à “carreira acadêmica”, tratada quase como uma perversão do ofício do
antropólogo.
Mas, da mesma maneira que a insatisfação de Darcy Ribeiro apontava, na época, para
os rumos – para ele inaceitáveis – tomados pela antropologia brasileira nos últimos anos, a
resposta de Roberto da Matta indicava, em contrapartida, os resultados do processo de
institucionalização e profissionalização da antropologia no mesmo período. Nas palavras de
Mariza Corrêa, Roberto da Matta, ao dizer que passava Darcy “a limpo”, estava, ao mesmo
tempo, “passado a limpo um trecho da história de nossa disciplina, pondo em dia, num belo
resumo, as características que, desde a criação dos programas de pós-graduação,
orientariam a formação de antropólogos no país” (idem, p. 97).
Entre essas características, cabe destacar principalmente a reivindicação por um
espaço autônomo de atuação e de independência científica, que além possibilitar a
consolidação de uma nova elite intelectual, permitiu também a consagração do intelectual
especializado, mais atento aos critérios de cientificidade, supostamente mais imparcial,
mais distante, enfim, um acadêmico, no sentido moderno da palavra. Um trecho da resposta
de Da Matta a Darcy é, a esse respeito, bastante expressivo:

Por tudo isto, penso que minha Antropologia não depende de nenhuma condição
política ou ideológica. Como disse antes, ela é sua própria ideologia. E dela
decorre uma posição política fundada no respeito da pessoa e dos costumes
humanos. E mais: na humildade, quando se trata de falar ou modificar costumes.
Recuso-me, pois, a aceitar o seu chamamento de submeter minha antropologia à
ideologia. Não desejo ser político profissional e estou farto de ver o domínio da
política ser tomado como o ponto máximo pelo qual se referenda e julga ações
sociais no Brasil. Creio que é tempo de dizer que todas as atividades, sobretudo as
atividades científicas, têm também o direito de reivindicar um espaço próprio. Um
lugar do qual possam, seguindo suas próprias regras e com seus próprios
instrumentos de classificação, estabelecer uma visão da sociedade. Tal lugar e a
luta para encontrá-lo é uma posição francamente política. Mas aqui, ao contrário
da postura do Darcy, não é a ideologia que irá determinar e justificar a
antropologia, mas precisamente o contrário (Da Matta, 1979, p.90).
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Esta é, sem dúvida, uma questão fundamental e será retomada a seguir. Antes, no
entanto, cabe considerar, ainda, que parecia estar em jogo não somente o embate entre duas
concepções divergentes de trabalho intelectual, como também entre duas “antropologias”,
por assim dizer, construídas a partir de pressupostos diferentes.
A década de 70 foi marcada, no Brasil, pela influência dos estudos levi-straussianos,
da qual Roberto Da Matta tornou-se, aliás, uma figura emblemática31. Como salienta
Durham (2004), o formalismo da obra do antropólogo francês “distanciava-se
progressivamente do tipo de reflexão então dominante na antropologia, na qual o debate
teórico se travava no seio mesmo da produção das monografias etnográficas, no estudo dos
povos, culturas, grupos ou categorias sociais empiricamente limitadas”. Tudo isto não podia
senão perturbar “os antropólogos formados na tradição do trabalho de campo, da
preocupação com a unicidade da cultura” (idem, p 37).
Mas este foi também o período de expansão universitária, cujos efeitos positivos não
impediram uma multiplicação de pesquisas em pós-graduação nem sempre acompanhadas
da qualidade desejada (Durham, 1982). Todavia, multiplicaram-se igualmente – e
paradoxalmente, se pensarmos nas críticas de Darcy – os estudos sobre a sociedade
nacional, como conseqüência do fortalecimento da temática do campesinato e da
antropologia urbana. Como sugere Eunice Durham, em um contexto de abertura política,
intensificava-se a busca por temas políticos e a preocupação de estudar grupos socialmente
desprivilegiados, que passavam a ser visto como as vozes da contestação da ordem vigente,
fora dos sindicatos e partidos. Sobretudo pelos antropólogos mais jovens, “desesperançados
com a vitória dos regimes capitalistas e desapontados com a aparente falta de capacidade do
proletariado de exercer o papel de classe revolucionária” (Durham, op. cit. p, 40)32.
Isto posto, é possível dizer que, a despeito dos avanços inequívocos proporcionados
pelos processos de profissionalização e autonomização pelos quais vinha passando a
antropologia brasileira, e, também, do engajamento de muitos professores e estudantes, o
problema parecia residir, para Darcy, em uma suposta incapacidade de boa parte dos
antropólogos brasileiros em assumir uma postura autenticamente ideológica, para ele
somente alcançada por intelectuais “revolucionários” e “iracundos”. Ou, para voltarmos às
31

Sobre os estudos antropológicos na era da pós-graduação ver Rubim (1996).
Donde a origem das críticas da autora ao fato de que o engajamento de pesquisadores acabava por resvalar
para a militância, o que transformava a “observação participante” em “participação observante”.
32
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considerações de Da Matta feitas em 1979, no fato de que, posicionando-se como
“acadêmicos”, comprometidos antes com a ciência do que com qualquer ideologia que
eventualmente a preceda, os antropólogos não faziam senão “tomar partido em razão de
valores e servidões inexplícitas... porque inconfessáveis”33.
Evidentemente, é preciso levar em conta, dado a busca incessante de Darcy por
posições de vanguarda, sua dificuldade em aceitar que as ciências sociais, e particularmente
a antropologia, haviam crescido e avançado, apesar de sua ausência. Porém, reconhecer nas
atitudes de Darcy pós-1976, certamente exageradas em muitos aspectos, apenas uma
possível “falta de grandeza”, seria reduzir demasiadamente a questão, sem considerar seu
aspecto sociológico. Afinal, se é certo que Darcy Ribeiro fez história, ele também foi feito
por ela.
O exílio, particularmente, marcara-o para sempre. As várias experiências vividas por
Darcy Ribeiro na América Latina fizeram concretizar-se em seu pensamento um ideal
utópico-revolucionário ao qual ele acreditava corresponder alguns movimentos importantes
no continente. Este era o caso da “nova esquerda”, dos partidos comunistas e dos “grupos
virtualmente

insurrecionais”,

todos

“nominalmente

revolucionários

porque

descomprometidos com o sistema institucional vigente e deliberados a compor uma nova
estrutura de poder, capacitada para atender às aspirações das classes menos favorecidas”
(Ribeiro, 1978b, p. 180). Dentre eles, porém, Darcy via a nova esquerda como o grupo que
havia alcançado o maior amadurecimento em termos de consciência crítica na América
Latina. Ele a definia como um “esquerdismo de vanguarda integrado, principalmente por
grupos intelectualizados dos setores intermediários desligados das organizações partidárias,
que atua como núcleo de crítica, mais voltados contra a moderação do movimento
comunista do que contra o voluntarismo dos grupos insurrecionais” (idem, ibidem) – estes
últimos, formados, na década de 60, por guerrilheiros e grupos clandestinos urbanos e
rurais. Mais importante, no entanto, é que este grupo de “jovens iracundos”, líderes
universitários, intelectuais, artistas, sindicalistas, cientistas, técnicos, militares progressistas
tinham como característica marcante o fato de seus membros terem sido proscritos pelas

33

Carta supracitada de Darcy a Betty Meggers em 17/06/69, acervo Fundar. Darcy utilizou-se, em mais de
uma ocasião, desta mesma expressão ao criticar o que considerava ser os efeitos do “objetivismo científico”.
Conferir, nesta tese, capítulo 4.
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ditaduras regressivas da América Latina. Numa demonstração de seu diagnóstico da época,
escrevia Darcy:

Alguns deles, uma vez despertos para a percepção crítica da realidade de seus
países, ingressam no ativismo político. A maior parte, porém, se contenta em
manter uma atitude lúcida e versátil, participando da vida política e das atividades
culturais como agitadores políticos, como conscientizadores ou meramente
intelectuais progressistas. Em qualquer caso, atuam como um fermento que dá
sentido e autenticidade à vida intelectual latino-americana, porque a vincula à luta
revolucionária (idem, p. 181).
O papel prescrito, por Darcy, aos intelectuais, não pode ser desvinculado deste quadro
mais geral, construído ao longo de sua trajetória e radicalizado com a experiência do exílio.
Como bem mostra o projeto da Universidade de Brasília, Darcy Ribeiro acreditava, já no
início da década de 60, no poder reformador de uma classe ilustrada fiel aos padrões
científicos de vanguarda, não obstante crítica, autônoma e comprometida antes e acima de
tudo com os interesses do desenvolvimento nacional.
Não só as inúmeras correspondências trocadas por ele após 1964, mas sobretudo sua
obra de exílio mostra, no entanto, que, pouco tempo depois, ele passou a defender uma – e
somente uma – missão para os intelectuais de países “subdesenvolvidos”: encarnar a
consciência crítica e transmiti-la à massa da população, propiciando assim as bases para a
revolução social.
Somada aos ideais que nortearam a criação da UnB, esta foi a idéia subjacente a todos
os projetos de renovação universitária dos quais participou Darcy Ribeiro em países da
América Latina, durante o exílio, condensados posteriormente no livro A Universidade
Necessária. Neste trabalho já se encontram explícitas e bem formuladas suas críticas às
tendências do sistema universitário latino-americano da época, cujas principais deficiências
apontadas por Darcy eram a falta de “adequação ao nosso meio natural e humano, encarado
sob a ótica de estrangeiro” e a falta de “autenticidade relativamente a nossos valores e
interesses, que só podem se manifestar como idiossincrasias e jactâncias, porque o que faz é
a simulação ou a duplicação precária da atividade alheia” (Ribeiro, 1975, p. 249).
Segundo Darcy, acreditavam alguns que uma das maneiras de adequar as
universidades às suas respectivas realidades nacionais seria dotá-las de uma “atitude
científica positivista, cuja objetividade e neutralidade professadas nos fizessem ver as
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coisas como são”. Com isto, pleiteavam um incremento das atividades científicas
principalmente por meio de maior volume de recursos para pesquisa. Uma estratégia,
entretanto, argumentava ele, fadada ao insucesso, uma vez que as atividades dentro – e fora
– das universidades “converteram-se, entre nós, em simulação de trejeitos e estilos
estrangeiros ou estrangeirizadores que somente ilustram o discurso do saber com exemplos
latino-americanos, sendo cultivadas mais como um desfrute erudito do que como
instrumento de transformação do mundo” (idem, p. 250).
Incapazes, pois, de formular qualquer projeto de transformação das sociedades latinoamericanas, os cientistas sociais, presos a este tipo de ilusão de progresso do conhecimento,
perdiam a chance de atuar na vanguarda da revolução. Para Darcy, ao contrário dos países
desenvolvidos, onde o progresso era promovido substancialmente fora do mundo
acadêmico, “por gente rústica e prática”, cabendo às ciências humanas somente o papel
secundário de “constestadora do irredentismo, especialmente o marxismo”, nos países
pobres da América Latina, com o fracasso particularmente das classes empresariais,
incapazes de gerar um tipo de desenvolvimento generalizável à massa da população,
caberia às ciências da sociedade e seus representantes um papel até então inédito, para o
qual haviam sido chamadas a cumprir: “o de promotores do progresso, capazes de decidir
sobre o que convém à sociedade, explicitando as alternativas oferecidas à ação e optando
por ela” (idem, p. 252).
Neste contexto, conclui Darcy, cumpriria à nova universidade vencer o desafio de
“refazer as ciências”, humanas ou não, “criando os estilos de pesquisa úteis às nossas
sociedades como ferramentas de aceleração evolutiva e de auto-superação” (idem, ibidem).
Afirmar que todos os cientistas sociais latino-americanos se encontravam na mesma
situação, seria, no entanto, um exagero, como reconhecia o próprio Darcy. Alguns
pesquisadores, de diversas áreas das ciências, espalhados pela América Latina, aos seus
olhos escapavam a este quadro, dando mostras, por suas atividades, do compromisso
assumido com o desenvolvimento nacional autônomo. Mas, como descobri-los? Segundo
Darcy, identificando “os mais descontentes consigo mesmo, com as pesquisas que realizam,
com a universidade que os acolhe e a sociedade como é; conseqüentemente, os mais
predispostos a refazê-las”; ou, ainda, criando “mais oportunidades de investigação sobre
problemas socialmente relevantes” (idem, p. 253). Feito isto, criar-se-iam as bases para
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uma universidade potencialmente transformadora e revolucionária, necessária, portanto,
cujo exemplo pioneiro havia sido o projeto da UnB.
A despeito da importância das discussões de Darcy sobre os projetos de
reestruturação universitária na América Latina, consubstanciadas no livro A Universidade
Necessária, é nos volumes quem compõem seus Estudos de Antropologia da Civilização
que mais facilmente podemos identificar uma defesa categórica desta nova tarefa que de
seu ponto de vista se impunha aos intelectuais do terceiro mundo. Mas, é também nestes
livros que podemos perceber que, para seu autor, só em casos excepcionais a consciência
crítica teria sido de fato atingida por intelectuais revolucionários e iracundos – como bem
demonstram os comentários, citados acima, sobre a nova esquerda. Se atentarmos, por
exemplo, para o livro Os Brasileiros, veremos que esse era particularmente o caso do
Brasil, país no qual, de um modo geral,

a intelectualidade atuando em conivência com os interesses da ordem
desigualitária e da manutenção da dependência e tendo como matriz inspiradora a
erudição européia, produziu nada mais que uma consciência ingênua, alienada e
alienante. Suas criações não são discursos próprios sobre a realidade circundante
elaborados à medida que esta vai sendo diretamente percebida e expressa em suas
variações. Seu discurso típico é uma reelaboração com materiais exemplificativos
locais de compreensões alheias alcançadas em outra parte e concernente a outros
contextos (Ribeiro, 1985b, p. 156).
Com se vê, a crítica aos antropólogos brasileiros, tão bem ilustrada no debate com
Roberto Da Matta, não era nova. Na passagem acima, Darcy se referia a uma classe
ilustrada que, segundo ele, vigorou no país pelo menos até a segunda metade do século XX,
evidentemente diversa em suas sucessivas etapas cronológicas. Os raros e honrosos casos
de uma consciência crítica até este momento se resumiriam aos ensaios de Sílvio Romero e
Euclides da Cunha. Antes deles, mesmo os pioneiros esforços de elaboração de uma
consciência crítica nacional não ultrapassavam “a condição de efeitos da modernização
reflexa inspirados na literatura paracientífica européia concernente aos trópicos e aos povos
de cor que a conformaram como uma justificação erudita do atraso e da pobreza nacional e,
deste modo, em outras fontes de alienação” (idem, pp. 156-157). Dentre as modalidades
desta consciência ingênua estaria a alternância entre um pessimismo amargo que só defeitos
via no Brasil, exemplificado, por exemplo, por Paulo Prado, e um ufanismo que só encantos
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irresistíveis via no país, como expressa o trabalho de Afonso Celso. Darcy também destaca,
como expressão da ingenuidade intelectual daqueles pensadores, “a mentalidade retórica
dos bacharéis liberais que prestavam uma atenção superficial à realidade circundante para,
a propósito dela, construir uma erudição grandiloqüente” (idem, p. 157). Referia-se a Rui
Barbosa. Mesmo os pioneiros da velha ordenação oligárquico-patricial, “carecendo da
necessária visão revolucionária que a realidade requeria eram incapazes de equacionar os
problemas nacionais e buscar-lhes soluções” (ibidem). Em suma, todos eles, de uma
maneira ou de outra, procuravam atribuir ao atraso brasileiro realidades inelutáveis como
fatores causais ou determinantes. Entre estes, o atraso das populações primitivas aborígenes
e africanas, o clima tropical, impróprio para o trabalho, a inferioridade atávica de negros,
mulatos e mestiços (Oliveira Viana), responsáveis pela preguiça luxúria e enfermidades que
assolavam os brasileiros mais humildes (Paulo Prado), ou ainda a influência lusitana e
católica na região, como procuraram demonstrar Tobias Barreto e Manuel Bonfim. Assim,
complementa Darcy,

os ensaios de interpretação do Brasil, escritos com esta postura servem hoje
principalmente para documentar o sentimento de inferioridade que amargava seus
autores, como toda a classe dominante brasileira. Em essência, eram esforços como
os de Oliveira Vianna para ocultar suas origens na senzala. Os intentos como o de
Paulo Prado de projetar, naqueles que trabalhavam de sol a sol, a ociosidade de
sua própria classe. Ou tentativas como as indianistas de exaltar supostos ancestrais
aborígenes cheios de nobreza quando o índio mesmo, de carne e osso, era
exterminado ser qualquer protesto (idem, pp 157-158).
A esta lista Darcy acrescenta os esforços de José de Alencar, cujos livros teriam sido
escritos para “comover uma sociedade escravista com dramalhões cheios de piedade por
um negro injustiçado, mas escritos de tal maneira que deixavam evidente que seu autor
achava prematuro abolir a escravidão, apesar de ser o Brasil a última nação escravocrata do
mundo”; e Gilberto Freire, que é, “em nossos dias, a mais eloqüente expressão desta
consciência culposa orientada a idealizar a família patriarcal e as relações inter-raciais a fim
de ocultar suas lealdades classistas à oligarquia patricial, a qual ampliada mundialmente
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alcança extremos de reacionarismo com a defesa do colonialismo português na África”
(idem, p. 158)34.
A despeito das fontes européias de inspiração destes pensadores, Darcy reconhecia,
no entanto, que, mesmo entre eles, alguns alcançaram certa capacidade de “perceber a
realidade de seu país, de indignar-se contra ela e de denunciá-la, tanto através de ensaios
(Tobias Barreto, Euclides da Cunha, Sílvio Romero, Manuel Bonfim) como através de
obras literárias (Manuel Antônio de Almeida, Lima Barreto, Alcântara Machado), de
panfletos e propaganda jornalística (Cipriano Barata, Hipólito José da Costa)” (idem,
ibidem).
Embora de lá para cá a consciência crítica viesse ganhando, aos poucos, forma mais
concreta por meio de vários movimentos – políticos, literários, populares, artísticos etc –
Darcy assevera, entretanto, que “só muito recentemente começaria a amadurecer uma
intelectualidade mais apta a desvendar a trama ideológica justificatória da colonização e da
exploração classista em que o Brasil esteve e ainda está imerso e para criar uma consciência
nacional mais realista e mais motivadora” (idem p. 160). Dentre os intelectuais que
estariam participando desta atividade inalienada, contariam, entre outros, Arthur Ramos,
Oracy Nogueira, Florestan Fernandes, o próprio Gilberto Freire, Edison Carneiro, Egon
Schaden, Eduardo Galvão, Thales de Azevedo, Guerreiro Ramos, Procópio Camargo, Celso
Furtado, e, evidentemente, Anísio Teixeira.
Ao que tudo indica, os anos 60 deveriam impor-se como o ponto alto deste processo,
porquanto, em uma conjuntura política reformista, esses intelectuais chegavam mesmo a
gerar uma criatividade cultural sem paralelos na história brasileira ao mesmo tempo em que
promoviam uma “dinamização sem precedentes dos estudos dos temas e problemas
brasileiros” (idem, p. 162). Com efeito, aquele momento era, para Darcy, o palco do
surgimento de inúmeros movimentos culturais de vanguarda que, “no esforço por definir
suas linhas ideológicas, produziram um pensamento crítico original, predisposto para a
ação no plano político e cultural”. Por sua curta duração, no entanto, eles se converteram
em promessas do que teria sido “um florescimento cultural brasileiro que, pela primeira
vez, unia no pensamento e na ação aos intelectuais mais criativos e às massas analfabetas”
34
Em um prólogo à edição Venezuelana de Casa Grande e Senzala – publicado posteriormente em Ribeiro
(1979a e 1997c) – Darcy diria ainda que, apesar de “tacanhamente reacionário no plano político”, Gilberto
Freire teria escrito “a obra mais importante da cultura brasileira” (1997c, p. 8).
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(idem, ibidem). Amostras desta possibilidade seriam Paulo Freire, na educação, Maria
Yedda Leite Linhares, na radiodifusão, Glauber Rocha, no cinema novo, o grupo da BossaNova, na música popular, o grupo Opinião e Augusto Boal, no teatro, o Movimento de
Cultura Popular, a Editora Civilização Brasileira e a Universidade de Brasília.
Possibilidades, porém, em sua maioria ceifadas pelos acontecimentos políticos daquele
período, sobre os quais escreve Darcy:
Depois do golpe militar de 1964, a criatividade cultural tenta primeiro sobreviver
desesperadamente através de afirmações voluntaristas, após o que cai
drasticamente. Ao mesmo tempo se processa uma diáspora só comparável à
espanhola, que dispersa pela América Latina e pelo mundo milhares de cientistas,
pensadores, artistas e políticos precisamente quando estavam amadurecendo para
atuar como multiplicadores de uma consciência crítica finalmente alcançada. (...)
Desse modo, o pensamento original e a criatividade cultural e artística, expulsos do
Brasil ou ali amordaçados e submetidos às ameaças mais atrozes passam a
expressar-se na clandestinidade e no exílio num debate sobre o papel das
vanguardas e os pré-requisitos necessários para ativar os diversos estratos
populares para a revolução necessária (idem, p. 163).

Sobretudo a última frase deste trecho é sintomática. Ela nos ajudar a entender porque,
no ano posterior à celeuma com o Museu Nacional, Darcy definia publicamente “o
intelectual” como “o criador ativo e iracundo, que exprime o mundo de seu tempo ou que
quer passar o mundo a limpo. Intelectual padrão”, como ele o entendia, era, pois, “aquele
perseguido e proscrito por suas idéias, sobretudo o que sofre prisão e desterro ou
ostracismo” (Ribeiro, 1980, p. 213). Preso a esta concepção, Darcy não poderia perceber as
transformações pelas quais tinham passado as ciências, de maneira geral, nos últimos anos,
marcados pelos rigores da ditadura, senão como uma anomalia. Isto fica particularmente
evidente na forma como ele referiu-se ao assunto, em discurso pronunciado por ocasião da
posse de Cristóvam Buarque, como reitor da Universidade de Brasília, no ano de 1985:

Temo muito que nossos acadêmicos não tenham sido fiéis ao povo brasileiro. Temo
até que a maioria de nós serviu mais à sua opressão que sua liberação. Por
exemplo, no curso da longa ditadura que acaba de eclipsar-se, vimos florescer
extraordinariamente as Ciências Sociais em nosso país. A politicologia esgalhou-se
em dezenas e dezenas de doutorados. Não é espantoso que isto ocorra precisamente
quando mais se torturava no Brasil? Não é de perguntar como e por quê, quando
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havia menos política, quando os militantes políticos eram despedaçados na tortura,
assassinados e tinham seus corpos escondidos, mais doutores em ciência política se
multiplicavam pelo país afora? (Ribeiro, 1986, p. 14).

Em conjunto, todas as considerações de Darcy expostas acima nos ajudam a
compreender melhor sua dificuldade em adaptar-se às novas condições de trabalho
intelectual, tal como ele percebia vigorar entre cientistas sociais brasileiros no final da
década de 70. E, em contrapartida, a resistência por parte de antropólogos brasileiros em
relação à sua antropologia.
Vimos que a convivência com realidades distintas na América Latina modificou
definitivamente o pensamento de Darcy Ribeiro. Ou, em melhor medida, intensificou sua
crítica, quer em relação às elites, quer em relação aos intelectuais despossuídos de
“nacionalismo”, no sentido atribuído por ele a esta palavra, isto é, um sentimento de
inconformação e uma postura ativa frente ao atraso de países pobres como o Brasil35.
Vimos, também, em contrapartida, as dificuldades enfrentadas por Darcy, após o seu
retorno ao Brasil. Não só o malogro de boa parte das propostas para a pós-graduação da
UFRJ, como o conteúdo dos estudos antropológicos na década de 70, deixavam claro que
uma antropologia, tal como concebida por Darcy – culturalista, francamente evolucionista,
construída a partir de grandes esquemas explicativos e, ainda, submetida a uma postura
ideológica explícita – deveria parecer, no mínimo, aos olhos de parte significativa da
geração de antropólogos que o sucedeu, fora de lugar.
Isto nos permite entender, por exemplo, o teor – e o vigor – do enfrentamento público
protagonizado por Darcy Ribeiro e Roberto Da Matta, no final da década de 70, analisado
anteriormente36. Permite, igualmente, compreender as palavras de Roberto Cardoso de
Oliveira, que me afirmou categoricamente em entrevista que, após a saída do SPI, Darcy, a
despeito do inegável valor dos trabalhos etnológicos por ele realizados até então realizados,
“nunca mais fez etnologia. E mesmo antropologia, geral. Falar, por exemplo, sobre ‘o
35

Conferir, neste trabalho, o capítulo 3.
A divergência entre os antropólogos, porém, não era nova. Pelo menos é o que sugere Mariza Corrêa, ao
comentar depoimentos anteriores de Roberto Da Matta. Nestes, observa a autora, se Darcy aparece como uma
figura ultrapassada, “Eduardo Galvão é quase uma figura de Museu, pouco menos de dez anos depois de ter
concluído seu doutorado em Columbia” (Correa, 1995, p. 84). Curiosamente, o mesmo Eduardo Galvão que,
para Darcy Ribeiro, foi o melhor dos etnólogos brasileiros, como fica claro no prefácio ao livro Encontro de
Sociedades, de Galvão (Cf. Ribeiro 1979d).
36
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brasileiro’, não tem nada de antropologia. Quer dizer, [isso] ele faz como um écrivain,
como um escritor”.
As declarações de Cardoso de Oliveira me fazem crer que estava em questão, na
época, um conjunto de representações; mais do que isto, um confronto entre antropologias
distintas, porque construídas a partir de contextos – e trajetórias – distintas. Antropologias
que, por isso mesmo, remetem, aqui, a modelos37 diferentes do trabalho intelectual.
A rigor, a trajetória de Darcy Ribeiro poderia ser enquadrada por dois modelos que
remetem a dois tipos de representações de intelectuais, cujos valores analíticos, porém, não
são os mesmos. Menos expressiva, e restrita, talvez, apenas ao esquema explicativo de
Darcy sobre a realidade nacional, a primeira delas refere-se à figura do intelectual que
prevaleceu no Brasil pelo menos até a década de 3038. Esses intelectuais, desvinculados de
instituições científicas e universitárias, “divididos entre a meta do renome literário e o
status conferido pela carreira de pensador ou ensaísta, espremidos entre as servidões do
funcionalismo público e as atividades de jornalismo, desejosos de salvar o país sem perder
a si mesmo e aos seus” (Miceli, 1987, p. 19)39, não eram, no entanto, reconhecidos por
Darcy, senão em casos excepcionais, como exemplos de estudiosos que alcançaram o
pensamento crítico tal como preconizado por ele. Porque, como discutido há pouco, da
forma que Darcy os via – ao menos na discussão acima, extraída do livro Os Brasileiros –,
o nível de consciência atingido por esses estudiosos não excedia o da explicação do atraso
do povo brasileiro como conseqüência inelutável de algumas de suas principais

37

O termo é de Le Goff, que, em sua magistral biografia, afirma sobre São Luis: “Um indivíduo não existe
então e não se realiza a não ser através de uma ‘identificação coletiva’, uma categoria. Isso é o que São Luis
foi, o ‘rei cristão’. Uma personagem só se caracteriza pela semelhança com um modelo. Ser santo é ser ‘como
Deus’. Se o homem, segundo a Gênesis, foi feito à imagem de Deus, o homem decaído só se torna uma
imagem de Deus se for capaz, imitando-o, de tornar-se um santo, ou de atingir a perfeição real, porque essa é
a vocação do rei: ser aqui na terra uma imago Dei, uma imagem de Deus” (Le goff, 1999, p. 416). Para Le
Goff, esse modelo parece existir em constante tensão com o indivíduo real. Seja como for, é precisamente
nesta identificação coletiva que, creio, pode estar a chave para o entendimento da divergência entre os
modelos de trabalho intelectual aqui em questão.
38
Alcida Ramos, citada por Eduardo Viveiro de Castro, chamou a atenção para a relação de Darcy com as
“teorias do Brasil”, elaboradas na década de 30, o que o “levou a escrever uma série de amplos panoramas
histórico-culturais de pouca repercussão acadêmica”. Isto explicaria por que “Darcy Ribeiro propô-se, na
verdade, a ser um Gilberto Freire indigenista e de esquerda, que iria recontar a formação da nacionalidade a
partir do duo europeu-indígena” (Viveiros de Castro, 1999, p. 130). Vale lembrar ainda, como vimos no
capítulo 3, a ligação de Darcy, no início dos anos 60, com intelectuais como Anísio Teixeira e, por extensão,
com os ideais dos representantes da Escola Nova.
39
Para a relação de intelectuais das décadas de 30 e 40 com o funcionalismo público no Brasil, ver Miceli
(2001), especialmente capítulo 4.
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características (Ribeiro, 1985b)40; a mesma explicação, como já discutido aqui, que ele
procurou rechaçar com vigor em praticamente todos os seus escritos. Só em anos recentes,
mais precisamente na segunda metade do século XX, lembra Darcy em um trecho já citado,
“uma consciência nacional mais realista e mais motivadora” teria surgido no Brasil (idem,
p. 160). Por tudo isto, embora dignos de nota, o modelo ao qual corresponde o trabalho
intelectual realizado no Brasil até os anos 30, apresenta-se como menos representativo da
trajetória de Darcy Ribeiro do que aquele ao qual podemos vincular os intelectuais que
atuaram no país, e alhures, nos anos 60.
Neste caso, trata-se de um padrão de trabalho que vinha se consolidando à medida que
o espaço universitário ganhava forma nas décadas de 30 e 40, quando era o intelectual
crítico quem se tornava o modelo por excelência, conseguindo aliar uma formação
especializada a um mercado de grande imprensa ainda bastante cobiçado na época41. Um
momento de transição para uma formação mais especializada, no qual havia cada vez
menos espaço para o que Antônio Cândido chamou “destinos mistos”, isto é, intelectuais,
como aqueles de uma geração anterior à sua, “com um pé na literatura e outro na doutrina e
militância política” (Miceli, op. cit.). Ainda assim, como mostra Sérgio Miceli, o trabalho
intelectual do “crítico profissional” estava longe de se tornar um compromisso científico
estrito. Em São Paulo, isto somente iria acontecer a partir da década de 50, com a primeira
leva de teses e trabalhos acadêmicos da escola sociológica paulista, seja de autoria de seus
membros estrangeiros, seja da primeira geração de alunos formados. Mesma época em que
surgia o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) no Rio de Janeiro42 (idem). Os
40

Vale lembrar, no entanto, que, pelo menos em Confissões, como mencionado no capítulo 1 desta tese,
Darcy dava especial atenção a alguns desses intelectuais do passado. Além da admiração confessa por
cientistas com os quais conviveu principalmente na década de 50, tais como Oracy Nogueira, Herbert Baldus,
Donald Pierson e Eduardo Galvão, ele enfatiza a influência que sofreu, via literatura, de seus verdadeiros
mestres. Dentre eles, cita: Roquete Pinto “o mais completo antropólogo brasileiro do passado”, embora não
tenha deixado discípulos; Curt Nimuendaju, etnólogo autodidata, nascido na Alemanha, autor da “obra
etnológica mais fecunda que temos. Ou teríamos, porque, até hoje, permanece inédita no Brasil” (Ribeiro,
1997a, p.120); Arthur Ramos, alvo de grande admiração, estudioso dos negros brasileiros e de nossa herança
indígena, além de “autor do painel mais amplo e compreensivo do processo de formação do povo brasileiro”
(idem, p.121); Gilberto Freire, em quem encontrava, apesar das divergências políticas, o autor da obra mais
importante da antropologia brasileira, que é Casa-grande e Senzala. Além destes, cita outros pensadores,
antropólogos sem saber: Manoel Bonfim, Capistrano de Abreu e Josué de Castro.
41
O Grupo Clima, formado em 1939 por estudantes da FFLCH e analisado por Heloisa Pontes, é a expressão
desse período em que o sistema cultural ainda era pouco profissional e segmentado, “no qual a oposição entre
jornalistas e acadêmicos não tinha os contornos beligerantes de hoje” (Pontes, 1998, p.215).
42
Embora seja um assunto não discutido aqui, vale salientar que São Paulo e Rio de Janeiro foram locais
decisivos para a institucionalização das ciências sociais no país.
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anos 60 assistiriam, enfim, ao desfecho do processo de profissionalização das ciências
sociais e da antropologia em particular no país.
De certa forma, Darcy Ribeiro talvez seja, dentre todos os antropólogos brasileiros, o
que melhor exemplifica esse momento de transição. Como espero ter demonstrado, sua
trajetória evidencia que ele, até os anos 60, embora aliando formação acadêmica,
engajamento político, participação em empreendimentos importantes, atuação pública e
escrita de textos científicos com interesse na sociedade nacional, compartilhava muitos
aspectos do trabalho intelectual daquele momento. Mas é precisamente a partir deste ponto
que a experiência de Darcy ganha novos rumos, primeiro com sua entrada definitiva na
política nacional, segundo, com o exílio. Com isto, ele se distancia do processo do qual
havia sido personagem dos mais importantes e que culminaria no modelo de “antropólogo
profissional” tal como conhecemos hoje; e, ao mesmo tempo, aproxima-se de outra
representação de trabalho intelectual, agora mais ampla e mais expressiva de sua trajetória,
que acabou por definir o modelo ao qual ele próprio passou a enquadrar-se – e a exigir o
mesmo para os demais: o do intelectual utópico revolucionário típico dos anos 60.
Marcelo Rident (2003) chamou a atenção para o desenrolar dos acontecimentos
políticos no Brasil a partir de 1964 que engendraram uma mudança substantiva no papel
exercido por intelectuais na sociedade brasileira. Mais especificamente, analisou a
convergência ocorrida nos anos 60 entre política, cultura, vida pública e privada, não só na
sociedade como um todo como também no seio da intelectualidade. Segundo Ridenti, este
contexto, no entanto, era parte de um movimento muito mais amplo ocorrido em plena
guerra fria, de alternativas libertadoras para vários países do “terceiro mundo”, inclusive o
Brasil, que vivia um processo de urbanização e modernização. No início da segunda metade
do século passado, partidos de esquerda embalados pelos ideais revolucionários de Marx e
Che Guevara, sobre a construção do homem novo, valorizavam a ação para mudar a
história. E, também segundo Ridenti, o Brasil, sem constituir uma exceção, partilhava os
mesmos traços que, nos anos 60, marcaram os movimentos sociais: “a liberação sexual, o
desejo de renovação, a fusão entre a vida pública e privada, a ânsia de viver o momento, a
fruição da vida boêmia, a aposta na ação em detrimento da teoria, os padrões irregulares de
trabalho e a relativa pobreza, típicos da juventude de esquerda na época” (idem, p. 199).
Não cabe aqui recompor toda a agitação cultural internacional dos anos 60, mas sim
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reforçar, com Ridenti, que uma série de condições materiais compartilhadas por vários
países43, a despeito de não explicar, per se, todos os movimento libertários, levaram à
proliferação de “ações políticas e culturais inovadoras e diversificadas, aproximando a
política da cultura e da vida cotidiana, buscando colocar a imaginação no poder” (idem,
ibidem, ênfase do autor).
Assim, se Darcy conheceu de perto este momento de efervescência política em vários
países da América Latina, por outro, somente pôde acompanhar à distância a derrocada, no
Brasil, deste cenário eufórico, com a investida da ditadura militar. Foi de longe, portanto,
que Darcy conheceu a derrocada das esquerdas brasileiras, dentre as quais contavam muitos
intelectuais com os quais havia trabalhado, como aqueles que participaram do projeto da
UnB. Como se sabe, a Universidade acabou sofrendo as conseqüências da intervenção
militar, o que originou o desligamento em massa de boa parte do corpo docente, como
forma de protesto44. Em inúmeras ocasiões Darcy mostrou-se profundamente comovido
com o destino da Universidade de Brasília – e com a atitude desses professores –, que de
certa maneira pode ter ajudado a reforçar ainda mais o sentimento de pertencer a um grupo
para ele privilegiado de intelectuais perseguidos.
Particularmente sobre isto, Berta Ribeiro engrossa o coro, em uma referência à
reforma universitária que passou a vigorar, no Brasil, no final da década de 60. Escrevendo
a Betty Meggers, em 1969, quando Darcy estava preso, ela salientava que os professores
mais perseguidos eram exatamente aqueles que lutavam pela reforma das universidades,
“os mais competentes e, por isso mesmo, os mais populares entre os estudantes”. O mesmo
se dava com os próprios estudantes. Entretanto, observava ela, o governo havia promulgado
“uma reforma universitária 100 por certo inspirada no projeto da Universidade de Brasília.
Mas justamente os professôres que poderiam realizar tal reforma estão sendo expulsos,
prêsos e perseguidos. É o caso do Darcy”.45
Em suma, mesmo distante, Darcy via enfraquecer, no Brasil, a esperança de uma
revolução brasileira que, segundo Ridenti, uma vez esmagada pelos militares, cedia lugar a
43

“Crescente urbanização, consolidação de modos de vida e cultura das metrópoles, aumento quantitativo das
classes médias, acesso crescente ao ensino superior, peso significativo dos jovens na composição etária da
população, incapacidade do poder constituído para representar sociedades que se renovavam, avanço
tecnológico...” (idem, p. 199).
44
Sobre o episódio, Conferir Ribeiro (1978c).
45
Carta de Berta a Betty Meggers, 20/06/69, acervo Fundar.
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uma “transição lenta, gradual e segura para a democracia, garantindo a continuidade do
poder político e econômico das classes dominantes” (op. cit. p. 201, ênfase do autor).
É verdade que, paradoxalmente, os anos 70 assistiram a um esforço até então inédito
de modernização, já esboçados na década anterior, nas áreas de comunicação e cultura,
incentivando o desenvolvimento capitalista privado e revelando até mesmo a atuação da
ditadura por meio do Estado. São frutos deste momento a programação da Globo em
âmbito nacional, incentivada pela criação da Embratel, do Ministério da Cultura e outros
investimentos públicos no setor, o incremento da Empresa Brasileira de Filmes
(Embrafilme), do Instituo Nacional de Arte (Funarte) e do Conselho Federal de Cultura,
instituições estatais de apoio à cultura. Paralelamente, floresceu também, sob a iniciativa
privada, toda uma indústria cultural, televisiva, fonográfica, editorial, publicitária etc, que
passou, inclusive a empregar intelectuais e artistas, muitos de esquerda, expoentes da
cultura viva de um momento anterior.
Os intelectuais, no entanto, não se restringiam a este nicho. Segundo Ridenti, neste
processo, o setor intelectual, com a ampla massificação dos meios de comunicação que
alcançava também o ensino público de primeiro e segundo graus, conseguiu algum espaço
com o incentivo ao ensino privado e à criação do sistema nacional de apoio à pósgraduação e à pesquisa nas universidades, transformadas em refúgio para uma intelligentsia
que, embora duramente reprimida pela ditadura, encontrou uma alternativa de acomodação
institucional. O fato é que enquanto a sociedade ganhava novas feições, “a intelectualidade
que combatia a ditadura adaptava-se à nova ordem, que até mesmo instituía um nicho de
mercado para produtos culturais críticos, censurando seletivamente alguns deles” (idem, pp.
203-204).
Ao final dos anos 70 e nos anos 80, a necessidade de uma reformulação se impunha,
tendo em vista a busca por uma revalorização da democracia, da individualidade, da
liberdade civil, dos movimentos populares, da cidadania, da resistência à opressão, da luta
em favor das minorias, entre outras reivindicações. Para os intelectuais, em especial, era
também uma ocasião propícia para reorganizarem-se politicamente.
Este é precisamente o momento do retorno de Darcy que, uma vez mais, optou por um
caminho alternativo, ao juntar-se ao grupo liderado por Leonel Brizola para a reorganização
do PTB, no final da década de 70. De um lado, sua filiação ao trabalhismo era coerente com
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toda a sua trajetória política – não só a participação no governo Jango, mas a ligação que
manteve, durante o exílio, com boa parte de seus partidários; mas, por outro, era o
prenúncio de seu afastamento definitivo do meio acadêmico, ao menos no âmbito
institucional. Enquanto intelectuais de esquerda, muitos deles pertencentes a organizações
marxistas-leninistas derrotadas pela ditadura (Ridenti, op. cit), uniam-se à reformulação
partidária, com a criação do PT, Darcy declarava que sua opção pelo PTB passava também
pela necessidade de um partido ao qual não estivesse ligado a classe ilustrada. Comentando
sobre o assunto, declarou ele em 1979:

Por que decidi optar pelo PTB? Como escritor, meu meio de convívio imediato é
entre trabalhadores intelectuais, cientistas, professores universitários, etc. Neste
meio há a expectativa de organização de uma espécie de partido dos sábios, um
partido socialista avançadíssimo disposto a fazer no Brasil, urgentemente, a
revolução mais bonita do mundo. Uma revolução perfeita como nunca foi feita
nenhuma e em lugar nenhum da terra. Este partido acabaria sendo um clube de
leitura, e por mais simpático, progressista ou avançado que fosse, jamais cumpriria
qualquer papel na história (Ribeiro, s/d, p. 68).

Esta declaração enseja meus comentários finais.
Em resumo, ao sair do Brasil, para um período de exílio, Darcy, como intelectual,
levou consigo sua experiência social marcada por uma feição participativa e comprometida
com o desenvolvimento da nação. Durante aproximadamente doze anos, enriqueceu esta
mesma experiência, participando de acontecimentos e projetos importantes em vários
países da América Latina e, concomitantemente, compartilhando questões e preocupações
com uma ampla rede de interlocutores, todas elas tendo como substrato uma esperança
perene de retorno à própria pátria, quando esperava poder transformá-la, dotando-a de um
projeto próprio de progresso autônomo. Com isto em mente, buscou, de forma quase
compulsiva, a melhor forma de entender os mecanismos que engendravam o atraso
brasileiro e o caminho para superá-los. Sua trajetória tornava-se, assim, emblemática de
uma tentativa de “explicar o Brasil”, mas especialmente de um momento de efervescência
política, cultural e intelectual, o que permite que a ajustemos ao modelo de intelectual
utópico, público e combatente, típico dos anos 60.
Darcy jamais deixou de acreditar na possibilidade de concretização, no Brasil, de seus
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ideais utópicos de transformação social. A experiência de alteridade vivenciada em seu
retorno, no entanto, permite concluir que, ao menos de sua perspectiva, pouco espaço havia
sobrado para seu projeto revolucionário, particularmente no mundo acadêmico. O Brasil
havia mudado. Muitos de seus intelectuais também, entre eles, uma parte – talvez a mais
importante – daqueles que representavam as ciências sociais, imersas, agora, em
preocupações e voltada para esquemas explicativos que de certa forma lhe pareciam
inaceitáveis.
Não é possível saber quem teria sido Darcy ou o que teria sido de sua obra sem os
acontecimentos que o marcaram profundamente na década de 60 e, sobretudo, o afastaram
de todo o processo que levaria às ciências sociais a se firmarem como uma disciplina
acadêmica de excelência. Todavia, sua trajetória, tal como discutida nesta tese, mostra que
esses mesmos acontecimentos foram decisivos para a posição que Darcy, antropólogo,
passou a ocupar, no final da década de 70, em um campo de conhecimento autônomo, não
obstante marcado por transformações históricas, tais como aquelas discutidas neste
capítulo.
Retornando ao convívio com antigos e novos colegas, mas também fiel ao estilo de
vida profissional que aprendeu a defender, restou a Darcy Ribeiro situar-se – e ser situado –
neste novo contexto, às margens de um também novo padrão de trabalho intelectual que ele
não acreditava ser o seu.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Marc Bloch, “os textos ou os documentos arqueológicos, mesmo os
aparentemente mais claros e mais complacentes, não falam senão quando sabemos
interrogá-los”. Todavia, complementa o historiador, é necessário que “a escolha ponderada
de perguntas seja extremamente flexível, suscetível de agregar, no caminho, uma
multiplicidade de novos tópicos, e aberta a todas as surpresas” (Bloch, 2001, p. 79).
Ao final desta tese, as palavras de Marc Bloch revelam-se plenas de sentido. Ao longo
da pesquisa que realizei junto a um considerável número de documentos, várias perguntas
foram feitas; algumas respondidas; outras deixadas em aberto, por falta de informações ou
mesmo por minha incapacidade de percebê-las, constituindo, assim, aquelas “zonas de
sombra” de que fala Jacques Le Goff, quem sabe um dia devidamente exploradas; outras,
ainda, deixadas de lado por terem se tornado “menos importantes”. Mas, de um jeito ou de
outro, todas elas resultaram de minhas próprias expectativas em relação a Darcy Ribeiro.
Ou, ainda, da forma como compus o escopo conceitual que passou a orientar minha análise
de sua trajetória.
Procurando por um Darcy, encontrei outro, ou vários outros. Não só o político, o
intelectual iracundo, o defensor incansável da causa indígena, o crítico tenaz, mas também o
jovem estudante de etnologia, inseguro diante das portas que se abriam e de suas próprias
capacidades; o jovem etnólogo, buscando inserir-se e projetar-se profissionalmente; o
político combatido, vilipendiado, criticado e, finalmente, deposto e exilado. Também
encontrei o Darcy, humano, para quem as dificuldades, em vários momentos da vida, não
foram poucas; que sofreu e fez sofrer, que experimentou sucessos e fracassos em inúmeros
projetos e realizações. Tudo isto ajudou a compor o personagem aqui apresentado, em
forma narrativa; uma persona não esgotada, porém, em todo o seu conteúdo simbólico.
Da forma como foram interpretados – e interrogados –, esses documentos – aliados a
algumas outras narrativas orais e escritas – me permitiram analisar, ao longo desta tese, o
percurso seguido por Darcy durante aproximadamente três décadas e a maneira como, neste
período, ele influenciou e foi influenciado pelos acontecimentos. Os resultados desta análise
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me permitem afirmar que, se Darcy não foi, de fato, alguém, em todos os momentos,
excepcional, é certo que tenha sido único.
Como vimos, ele foi influenciado por uma série de circunstâncias que acabaram por
consolidar, nos anos 60, seu afastamento da antropologia brasileira, já iniciado nos anos 50
e 60 com suas atividades no CBPE e no governo. Era o início de um período de afastamento
compulsivo de uma história no centro da qual ele mesmo havia se esforçado, com sucesso,
por situar-se.
Um de seus correspondentes sugeriu que “o faro para crises” era o que mais forte
havia em seu destino. É, de certa forma, o que procurei mostrar na análise de seus passos
entre 1964 e 1976. Darcy conviveu, no exílio, com situações de efervescência política em
todos os países nos quais residiu. Estas experiências cristalizaram-se sob a forma de um
amplo panorama teórico consubstanciado em uma obra extensa e ambiciosa, de repercussão
internacional, que, ao fim e ao cabo, guardavam a intenção de “passar o Brasil a limpo”.
É que, para Darcy, em um sentido metafórico, o exílio parece ter significado, além de
uma experiência pessoal, o degredo do próprio país que ele, em 1964, acreditava estar no
caminho certo para o desenvolvimento autônomo. Longe, Darcy parecia reforçar esse
sentimento, essa vontade de carregar consigo esse Brasil, “essa Atlândida de uma nova
civilização”, essa “nova Roma”, que haveria de amanhecer. Continuava, assim, um
nacionalista convicto e isto, de certa maneira, foi, ironicamente, um dos principais fatores
que contribuíram para sua internacionalização.
Durante o período em que ele viveu no exterior, os contatos que passou a estabelecer e
os debates que passou a travar com intelectuais de diversas partes da América Latina e do
mundo, freqüentemente munidos do mesmo sentimento, acabaram por conformar uma nova
rede de relações e, com ela, uma mudança de prioridade em seu trabalho intelectual. Neste
sentido, é preciso levar Darcy muito a sério quando ele diz que, no exílio, se “refez como
intelectual, escrevendo uma vasta obra que jamais teria produzido no Brasil”, devido,
paradoxalmente, à sua “paixão participatória” (Ribeiro, 2001, p. 84). Referia-se,
evidentemente, aos seus Estudos de Antropologia da Civilização,
O termo turning point, cunhado por David Mandelbaum em sua análise da trajetória
do grande líder indiano, Mahatma Gandhi, parece bastante apropriado para pensarmos a
experiência de Darcy. Se os períodos principais de uma vida são marcados por grandes
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transições ou grandes viradas (turnings), trata-se, neste caso, de um daqueles momentos nos
quais as pessoas encontram-se diante de possibilidades de exercer novos papéis, imiscuir-se
em novos círculos de amizades e interlocutores e, como no caso de Darcy, acima de tudo
adquirir a capacidade de repensar a si mesmo (self conception) (Mandelbaun, 1973).
O corolário desta idéia, para Mandelbaum, é a constatação de que uma vida deve ser
entendida não como algo projetável linearmente para um futuro certamente incerto.
“Rather, it involves ongoing development in various spheres of behavior; it includes
continuous adjustment and periodic adaptation” (idem). Para o autor, como um “processo
em construção” – uma vez que toda pessoa deve mudar, ao longo da vida, com o intuito de
adequar-se a novas condições de existência e a certos padrões de comportamentos –, a
adaptação torna-se, ela mesma, a condição de continuidade do indivíduo. A mudança –
decorrente de constrangimentos impostos por forças externas e fatores de ordem física ou
mesmo ambiental – é, pois, para o indivíduo, a condição de sua continuidade, quer para
manter-se em determinado grupo social, atender a certas expectativas sociais ou mesmo de
auto-imagem, quer, simplesmente, para sobreviver.
Ainda que se considere o caráter (inter)subjetivo dos estudos de caráter biográfico, não
problematizado por Mandelbaun, sua tentativa de apreender a trajetória de Gandhi guarda
alguma analogia com a forma como procurei construir a trajetória Darcy. Assim como no
caso do líder indiano, para seu próprio povo, as mudanças mais significativas na trajetória
de Darcy Ribeiro estão intimamente relacionadas, de um jeito ou de outro, a mudanças
significativas nos diversos contextos nos quais ele esteve inserido. Contextos que ele
mesmo ajudou a conformar e, ao mesmo tempo, o conformaram. Mas, também, contextos
contra os quais Darcy se insurgiu com veemência, sem, no entanto, lograr qualquer
resultado concreto. Isto ficou particularmente visível nos anos imediatamente posteriores ao
seu retorno ao Brasil. Dali em diante, Darcy tornou-se, em contrapartida, pelo menos no
caso da antropologia, um autor de pouca influência e, regra geral, um ideólogo de pouca
repercussão “acadêmica”. Ao contrário do período anterior, ele passou a se enquadrar,
assim, naquilo que Levi (1996) chamou um “caso extremo” que, por ser atípico, é capaz de
ilustrar, de maneira transversal, aquilo que é considerado normal1. Em ambos os casos,
1
Em seu estudo sobre trajetórias de três mulheres do século XX, Mariza Corrêa tece argumentos na mesma
direção: “Essas mulheres são, sim, excepcionais, mas em outro sentido – no sentido de que é possível
recuperar sua trajetória social, ainda que de maneira truncada, e minimamente avaliar as reações da sociedade
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creio, reside a força e a singularidade da trajetória de Darcy.
Por tudo isto, o exílio, se não explica tudo, ocupa, certamente, um lugar central na
trajetória de Darcy Ribeiro. De alguma maneira, o sentimento de derrota experimentado por
ele ao ver-se expulso, perseguido, ao presenciar os fortes reveses a que foram submetidos
importantes projetos seus, como aquele que culminou na criação da Universidade de
Brasília, depois avassalada com a intervenção militar e o conseqüente desligamento de
aproximadamente duas centenas de professores em grande parte contratados no projeto
original, coordenado por Darcy, levou-o, em suma, a uma busca frenética pela explicação de
seu próprio “fracasso” que, para ele, era também o fracasso do Brasil.
Cito, como exemplo mais emblemático disto, seu discurso, bastante conhecido,
pronunciado em 1978, por ocasião da entrega de um título Doutor Honoris Causa,
concedido pela Sorbonne. Na época, apenas dois anos após o fim do exílio, Darcy optou por
falar não de seus sucessos, mas lamentar os seus fracassos. Fracassos de uma vida inteira,
tão falsos quanto sua modéstia, lembraria ele. Todavia, em um golpe de mágica, decidiu
assumir, “imperialmente, os fracassos do Brasil na luta para apossar-se de si mesmo,
fazendo deles, fracassos meu e dos brasileiros todos, disse eu lá nos heráldicos salões das
grandes escadarias” (Ribeiro, 2001, p. 10). Mas, de que falava Darcy? Vejamos alguns
trechos do discurso:

Senhoras e Senhores.
Obrigado. Muito obrigado, pelo honroso título que me conferem.
Eu me pergunto se o merecei. Talvez sim, mas não o será certamente, por
qualquer feito ou qualidades minhas, mas sim, como consolação de meus muitos
fracassos.
Fracassei como antropólogo no propósito mais generoso que me propus:
salvar os índios do Brasil. Sim, simplesmente salvá-los. Isto foi o que quis. Isto é o
que tento há trinta anos. Sem êxito.
(...)
Fracassei também na realização de minha principal meta como Ministro da
Educação: a de pôr em marcha um programa educacional que permitisse
escolarizar todas as crianças brasileiras. Elas não foram escolarizadas. Menos da
metade de nossas crianças completam quatro séries de estudos primários.
Anualmente alcançam os 18 anos de idade, no Brasil, 500 mil rapazes e moças
analfabetos.
de sua época ao seu trabalho ou a sua atuação, já que outros exemplos de contestação ou revisão dos sentidos
normativos de uma ordem de gênero são ainda escassos. E é justamente a reação ao que parece ‘inusitado’ na
época o que nos permite refletir sobre o que seria o usual” (Corrêa, 2003a, p. 13).
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Fracassei, por igual, nos dois objetivos maiores que me propus como político e
como homem de governo: o de realizar a Reforma Agrária e de pôr sob o controle
do Estado o capital estrangeiro de caráter mais aventureiro e voraz.
(...)
Outro fracasso meu e nosso, que me dói especialmente rememorar neste augusto
recinto da Sorbonne – mãe de universidades, - foi o de Reitor da Universidade de
Brasília. Tentamos lá, conjuntamente com o melhor da intelectualidade brasileira, e
tentamos em vão, dar à nova Capital do Brasil, a universidade necessária ao
desenvolvimento nacional autônomo. Ousamos, ali, - e esta foi a maior façanha da
minha geração – repensar, radicalmente, a universidade como instituição central da
civilização, com o objetivo de refazê-la desde as bases. Refazê-la para que ao invês
de ser mais uma universidade-fruto, reflexo do desenvolvimento social e cultural
prévio da sociedade que as cria e mantém; fosse uma universidade-semente,
destinada a cumprir a função inversa, de promover o desenvolvimento. Nosso
propósito era plantar na cidade-capital a sede da consciência crítica brasileira; que
para lá convocasse todo o saber humano e todo o elan revolucionário, para a única
missão que realmente importa ao intelectual dos povos que fracassaram na história:
a de expressar suas potencialidades por uma civilização própria (Ribeiro, 1979e,
pp. 199-200).
É fácil perceber que, em seu discurso, Darcy falava de fracassos como um símbolo
daqueles que, aos seus olhos, jamais se resignaram. Fracasso, portanto, que foram suas
vitórias. “Detestaria estar no lugar de quem me venceu”, declarou ele em mais de uma
ocasião. E, na conclusão do discurso na Sorbonne, afirmou:

Desse fracasso da minha vida inteira, que são os únicos orgulhos que eu tenho dela,
eu me sinto compensado pelo título que a Universidade de Paris VII me confere,
aqui, agora. Compensado e estimulado a retomar minha luta contra o genocídio e o
etnocídio das populações indígenas; e contra todos os que querem manter o povo
brasileiro atado ao progresso e à dependência (idem, p. 201).
Este e outros relatos mostram, no entanto, a forma como Darcy escolheu dar sentido a
todas as transformações por ele vivenciadas, em diversas narrativas autobiográficas, orais e
escritas, que vieram à luz após o seu retorno. Neste “repensar de si mesmo”, como sugeriu
Mandelbaun, cunhou, com uma maestria ímpar, seu próprio personagem, recontou sua
própria história, com méritos e fracassos, estes – aqui sim, nesse conjunto de relatos –
tornados falsos; tão falsos quanto sua modéstia... A história de Darcy, narrada por Darcy,
todavia, não necessariamente coincide com aquela apresentada nesta tese.
Se, para voltarmos ao início, reconheço que toda narrativa, autobiográfica ou não, é
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uma “ficção”, comportando, portanto, contestações e novas (re)interpretações, a minha não
foge à regra. Sem a pretensão de esgotá-la, procurei, não obstante, dotá-la de uma dose de
objetividade, ainda que ao custo de repensar minhas próprias indagações e convicções
iniciais. Neste sentido, se, como salienta Crapanzano (1985, p. xiv), a antropologia deve nos
levar a questionar, e não a confirmar, nossas próprias suposições, creio ter cumprido, a
contento, ao menos esta tarefa.
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ABREVIATURAS

ABA
AEBU
AEL
AMFORP
AULA
CAAC
CAPES
CAPS
CBPE
CEBRAP
Cendes
CENPLA
CENTRO
CEPAL
CIA
CIMI
CLACSO
CNEA
CNPI
COAP
CONUP
CPDOC
EHE
ELSP
FADESP
FFLCH
FGV
FNFil
FUNAI
FUNDAR
FUNDEP
I.E.I
IBAD
IDORT
IFCS
ILET
ILPES
INEP
INP
INTAL
IPM
ISEB
IUPERJ
MAM

Associação Brasileira de Antropologia
Associação dos Exilados Brasileiros no Uruguai
Arquivo Edgard Leuenroth, Unicamp
American and Foreign Power Company
Assessoria Universitária Latino Americana
Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural
Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Curso de Aperfeiçoamento de Pesquisadores Sociais
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
Centro de Estudios del Desarollo, Venezuela
Centro de Estudos, Pesquisa e Planejamento
Centro de Estudios de Participación Popular
Comissión Económica para América Latina y el Caribe
Central Intelligency Agency, EUA
Conselho Indigenista Missionário
Conselho Latino Americano de Ciências Sociais
Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo
Conselho Nacional de Proteção aos Índios
Comitê de Assessoramento da Presidência da República, Peru
Consejo Nacional de la Universidad Peruana
Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do
Brasil, FGV
École des Hautes Études, Paris
Escola Livre de Sociologia e Política
Fundação de Amparo de Desenvolvimento de Pesquisa
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Fundação Getúlio Vargas
Faculdade Nacional de Filosofia
Fundação Nacional do Índio
Fundação Darcy Ribeiro
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
Instituto de Estudios Interdisciplinares, Chile
Instituto Brasileiro de Ação Democrática
Instituto de Organização Racional do Trabalho
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, UFRJ
Instituto Latinoamericano de Estudos Transnacionais
Instituto Latinoamericano e del Caribe de Planificación Económica e
Social
Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos Pedagógicos
Instituto Nacional de Planificação, Peru
Instituto para a Integração da América Latina e o Caribe
Inquérito Policial Militar
Instituto Superior de Estudos Brasileiros
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro
Museu de Arte Moderna
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MEC
OIT
ONU
OSS
PNUD
PREMESU
PT
PTB
PDT
PUC
RAN
RMN
SBAE
SE
SEDOC
SENAI
SINAMOS
SOA
SPI
SUPRA
TBC
UCV
UFMG
UFRJ
UNAM
UnB
UNE
USP

Ministério da Educação e Cultura
Organização Internacional do Trabalho
Organização das Nações Unidas
Office of Strategic Service, EUA
Projeto das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Programa de Expansão e Melhoramento das Instalações do Ensino
Superior
Partido dos Trabalhadores
Partido Trabalhista Brasileiro
Partido Democrático Trabalhista
Pontifícia Universidade Católica
Resistência Armada Nacionalista
Resistência Militar Nacionalista
Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia
Seção de Estudos, SPI
Setor de Documentação, Museu do Índio (FUNAI)
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, Peru
Seção de Orientação e Assistência, SPI
Serviço de Proteção aos Índios
Superintendência da Reforma Agrária
Teatro Brasileiro de Comédia
Universidade Central da Venezuela
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Nacional Autônoma do México
Universidade de Brasília
União Nacional dos Estudantes
Universidade de São Paulo
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DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVOS CONSULTADOS

1. Fundar

Série: Indigenismo
Subsérie Serviço de Proteção aos Índios
Dossiês:
Conflitos e demarcações de terras
Cadernos de campo
Postos indígenas
Atividades de seção de estudos
Contatos acadêmicos
João Evangelista de Carvalho
Marechal Rondon
Simone Dreyfus.Roche/Metraux
Museu do Índio
Plano de Valorização da Amazônia
Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural
Assuntos Gerais
Subsérie Fundação Nacional do Índio
Dossiês:
Relatórios João Carvalho
Museu do Índio em Brasília
Museu do índio
Diversos
Subsérie Entidades
Dossiês:
Instituto Indigenista Americano
Conselho Nacional de Proteção aos Índios
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Instituto Lingüístico de Verão
Grupo Barbados
Conselho Indigenista Missionário
CADAL
Instituto Lingüístico de Verão – Brasil
Anaí
Comissão pró-índio
Quarto Tribunal Russel
GRUMIN
Entidades Diversas
Subsérie Documentos Diversos
Dossiês
Listagem de grupos indígenas
Simpósio Internacional sobre Curare
Projeto Darcy Ribeiro e Carlos Moreira
Yanomami
Emancipação Indígena 1978
Museu Nacional
Caso Baselfa
Processo P.I. Duque de Caxias
“Lágrimas de Boas Vindas”/Wagley
Documentos Diversos

Série Instituições Diversas
Dossiês:
Escola Livre de Sociologia e Política
Associação Brasileira de Antropologia
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE)
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidad de la Republica del Uruguay
Universidade Autônoma do México (UNAM)
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Universidad Central de Venezuela
Universidad Científica e Técnica da Argélia
Universidade do Chile
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
Organização Internacional do Trabalho – Centro de Estudos Internacionais
UNESCO
Centro de Estudos, Pesquisa e Planejamento – CENP
Museu do Homem
Universidade Cândido Mendes
Universidad Autônoma Metropolitana
Instituto Latino-americano de Estudos Transnacionais
Academia Brasileira de Educação
Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro
Centro Brasil Democrático
Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (ILET)
Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico (ILDES)
Instituto de Estudos Políticos e Sociais (IEPS)
Centro Interdisciplinar de Estudos das Américas
Instituto de Estudos Sócio-Econômicos (IEPS)
Série Correspondências Diversas

Série Partidos Políticos
Dossiê:
Reconstrução PTB/Criação PDT

Série Assuntos Gerais
Dossiês:
Anistia
Governo Salvador Allende
Montes Claros
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Série Governo João Goulart
Subsérie Ministro da Educação
Dossiês:
Política Educacional
Assuntos Diversos

Subsérie Chefe do Gabinete Civil

Dossiês:
Política Nacional
Casa do Candango
Confronto Darcy x Lacerda
Assuntos Diversos

Série Documentos Pessoais
Dossiês:
Atos de nomeação e exoneração
Processo Judicial Ditadura

Série Recortes de Jornais

2. Acervo Microfilmado do Setor de Documentação (SEDOC), do Museu do Índio,
FUNAI, Rio de Janeiro.
3. Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), Unicamp
Fundo Roberto Cardoso de Oliveira
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