


PRODU~io CIENTÍFICA E A~io POLÍTICA 
EM DARCY RIBEIRO 1131 

M ÉRCIO P EREIRA G OMES. 

Quero agradecer ao convite que a Escola de Sociología e Política 

me fez para falar sobre o Darcy. Eu achoque essa é urna ótima 

oportunidade de se pensar o seu trabalho, sua visao sobre a antro
pología, sobre a vida intelectual brasileira, sobre a política - en

fim, sobre as várias atividades e1n que ele entrou de corpo e alma, 

como sempre fazia. Trabalhamos juntos durante muito tempo, fui 

seu amigo e há uns meses urna editora de Sao Paulo, a Editora 

Ícone, pediu-me para escrever um livro sobre ele, colocando tam

bém um livro de divulga~ao e de análise com trechos de sua obra. 

De qualquer forma, foi a produ~o desse livro que me fez entrar 

mais dentro do que era Darcy Ribeiro e fazer urna anális.e, nao 

somente sobre o que ele fez, como também das suas motiva\:oes. , 
Entao, para o que eu escrevi agora , quero até pegar o mote 

da indagas;ao que Giselle fez há pouco e achei muito bem feíta. 

O que motivou Darcy Ribeiro a ser antropólogo? Em parte, 

eu descrevo isso naquele momento no livro , recordando um 

pouco da sua vida, quando ele esteve em Sao Paulo. 

31 Relato proferido na mesa "A forma~ao da Antropo logia no Brasil" no Fómm de Ciencias 
Sociais organizado em maio de 1998, como parte dos eventos comemorativos dos 65 anos 
da Escola de Sociologia e Política de Sao Paulo. 
•professor de Antropo logia da Universidade Federal Fluminense (UFF) é Doutor em an
tropo logía pela Universidade da Flórida. Colaborador e secretário de projetos especiais de 
Da rey Ribeiro quando este foi vice-governador do estado do Río de janeiro. 
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Darcy deu várias declara~óes e costumava dizer que ele era 
um garoto, um mineiro, um caipira de Montes Claros, cidadezi
nha que, na época em que ele nasceu, em 1922, tinha pouco 
mais de 3.000 habitantes. Cresceu como um garoto esperto, 
muito ativo, que lia livros de todas as bibliotecas da cidade, etc. 
Foi destinado a ser médico em Minas Gerais, assim como o foi 
Juscelino Kubitscheck e todos os que. eram políticos tradicionais 
mineiros. Nao aguentou estudar Medicina; disse que cadáver fe
dia, que ele nao tolerava o fedor dos corpos e nao conseguia se 
concentrar no curso. Por um dos ~casos, ele foi a urna palestra 
em Belo Horizonte, e alguém o convidou para vir para cá, que 
estava em opera~ao com muito interesse. Se nao me engano, foi 
Donald Pierson que fez esse convite a ele, quando foi dar urna 
palestra em Belo Horizonte, no ano de 1943. 

Entao ele veio para Sao Paulo. Costumava dizer que, entre 
1941 e 1943, o Brasil e a intelectualidade brasileira estavam 

num vendaval de indecisóes, uns partindo para o integralismo, 
que era urna defesa da nacionalidade brasileira nos moldes, 
digamos, fascistas ou nos moldes de um radicalismo conser
vador, como voces queiram interpretar o integralismo. A outra 
op~ao que havia era a de ser comunista, e ele diz que foi atraí
do exatamente por este espírito mais desprendido que era o 
do Partido Comunista e do sentimento do que é ser comunista. 
Entao, havia essa generosidade: um problema que ocorresse na 
Rússia, na China ou em qualquer outro lugar era problema seu. 
Foi esse espírito que o encaminhou para o comunismo. 

Ele já veio aqui como membro do Partido Comunista, mas veio 
também para estudar o Brasil e teve professores maravilhosos 
nessa ocasiao, como Donald Pierson e Herbert Baldus, que o 
instigaram bastante a fazer e se interessar pela pesquisa. Pelo 
que ele declarou ero várias ocasióes nas conversas que tivemos 
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durante esses anos, entre 1944 e 1946, aquí em Sao Paulo, foi 
um período maravilhoso, de muita atividade e muita discussao. 
Nesse momento, acontecía o fim da ditadura de Getúlio Vargas 
- contra quem ele estava, por ser um comunista - e o fim da 
guerra mundial, inaugurando-se assim um novo período, novas 
formas de rela~oes no mundo e urna amplia~ao da Uniao So
viética. Basta recordar, por exemplo, que ele foi urna das pes
soas mais ativas, encarregadas pela campanha de Caio Prado 
Júnior quando este virou deputado constituinte. Entao ele era, 
ao mesmo tempo, um su jeito "caxias", que sentava no banco 
e aprendía, buscando entender a metodología científica que 
os professores estavam colocando para ele, e também estava 
no mundo, trabalhando ou pensando este mundo, criando sua 
própria visao de Brasil e ampliando seus horizontes de minei
rinho que chega em Sao Paulo e se abre, se expande. Entao ele 

se perguntou: "Como eu cheguei aqui em Sao Paulo e me abrí 
para o mundo?" Sao Paulo foi urna universidade e esta Escola 
foi fundamental para ele. Abrir-se ao mundo para consolidar 
ideias e para, digamos, projetar um futuro que ele tinha e que 
ele queria para si. 

Costumava dizer também que, nessa ocasiao do seu (lltimo 

ano aquí, ele tinha urna op\:aO que ele quería mais: quería ser 
I 

o redator da revista do Partido Comunista e , nessa época, ele 
foi conversar coin o Mário Alves, que era um dos líderes do 
partido em Sao Paulo. Acho que Maurício Grabois também es
tava a qui, e eles entao disseram assim: "Olha, Darcy, voce está 

liberado." A atividade, o dinamismo do Darcy, o frisson que 
ele provocava fizeram os dirigentes do PC liberá-lo: "Vai ser 
intelectual, nao fica aqui, nao precisamos de voce ... Nós pre
cisamos de intelectual." E, com isso, ele se convenceu de que 
nao podia sentar e virar, digamos, propagandista do PC, que 
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era muita atividade, ele esquentava demais as cadeiras e tal. 

Com isso, ele teve que fazer urna op~ao intelectual, já que nao 
poderia se dedicar de corpo e alma ao partido. 

Quero lembrar também a memória da Berta Ribeiro, que foi 

sua primeira mulher e com quem ele conviveu, mesmo após a 

separa~ao, até o resto de sua vida. Berta faleceu este ano. Na 

ocasiao, ela era urna jovenzinha cuja irma já havia sido depor
tada para a Alemanha e nao tinha pais aqui. Urna jovem judía 

do Bom Retiro, que veio e conheceu o Darcy nas atividades 

do Partido Comunista. Como nab tinha pai, ele dizia que foi 

pedi-la em casamento a dire~ao do partido. Entao o Mário 
Alves e o Grabois, que estavam aqui, foram os padrinhos 

desse casamento. 

Agora entao eu estou tentando responder e elaborar por que 

o Darcy escolheu urna antropología nesse momento, pois, como 

Giselle falou , ele tinha outras op~oes. A do Partido Comunista 

saiu, porque eles nao o quiseram, dizendo: "Por favor, seja 

intelectual, meu filho, vire um gaucbe', por assim dizer. Mas 

ele podia ter ficado aqui com Roberto Simonsen, que tinha tra

balho, o quería por perto e tinha urna rela~ao de cordialidade e 

de respeito por ele.Achoque Darcy também aprendeu ou teve 

a visao do respeito pelo empresariado brasileiro nessa ocasiao 

e nessa vivencia aqui na Escola. Depois, foi ao Rio de Janeiro 
e podía ter sido um funcionário público, assim como Carlos 

Drummond de Andrade foi do Servi~o de Patrimonio Histórico 
e Artístico Nacional (Sphan), cujo diretor era Rodrigo de Melo 

Franco. Como poderia també1n ser antropólogo ou etnólogo 

no Servi~o de Prote~ao ao Índio, junto ao marechal Rondon. 
Ele mesmo nunca respondeu por que, no final, escolheu a 

oferta que Rondon lhe fez, dizendo: "Olha, voce vem aqui, 

que eu te nomeio naturalista do quadro do SPI." Mas eu acho 
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que tinha razoes para isso. Acho que a razao básica, sem antes 

falar numa razao, digamos, objetiva e política, foi a de que 

ele deve ter aprendido a trabalhar com índios junto ao Baldus, 

que já tinha feito pesquisas lá com os Tapirapé. Nessa ocasiao, 
ele já havia conhecido Charles Wagley e Eduardo Galvao no 

final da década de 40. Wagley era mais velho, e o Galvao mais 

ou menos da mesma idade que ele, embora muito mais ex
perimentado. lsto <leve ter dado um encanta1nento que todos 

,, 
nós que trabalhamos com os índios ternos. E um encantamento 

que surge da necessidade da civiliza9io ocidental encontrar o 

seu espelho reverso que possa orientar a sua vida. Entao, esse 

encantamento pela liberdade, pela igualdade, traz utn pouco a 

ilusao da bondade e do bom selvagem que para a civiliza~ao 
ocidental foi um motivador fundamental. Nao resta dúvida de 

que Darcy Ribeiro foi também motivado por isso. 

Eu acho que este encantamento é o fundamento básico que 

orienta qualquer antropólogo ao come~ar e se dedicar a estudar 

os índios sob todas as adversidades possíveis, ajudanclo a su

perar o inedo <liante da amea~a de doen~as que se pode pegar 
e, enfim, do pouco prestígio que isso dá nos quadros gerais da 

intelectualidade brasileira. Darcy era um hornero que calculava 

sua vida e era de percorrer um caminho em que poderia fazer 
, 

algo novo. Na antropologia brasileira daquela ocasiao, havia 
o mestre de todos nós, que já estava morto, Curt Nimuendaju, 

mas, de resto, nao havia mais antropólogo que trabalhasse com 
índio nessa época. Havia o mestre Baldus, que era um ale

mao que gostava também muito mais da história, e sua grande 

contribui~ao foi ter feíto as incríveis bibliografias críticas da 
etnología brasileira. Havia também Galvao e Florestan, que nao 

queriam ir para o campo e escolheram o caminho mais da so

ciología, exatamente porque nao queriam se meter no mato. 
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Entao havia · isso, voce faz um caminho inusitado e novo, 

voce ganha em prestígio no final, e nao resta dúvida de que 

isso estava na cabes;a de Darcy, essa ops;ao e essa visao de que 
isso ia dar prestígio eventualmente. A outra ops;ao, que também 

já estava na cabe~a dele, era a de estudar e pensar o Brasil. Esta 

era também a proposta de todos os que estudavam aqui. Os 
trabalhos, nessa ocasiao,. tinham urna metodologia americana 

do culturalismo que· foi implantada no Brasil, misturada um 

pouco como funcionalismo, quando Radcliffe-Brown veio nos 

visitar. Mas eu acho que, na verdade, Brown nem teve muita 

influencia, eram mais Pierson e Emílio Willems que estabe

leceram essa metodologia de ·estudo. Havia a ideia, claramente 

resultante do pós-guerra, de que se a gente estudasse o Brasil 

poderíamos compreende-lo e transformá-lo. Entao essa ideia de 

que voce tinha de estudar o Brasil foi urna coisa fundamental, 

e aquí se fez sem nenhuma dúvida. É um trabalho, ou melhor, 

um caminho que essa Escola abriu, ampliando o horizonte tam
bém para Darcy Ribeiro. E nisso a ideia era: para estudar o 

Brasil, vamos come\:ar pela sua raiz; e o índio também é raiz 

do Brasil, está no imaginário brasileiro e, naturalmente, no ima

ginário dos intelectuais daquele tempo, apesar de hoje em 

dia nao estar mais. Porém essa ideia está se diluindo, vem de 

Gon~alves Dias e também de von Martius, quando esteve aquí 

no Brasil e escreveu a nossa história. A primeira metáfora dizia 

que o Brasil é um grande rio formado por tres afluentes: o ne

gro, o índio e o branco. Foi um alemao que deu essa ideia em 

1839, quando escreveu seu prin1eiro artigo para a revista do Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro e que se consolidou no 

Brasil. Isso eu acho que também estava na cabes;a do Darcy. 

Entao ele escolheu ser antropólogo até por urna visao de que, 

estudando o come~o do Brasil, poderia depois compreender o 
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resto do País, e a sua carreira foi de fato assim. Ele dedicou dez 

anos de sua vida a estudar os índios e trabalhar com eles. Mais 

do que estudar o Brasil, Darcy procurava políticas de aplica~ao 

indígenas, como, por exemplo, a forma\:ªº do Museu do Índio 
e o estabelecimento do Parque Nacional do Xingu. Escreveu 

os primeiros argumentos da forma\:ªº do Parque Nacional do 

Xingu em 1953, e estes argumentos foram levados pelo mare

chal Rondon ao encontro que teve com Getúlio Vargas a fim 

de apresentar essas propostas. Os irmaos Vilas Boas e Edu

ardo Galvao também estavam nessa reuniao. Essas quatro pes

soas foram fundamentais para a cria~ao do Parque Nacional do 

Xingu, e Darcy e Eduardo Galvao escreveram os fundamentos 

do porque de um parque. Até entao, o SPI demarcava uns pe

dacinhos de terras para os índios, na ideia de que eles iam se 

acabar. Quaisquer 2.000, 3.009 ou 4.000 hectares davam para 

resolver o problema, porque eles iam ser agricultores e no final 

iam sumir, etc. A primeira grande ideia foi a de que os índios 

deviam ter terra, nao somente pelo seu valor histórico, mas 

pelo seu valor ecológico, representando todo um histórico de 

suas vidas, da sua cultura, do que eles usam e exploram dos 

rios, da pesca, etc. Esta ideia foi consolidada com o Parque do 

Xingu, que nao era só um território, mas era "culturalizado" 
' 

também e já era conhecido e tinha sido tocado por índios. Foi 

essa ideia que pe.rmite, hoje, a gente ter º.Brasil como um país 
que possui maís terras demarcadas para os índios. Quer dizer, 

se as demarca\:oes forem consolidadas no Brasil, 10% do nosso 

território vai ser indígena. Isso será urna vitória incrível do in

digenismo brasileiro. Urna vitória que nasceu com )osé Bonifá
cio de Andrada e Silva, quando disse: "Os índios nao sao para 

serem mortos, os índios sao para serem integrados ao Brasil 

com as suas terras, e nós ternos que respeitar ~ssas terras." E, 
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ao longo do tempo, Rondon foi fundamental, Darcy foi fun
damental, Nimuendaju, e achoque este mérito é de toda urna 

gera~ao de brasileiros que se dedicou a isso e que convenceu 
parte do Brasil desta realidade. 

Tudo isso eu acho que é obra do que se tem de melhor 

no Brasil , e Darcy estava presente nessa ocasiao, na década 

de 50, enquanto os índios estavam, .digamos, ativando, sendo 
um dínamo para isso, cujo resultado e desenvolvimento maior 

terminou se dando na década de 70, até durante a ditadura 

militar. Nós pensamos aqui - Carmem e eu ternos pensado 

muito· sobre isso - como é que a ditadura militar nao matou 
; 

os índios? E claro que urna das respostas é porque os índios 

estavam crescendo em popula~ao. Mas a outra é porque a di
tadura militar, apesar de querer a integra~ao, apesar de querer 

a assimila\:ao, apesar de querer a destrui~ao do índio, nao con
seguiu fazer isso e no final terminou demarcando as terras que, 

se a gente fosse pensar antes dela ou logo no início dela, jamais 

imaginaria que isso viesse a ocorrer. Entao, terras como as do 

Parque do Xingu, do Aripuana e tudo o mais, foram todas de

marcadas nesse período da ditadura militar, nao por ela em si, 

mas porque havia uma corrente brasileira de defesa ao índio 
que nao se permitía mais ser parada. 

Acho que Darcy estava aí pensando, nessa ocasiao, e pro

jetando essa possibilidade, embora deva se dizer, com urna 

visao crítica, que ele faz parte de urna gera~ao de brasileiros 

que nao acreditava na sobrevivencia dos índios, porque, nessa 

época, ningué1n acreditava. Toda a antropología, até meados 
da década de 70, pensava que o destino final e inexorável 

dos povos indígenas era sua desapari~ao, sua extin~ao, seja 

por morte morrida, por morte matada ou por assimila~ao de 

alguma fonna, como acultura~ao, integra~ao, qualquer dessas 
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palavras que definia o fenómeno. No seu livro Os índios do 

Brasil, publicado em 1970, estava o artigo fundamental e semi

nal disso, que fora publicado em 1955 por fon;a desse projeto 

que Giselle falou da Unesco, chamado "Línguas e culturas no 

Brasil", no qual ele já dizia que "os índios brasileiros só sao 90 

ou 98.000, no máximo" e projetava urna queda contínua. Diz 

que tinham morrido 87 povos indígenas nos primeiros 57 anos 

quando o artigo foi publicado. Em 1957, nao vía urna saída real 

e, neste sentido, Darcy tem urna genialidade, pois os dados 

que ele tinha nao permitiam acreditar na sobrevivencia. O ima

ginário intelectual do mundo até entao nao pennitia que se pen

sasse, que se acreditasse na inteligencia. Ele, no final , terminou 

produzindo um conceito - que surgiu de suas discussoes com 

Eduardo Galvao - chamado "transfigura~ao étnica". Este con

ceito dizia que "qualquer pov9, quando entra em contato com 

outro povo, pode assimilar ou pode ser for~ado a assimilar os 

hábitos, os costumes <leste outro povo mais forte; mas ele pode 

com isso se transformar e - em vez de assimilar - acabar 

igual ao outro, transfigurar-se, isto é, ser urna pessoa a inais. 

De 'a ', passa para {a'} e nao para 'b'; ele continua sendo 'a', mas 

agora é {a'}, ou {a"}, ou {a"'}, etc." 

Esse conceito é urna figur~ de genialidade do Darcy, a ideia 

de transfigura~ao étnica quando nao se acreditava concreta

mente nisto. Quer dizer, ele nunca absorv~u exatamente o fato 

de que esse conceito era o que permitia se compreender a so

brevivencia dos povos indígenas do Brasil, porque até entao e 

em muitas conversas que pessoalmente tivemos é que ele viu 

que esse crescimento que eu podia detectar nos Guajajara , nos 

índios do Nordeste, nos Guaraní, nos Kaingang, todos esses 

povos que estavam em crescimento; nao era só entre eles, era 

em todos ou em quase todos. Hoje, a maioria oos povos indí-
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genas está em crescimento demográfico; as exce~oes sao esses 
que estao sofrendo compulsoes imensas, como os Yanomami, 
atacados por doen~as e pressoes de várias sortes, ou esses de 
contato recente. Contudo, todos os outros que tiveram con

tato antes da década de 50 e sobreviveram até 1956/ 1957 es
tao deslanchando - e até os que foram contatados na década 
de 60, como Carmem viu, também ~stao em crescimento ex
traordinário, crescimento este que varia de ~,5% até 5,5% ao 
ano, como é o caso dos Xavante. É um fenómeno incrível, 

J 

este da sobrevivencia dos povos ·indígenas do Brasil, porque 
também nao é só no Brasil, é mundial. Isto é o primitivo que a 
Europa conceituou desde 1700 e nao está destinado a acabar. 
Nao é aquela representa~ao de um passado que vai se extinguir 
só para eles crescerem. Os índios estao aí crescendo em popu

la\:aO e, no caso do Brasil, com lOo/o do território brasileiro. 
Tudo isso eu achoque Darcy nao anteviu quando se dedicava 

aos índios, mas tinha instintivamente o sentimento de trabalhar 
em defesa desses povos, produzindo o fundamento básico do 
Parque Nacional do Xingu. Quando foi reelaborar essa questao, 
no final da década de 60, estava escrevendo a cole~ao sobre a 
Antropología da Civiliza~ao e introduziu o conceito de trans

figura\:ªº étnica, tendo antes já escrito sobre integra\:ao, sobre 
nao sei o que, contato permanente, todo aquele estágio de o 
índio sair do isolamento para a assimila~ao total. Ele é um dos 
mestres nisso. A conceitua\:ao que a Funai fez em 1973, quando 
criou o Estatuto do Índio, foi tirada dos livros do Darcy, dos 
artigos que ele escreveu, em que dizia que os índios viviam em 

contato permanente de assimila~ao e integra\:ªº e que estava lá 
a possibilidade de sobrevivencia. 

Durante as décadas de 70 e 80, aquí no Brasil - nao sei 
bem analisar exatamente em que época -, passamos a viver 
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com todas as transforma\:óes da antropologia, da sua crise de 
legitimidade, do pós-modernismo, etc. O que se teme, hoje, ao 
se falar sobre índio, é que agora só ele fale de si mesmo. Pelo 
menos até a década de 80, esse conceito do Darcy nunca tinha 
sido usado. (Eram usados, em vez disso, os conceitos de re
sistencia e de identidade étnica trazidos por outros antropólo

gos de fora e espalhados aqui por antropólogos brasileiros. Mas 
o principal deles é Frederik Barth - antropólogo noruegues, 
ainda vivo, aliás - que escreveu um livro básico para dizer 
que os índios tem resistencia.) Por despeito, por desorienta\:ao, 
por transforma~oes políticas, porque Darcy virou urna espécie 
de ícone antiacademia que os academicos na década de 70 re
jeitaram. Quando ele voltou do exílio, nós, antropólogos, nao 
olhamos para a possibilidade de utilizar esse conceito como 
maneira de compreender teoricamente a sobrevivencia ou o 

método e o modo pelo qual os índios podem sobreviver, que é 

da transfigura\:ªº étnica. 
Entao eu acho que essa heran\:a, esse legado teórico do Darcy 

é muito prático em rela\:ao a etnología. Eu quero parar só aquí 
em etnologia, nao vou analisar sua obra antropológica sobre a 
América Latina e a civiliza\:ao, pois iria levar muito tempo. Eu 
acho que é um legado presente ainda nestes anos que estamos 

t 

vivendo, sob cinzas, isso é, urna brasa ardente sob essas cinzas, 
que nao sei exatamente e nao posso dizer se vai ser reativado 
ou se a antropologia brasileira vai tomar vergonha para se reati
var nisso e ver esse legado como urna coisa fundamental, como 

urna heran\:a. Assim como ternos Nimuendaju como nosso herói, 
o outro é Darcy Ribeiro, um polo de dedica\:ªº e de trabalho na 
etnología que se tentou até esconder nesses últimos anos. 

Acho que eventualmente nós vamos ter isso, mesmo agora 
que os índios estao crescendo, estao tomando a palavra. Daqui 
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a pouco, o presidente da Funai vai ser um índio. Eles estao 

tentando negociar e dialogar entre si as suas diferen~as, exata

mente para ver se tem mais for~a. Acho que vai ser reativada, 

como um dos exe1nplos fundamentais da antropología brasileira, 

do pensamento brasileiro, essa obra etnológica de Darcy Ribeiro 

dedicada a tantas coisas. Giselle falou sobre os Kadiwéu num 

livro que é belíssimo,. tem· mais de trezentas gravuras lindíssimas 

coletadas dos índios Kadiwéu, que sao aquele~ índios cavaleiros 

do Mato Grosso do Sul. Há a obra de Darcy, o seu recém-publi-, 
cado Diários índios, que · trata dos seus diários dos anos em 

que passou comos Urubu-Kaapor. Sao de u1na riqueza incrível. 

Darcy Ribeiro foi o único antropólogo em toda a América Latina 

que conseguiu pegar um informante indígena e tra~ar o passado 

desse informante há mais de cem anos. Nenhum de nós, nem a 

grande antropóloga Carmem Junqueira, foi capaz de fazer isso, 

porque é coisa difícil, os índios nao se lembram. Foi urna sorte 

incrível encontrar este sujeito chamado Anakanpuku, capaz 

de lembrar onde o umbigo do seu tatatatatataravó de 1830 foi 

enterrado e onde os seus ossos estao descansando. Coro isso, 

ele criou urna espécie do que nós, antropólogos, chamamos 

de "quadro genealógico de um home1n", que tra~a e compoe 

1.200 nomes de um povo dos Urubu-Kaapor, e é urna coisa que 

ninguém conhecia do Darcy. Ele dizia e se vangloriava <leste 

trabalho e nao era acreditado, porque ninguém conseguía fazer 

isso. Este material está publicado em Diários índios, um livro 

belíssimo que mostra nao somente o cara descobrindo, mas o 

cara preocupado comos índios. Na primeira vez que ele esteve 

lá , em 1949/ 1950, os índios sofreram urna epidemia de sarampo. 

Estavam morrendo, e morreram 150 no período de dois ou tres 

meses desde que ele chegou. Os índios morriam, e o Darcy ten

tava enfiar a agulha, usando os poucos recursos médicos que 
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tinha naquela ocasiao, canfora e nao sei o que inais, tentando 
aliviar a vida e o sofrimento daqueles que estavam morrendo. 

Entao acho este livro belíssimo, D iários índios, que compoe, 
junto com a sua visao teórica, digamos, o mais influente, um 
legado brilhante que essa figura nos deu. 
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PRODU~io CIENTÍFICA E A~io POLÍTICA 
EM DARCY RIBEIRO 1131 

M ÉRCIO P EREIRA G OMES. 

Quero agradecer ao convite que a Escola de Sociología e Política 

me fez para falar sobre o Darcy. Eu achoque essa é urna ótima 

oportunidade de se pensar o seu trabalho, sua visao sobre a antro
pología, sobre a vida intelectual brasileira, sobre a política - en

fim, sobre as várias atividades e1n que ele entrou de corpo e alma, 

como sempre fazia. Trabalhamos juntos durante muito tempo, fui 

seu amigo e há uns meses urna editora de Sao Paulo, a Editora 

Ícone, pediu-me para escrever um livro sobre ele, colocando tam

bém um livro de divulga~ao e de análise com trechos de sua obra. 

De qualquer forma, foi a produ~o desse livro que me fez entrar 

mais dentro do que era Darcy Ribeiro e fazer urna anális.e, nao 

somente sobre o que ele fez, como também das suas motiva\:oes. , 
Entao, para o que eu escrevi agora , quero até pegar o mote 

da indagas;ao que Giselle fez há pouco e achei muito bem feíta. 

O que motivou Darcy Ribeiro a ser antropólogo? Em parte, 

eu descrevo isso naquele momento no livro , recordando um 

pouco da sua vida, quando ele esteve em Sao Paulo. 

31 Relato proferido na mesa "A forma~ao da Antropo logia no Brasil" no Fómm de Ciencias 
Sociais organizado em maio de 1998, como parte dos eventos comemorativos dos 65 anos 
da Escola de Sociologia e Política de Sao Paulo. 
•professor de Antropo logia da Universidade Federal Fluminense (UFF) é Doutor em an
tropo logía pela Universidade da Flórida. Colaborador e secretário de projetos especiais de 
Da rey Ribeiro quando este foi vice-governador do estado do Río de janeiro. 
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Darcy deu várias declara~óes e costumava dizer que ele era 
um garoto, um mineiro, um caipira de Montes Claros, cidadezi
nha que, na época em que ele nasceu, em 1922, tinha pouco 
mais de 3.000 habitantes. Cresceu como um garoto esperto, 
muito ativo, que lia livros de todas as bibliotecas da cidade, etc. 
Foi destinado a ser médico em Minas Gerais, assim como o foi 
Juscelino Kubitscheck e todos os que. eram políticos tradicionais 
mineiros. Nao aguentou estudar Medicina; disse que cadáver fe
dia, que ele nao tolerava o fedor dos corpos e nao conseguia se 
concentrar no curso. Por um dos ~casos, ele foi a urna palestra 
em Belo Horizonte, e alguém o convidou para vir para cá, que 
estava em opera~ao com muito interesse. Se nao me engano, foi 
Donald Pierson que fez esse convite a ele, quando foi dar urna 
palestra em Belo Horizonte, no ano de 1943. 

Entao ele veio para Sao Paulo. Costumava dizer que, entre 
1941 e 1943, o Brasil e a intelectualidade brasileira estavam 

num vendaval de indecisóes, uns partindo para o integralismo, 
que era urna defesa da nacionalidade brasileira nos moldes, 
digamos, fascistas ou nos moldes de um radicalismo conser
vador, como voces queiram interpretar o integralismo. A outra 
op~ao que havia era a de ser comunista, e ele diz que foi atraí
do exatamente por este espírito mais desprendido que era o 
do Partido Comunista e do sentimento do que é ser comunista. 
Entao, havia essa generosidade: um problema que ocorresse na 
Rússia, na China ou em qualquer outro lugar era problema seu. 
Foi esse espírito que o encaminhou para o comunismo. 

Ele já veio aqui como membro do Partido Comunista, mas veio 
também para estudar o Brasil e teve professores maravilhosos 
nessa ocasiao, como Donald Pierson e Herbert Baldus, que o 
instigaram bastante a fazer e se interessar pela pesquisa. Pelo 
que ele declarou ero várias ocasióes nas conversas que tivemos 
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durante esses anos, entre 1944 e 1946, aquí em Sao Paulo, foi 
um período maravilhoso, de muita atividade e muita discussao. 
Nesse momento, acontecía o fim da ditadura de Getúlio Vargas 
- contra quem ele estava, por ser um comunista - e o fim da 
guerra mundial, inaugurando-se assim um novo período, novas 
formas de rela~oes no mundo e urna amplia~ao da Uniao So
viética. Basta recordar, por exemplo, que ele foi urna das pes
soas mais ativas, encarregadas pela campanha de Caio Prado 
Júnior quando este virou deputado constituinte. Entao ele era, 
ao mesmo tempo, um su jeito "caxias", que sentava no banco 
e aprendía, buscando entender a metodología científica que 
os professores estavam colocando para ele, e também estava 
no mundo, trabalhando ou pensando este mundo, criando sua 
própria visao de Brasil e ampliando seus horizontes de minei
rinho que chega em Sao Paulo e se abre, se expande. Entao ele 

se perguntou: "Como eu cheguei aqui em Sao Paulo e me abrí 
para o mundo?" Sao Paulo foi urna universidade e esta Escola 
foi fundamental para ele. Abrir-se ao mundo para consolidar 
ideias e para, digamos, projetar um futuro que ele tinha e que 
ele queria para si. 

Costumava dizer também que, nessa ocasiao do seu (lltimo 

ano aquí, ele tinha urna op\:aO que ele quería mais: quería ser 
I 

o redator da revista do Partido Comunista e , nessa época, ele 
foi conversar coin o Mário Alves, que era um dos líderes do 
partido em Sao Paulo. Acho que Maurício Grabois também es
tava a qui, e eles entao disseram assim: "Olha, Darcy, voce está 

liberado." A atividade, o dinamismo do Darcy, o frisson que 
ele provocava fizeram os dirigentes do PC liberá-lo: "Vai ser 
intelectual, nao fica aqui, nao precisamos de voce ... Nós pre
cisamos de intelectual." E, com isso, ele se convenceu de que 
nao podia sentar e virar, digamos, propagandista do PC, que 
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era muita atividade, ele esquentava demais as cadeiras e tal. 

Com isso, ele teve que fazer urna op~ao intelectual, já que nao 
poderia se dedicar de corpo e alma ao partido. 

Quero lembrar também a memória da Berta Ribeiro, que foi 

sua primeira mulher e com quem ele conviveu, mesmo após a 

separa~ao, até o resto de sua vida. Berta faleceu este ano. Na 

ocasiao, ela era urna jovenzinha cuja irma já havia sido depor
tada para a Alemanha e nao tinha pais aqui. Urna jovem judía 

do Bom Retiro, que veio e conheceu o Darcy nas atividades 

do Partido Comunista. Como nab tinha pai, ele dizia que foi 

pedi-la em casamento a dire~ao do partido. Entao o Mário 
Alves e o Grabois, que estavam aqui, foram os padrinhos 

desse casamento. 

Agora entao eu estou tentando responder e elaborar por que 

o Darcy escolheu urna antropología nesse momento, pois, como 

Giselle falou , ele tinha outras op~oes. A do Partido Comunista 

saiu, porque eles nao o quiseram, dizendo: "Por favor, seja 

intelectual, meu filho, vire um gaucbe', por assim dizer. Mas 

ele podia ter ficado aqui com Roberto Simonsen, que tinha tra

balho, o quería por perto e tinha urna rela~ao de cordialidade e 

de respeito por ele.Achoque Darcy também aprendeu ou teve 

a visao do respeito pelo empresariado brasileiro nessa ocasiao 

e nessa vivencia aqui na Escola. Depois, foi ao Rio de Janeiro 
e podía ter sido um funcionário público, assim como Carlos 

Drummond de Andrade foi do Servi~o de Patrimonio Histórico 
e Artístico Nacional (Sphan), cujo diretor era Rodrigo de Melo 

Franco. Como poderia també1n ser antropólogo ou etnólogo 

no Servi~o de Prote~ao ao Índio, junto ao marechal Rondon. 
Ele mesmo nunca respondeu por que, no final, escolheu a 

oferta que Rondon lhe fez, dizendo: "Olha, voce vem aqui, 

que eu te nomeio naturalista do quadro do SPI." Mas eu acho 

142 



que tinha razoes para isso. Acho que a razao básica, sem antes 

falar numa razao, digamos, objetiva e política, foi a de que 

ele deve ter aprendido a trabalhar com índios junto ao Baldus, 

que já tinha feito pesquisas lá com os Tapirapé. Nessa ocasiao, 
ele já havia conhecido Charles Wagley e Eduardo Galvao no 

final da década de 40. Wagley era mais velho, e o Galvao mais 

ou menos da mesma idade que ele, embora muito mais ex
perimentado. lsto <leve ter dado um encanta1nento que todos 

,, 
nós que trabalhamos com os índios ternos. E um encantamento 

que surge da necessidade da civiliza9io ocidental encontrar o 

seu espelho reverso que possa orientar a sua vida. Entao, esse 

encantamento pela liberdade, pela igualdade, traz utn pouco a 

ilusao da bondade e do bom selvagem que para a civiliza~ao 
ocidental foi um motivador fundamental. Nao resta dúvida de 

que Darcy Ribeiro foi também motivado por isso. 

Eu acho que este encantamento é o fundamento básico que 

orienta qualquer antropólogo ao come~ar e se dedicar a estudar 

os índios sob todas as adversidades possíveis, ajudanclo a su

perar o inedo <liante da amea~a de doen~as que se pode pegar 
e, enfim, do pouco prestígio que isso dá nos quadros gerais da 

intelectualidade brasileira. Darcy era um hornero que calculava 

sua vida e era de percorrer um caminho em que poderia fazer 
, 

algo novo. Na antropologia brasileira daquela ocasiao, havia 
o mestre de todos nós, que já estava morto, Curt Nimuendaju, 

mas, de resto, nao havia mais antropólogo que trabalhasse com 
índio nessa época. Havia o mestre Baldus, que era um ale

mao que gostava também muito mais da história, e sua grande 

contribui~ao foi ter feíto as incríveis bibliografias críticas da 
etnología brasileira. Havia também Galvao e Florestan, que nao 

queriam ir para o campo e escolheram o caminho mais da so

ciología, exatamente porque nao queriam se meter no mato. 
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Entao havia · isso, voce faz um caminho inusitado e novo, 

voce ganha em prestígio no final, e nao resta dúvida de que 

isso estava na cabes;a de Darcy, essa ops;ao e essa visao de que 
isso ia dar prestígio eventualmente. A outra ops;ao, que também 

já estava na cabe~a dele, era a de estudar e pensar o Brasil. Esta 

era também a proposta de todos os que estudavam aqui. Os 
trabalhos, nessa ocasiao,. tinham urna metodologia americana 

do culturalismo que· foi implantada no Brasil, misturada um 

pouco como funcionalismo, quando Radcliffe-Brown veio nos 

visitar. Mas eu acho que, na verdade, Brown nem teve muita 

influencia, eram mais Pierson e Emílio Willems que estabe

leceram essa metodologia de ·estudo. Havia a ideia, claramente 

resultante do pós-guerra, de que se a gente estudasse o Brasil 

poderíamos compreende-lo e transformá-lo. Entao essa ideia de 

que voce tinha de estudar o Brasil foi urna coisa fundamental, 

e aquí se fez sem nenhuma dúvida. É um trabalho, ou melhor, 

um caminho que essa Escola abriu, ampliando o horizonte tam
bém para Darcy Ribeiro. E nisso a ideia era: para estudar o 

Brasil, vamos come\:ar pela sua raiz; e o índio também é raiz 

do Brasil, está no imaginário brasileiro e, naturalmente, no ima

ginário dos intelectuais daquele tempo, apesar de hoje em 

dia nao estar mais. Porém essa ideia está se diluindo, vem de 

Gon~alves Dias e também de von Martius, quando esteve aquí 

no Brasil e escreveu a nossa história. A primeira metáfora dizia 

que o Brasil é um grande rio formado por tres afluentes: o ne

gro, o índio e o branco. Foi um alemao que deu essa ideia em 

1839, quando escreveu seu prin1eiro artigo para a revista do Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro e que se consolidou no 

Brasil. Isso eu acho que também estava na cabes;a do Darcy. 

Entao ele escolheu ser antropólogo até por urna visao de que, 

estudando o come~o do Brasil, poderia depois compreender o 
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resto do País, e a sua carreira foi de fato assim. Ele dedicou dez 

anos de sua vida a estudar os índios e trabalhar com eles. Mais 

do que estudar o Brasil, Darcy procurava políticas de aplica~ao 

indígenas, como, por exemplo, a forma\:ªº do Museu do Índio 
e o estabelecimento do Parque Nacional do Xingu. Escreveu 

os primeiros argumentos da forma\:ªº do Parque Nacional do 

Xingu em 1953, e estes argumentos foram levados pelo mare

chal Rondon ao encontro que teve com Getúlio Vargas a fim 

de apresentar essas propostas. Os irmaos Vilas Boas e Edu

ardo Galvao também estavam nessa reuniao. Essas quatro pes

soas foram fundamentais para a cria~ao do Parque Nacional do 

Xingu, e Darcy e Eduardo Galvao escreveram os fundamentos 

do porque de um parque. Até entao, o SPI demarcava uns pe

dacinhos de terras para os índios, na ideia de que eles iam se 

acabar. Quaisquer 2.000, 3.009 ou 4.000 hectares davam para 

resolver o problema, porque eles iam ser agricultores e no final 

iam sumir, etc. A primeira grande ideia foi a de que os índios 

deviam ter terra, nao somente pelo seu valor histórico, mas 

pelo seu valor ecológico, representando todo um histórico de 

suas vidas, da sua cultura, do que eles usam e exploram dos 

rios, da pesca, etc. Esta ideia foi consolidada com o Parque do 

Xingu, que nao era só um território, mas era "culturalizado" 
' 

também e já era conhecido e tinha sido tocado por índios. Foi 

essa ideia que pe.rmite, hoje, a gente ter º.Brasil como um país 
que possui maís terras demarcadas para os índios. Quer dizer, 

se as demarca\:oes forem consolidadas no Brasil, 10% do nosso 

território vai ser indígena. Isso será urna vitória incrível do in

digenismo brasileiro. Urna vitória que nasceu com )osé Bonifá
cio de Andrada e Silva, quando disse: "Os índios nao sao para 

serem mortos, os índios sao para serem integrados ao Brasil 

com as suas terras, e nós ternos que respeitar ~ssas terras." E, 
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ao longo do tempo, Rondon foi fundamental, Darcy foi fun
damental, Nimuendaju, e achoque este mérito é de toda urna 

gera~ao de brasileiros que se dedicou a isso e que convenceu 
parte do Brasil desta realidade. 

Tudo isso eu acho que é obra do que se tem de melhor 

no Brasil , e Darcy estava presente nessa ocasiao, na década 

de 50, enquanto os índios estavam, .digamos, ativando, sendo 
um dínamo para isso, cujo resultado e desenvolvimento maior 

terminou se dando na década de 70, até durante a ditadura 

militar. Nós pensamos aqui - Carmem e eu ternos pensado 

muito· sobre isso - como é que a ditadura militar nao matou 
; 

os índios? E claro que urna das respostas é porque os índios 

estavam crescendo em popula~ao. Mas a outra é porque a di
tadura militar, apesar de querer a integra~ao, apesar de querer 

a assimila\:ao, apesar de querer a destrui~ao do índio, nao con
seguiu fazer isso e no final terminou demarcando as terras que, 

se a gente fosse pensar antes dela ou logo no início dela, jamais 

imaginaria que isso viesse a ocorrer. Entao, terras como as do 

Parque do Xingu, do Aripuana e tudo o mais, foram todas de

marcadas nesse período da ditadura militar, nao por ela em si, 

mas porque havia uma corrente brasileira de defesa ao índio 
que nao se permitía mais ser parada. 

Acho que Darcy estava aí pensando, nessa ocasiao, e pro

jetando essa possibilidade, embora deva se dizer, com urna 

visao crítica, que ele faz parte de urna gera~ao de brasileiros 

que nao acreditava na sobrevivencia dos índios, porque, nessa 

época, ningué1n acreditava. Toda a antropología, até meados 
da década de 70, pensava que o destino final e inexorável 

dos povos indígenas era sua desapari~ao, sua extin~ao, seja 

por morte morrida, por morte matada ou por assimila~ao de 

alguma fonna, como acultura~ao, integra~ao, qualquer dessas 
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palavras que definia o fenómeno. No seu livro Os índios do 

Brasil, publicado em 1970, estava o artigo fundamental e semi

nal disso, que fora publicado em 1955 por fon;a desse projeto 

que Giselle falou da Unesco, chamado "Línguas e culturas no 

Brasil", no qual ele já dizia que "os índios brasileiros só sao 90 

ou 98.000, no máximo" e projetava urna queda contínua. Diz 

que tinham morrido 87 povos indígenas nos primeiros 57 anos 

quando o artigo foi publicado. Em 1957, nao vía urna saída real 

e, neste sentido, Darcy tem urna genialidade, pois os dados 

que ele tinha nao permitiam acreditar na sobrevivencia. O ima

ginário intelectual do mundo até entao nao pennitia que se pen

sasse, que se acreditasse na inteligencia. Ele, no final , terminou 

produzindo um conceito - que surgiu de suas discussoes com 

Eduardo Galvao - chamado "transfigura~ao étnica". Este con

ceito dizia que "qualquer pov9, quando entra em contato com 

outro povo, pode assimilar ou pode ser for~ado a assimilar os 

hábitos, os costumes <leste outro povo mais forte; mas ele pode 

com isso se transformar e - em vez de assimilar - acabar 

igual ao outro, transfigurar-se, isto é, ser urna pessoa a inais. 

De 'a ', passa para {a'} e nao para 'b'; ele continua sendo 'a', mas 

agora é {a'}, ou {a"}, ou {a"'}, etc." 

Esse conceito é urna figur~ de genialidade do Darcy, a ideia 

de transfigura~ao étnica quando nao se acreditava concreta

mente nisto. Quer dizer, ele nunca absorv~u exatamente o fato 

de que esse conceito era o que permitia se compreender a so

brevivencia dos povos indígenas do Brasil, porque até entao e 

em muitas conversas que pessoalmente tivemos é que ele viu 

que esse crescimento que eu podia detectar nos Guajajara , nos 

índios do Nordeste, nos Guaraní, nos Kaingang, todos esses 

povos que estavam em crescimento; nao era só entre eles, era 

em todos ou em quase todos. Hoje, a maioria oos povos indí-
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genas está em crescimento demográfico; as exce~oes sao esses 
que estao sofrendo compulsoes imensas, como os Yanomami, 
atacados por doen~as e pressoes de várias sortes, ou esses de 
contato recente. Contudo, todos os outros que tiveram con

tato antes da década de 50 e sobreviveram até 1956/ 1957 es
tao deslanchando - e até os que foram contatados na década 
de 60, como Carmem viu, também ~stao em crescimento ex
traordinário, crescimento este que varia de ~,5% até 5,5% ao 
ano, como é o caso dos Xavante. É um fenómeno incrível, 

J 

este da sobrevivencia dos povos ·indígenas do Brasil, porque 
também nao é só no Brasil, é mundial. Isto é o primitivo que a 
Europa conceituou desde 1700 e nao está destinado a acabar. 
Nao é aquela representa~ao de um passado que vai se extinguir 
só para eles crescerem. Os índios estao aí crescendo em popu

la\:aO e, no caso do Brasil, com lOo/o do território brasileiro. 
Tudo isso eu achoque Darcy nao anteviu quando se dedicava 

aos índios, mas tinha instintivamente o sentimento de trabalhar 
em defesa desses povos, produzindo o fundamento básico do 
Parque Nacional do Xingu. Quando foi reelaborar essa questao, 
no final da década de 60, estava escrevendo a cole~ao sobre a 
Antropología da Civiliza~ao e introduziu o conceito de trans

figura\:ªº étnica, tendo antes já escrito sobre integra\:ao, sobre 
nao sei o que, contato permanente, todo aquele estágio de o 
índio sair do isolamento para a assimila~ao total. Ele é um dos 
mestres nisso. A conceitua\:ao que a Funai fez em 1973, quando 
criou o Estatuto do Índio, foi tirada dos livros do Darcy, dos 
artigos que ele escreveu, em que dizia que os índios viviam em 

contato permanente de assimila~ao e integra\:ªº e que estava lá 
a possibilidade de sobrevivencia. 

Durante as décadas de 70 e 80, aquí no Brasil - nao sei 
bem analisar exatamente em que época -, passamos a viver 
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com todas as transforma\:óes da antropologia, da sua crise de 
legitimidade, do pós-modernismo, etc. O que se teme, hoje, ao 
se falar sobre índio, é que agora só ele fale de si mesmo. Pelo 
menos até a década de 80, esse conceito do Darcy nunca tinha 
sido usado. (Eram usados, em vez disso, os conceitos de re
sistencia e de identidade étnica trazidos por outros antropólo

gos de fora e espalhados aqui por antropólogos brasileiros. Mas 
o principal deles é Frederik Barth - antropólogo noruegues, 
ainda vivo, aliás - que escreveu um livro básico para dizer 
que os índios tem resistencia.) Por despeito, por desorienta\:ao, 
por transforma~oes políticas, porque Darcy virou urna espécie 
de ícone antiacademia que os academicos na década de 70 re
jeitaram. Quando ele voltou do exílio, nós, antropólogos, nao 
olhamos para a possibilidade de utilizar esse conceito como 
maneira de compreender teoricamente a sobrevivencia ou o 

método e o modo pelo qual os índios podem sobreviver, que é 

da transfigura\:ªº étnica. 
Entao eu acho que essa heran\:a, esse legado teórico do Darcy 

é muito prático em rela\:ao a etnología. Eu quero parar só aquí 
em etnologia, nao vou analisar sua obra antropológica sobre a 
América Latina e a civiliza\:ao, pois iria levar muito tempo. Eu 
acho que é um legado presente ainda nestes anos que estamos 

t 

vivendo, sob cinzas, isso é, urna brasa ardente sob essas cinzas, 
que nao sei exatamente e nao posso dizer se vai ser reativado 
ou se a antropologia brasileira vai tomar vergonha para se reati
var nisso e ver esse legado como urna coisa fundamental, como 

urna heran\:a. Assim como ternos Nimuendaju como nosso herói, 
o outro é Darcy Ribeiro, um polo de dedica\:ªº e de trabalho na 
etnología que se tentou até esconder nesses últimos anos. 

Acho que eventualmente nós vamos ter isso, mesmo agora 
que os índios estao crescendo, estao tomando a palavra. Daqui 
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a pouco, o presidente da Funai vai ser um índio. Eles estao 

tentando negociar e dialogar entre si as suas diferen~as, exata

mente para ver se tem mais for~a. Acho que vai ser reativada, 

como um dos exe1nplos fundamentais da antropología brasileira, 

do pensamento brasileiro, essa obra etnológica de Darcy Ribeiro 

dedicada a tantas coisas. Giselle falou sobre os Kadiwéu num 

livro que é belíssimo,. tem· mais de trezentas gravuras lindíssimas 

coletadas dos índios Kadiwéu, que sao aquele~ índios cavaleiros 

do Mato Grosso do Sul. Há a obra de Darcy, o seu recém-publi-, 
cado Diários índios, que · trata dos seus diários dos anos em 

que passou comos Urubu-Kaapor. Sao de u1na riqueza incrível. 

Darcy Ribeiro foi o único antropólogo em toda a América Latina 

que conseguiu pegar um informante indígena e tra~ar o passado 

desse informante há mais de cem anos. Nenhum de nós, nem a 

grande antropóloga Carmem Junqueira, foi capaz de fazer isso, 

porque é coisa difícil, os índios nao se lembram. Foi urna sorte 

incrível encontrar este sujeito chamado Anakanpuku, capaz 

de lembrar onde o umbigo do seu tatatatatataravó de 1830 foi 

enterrado e onde os seus ossos estao descansando. Coro isso, 

ele criou urna espécie do que nós, antropólogos, chamamos 

de "quadro genealógico de um home1n", que tra~a e compoe 

1.200 nomes de um povo dos Urubu-Kaapor, e é urna coisa que 

ninguém conhecia do Darcy. Ele dizia e se vangloriava <leste 

trabalho e nao era acreditado, porque ninguém conseguía fazer 

isso. Este material está publicado em Diários índios, um livro 

belíssimo que mostra nao somente o cara descobrindo, mas o 

cara preocupado comos índios. Na primeira vez que ele esteve 

lá , em 1949/ 1950, os índios sofreram urna epidemia de sarampo. 

Estavam morrendo, e morreram 150 no período de dois ou tres 

meses desde que ele chegou. Os índios morriam, e o Darcy ten

tava enfiar a agulha, usando os poucos recursos médicos que 
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tinha naquela ocasiao, canfora e nao sei o que inais, tentando 
aliviar a vida e o sofrimento daqueles que estavam morrendo. 

Entao acho este livro belíssimo, D iários índios, que compoe, 
junto com a sua visao teórica, digamos, o mais influente, um 
legado brilhante que essa figura nos deu. 
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