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PRODU~AO CIENTIFICA E A~AO POLITICA EM 
DARCY RIBEIRO 11132 

CARMEN SYLVIA ) UNQUEIRA
0 

Quero agradecer ao convite; acho que, desde que saí da Es
cola de Sociología, é a primeira vez que estou voltando aquí. É 

urna dupla satisfas;:ao participar de urna reuniao em que o tema 
é Darcy Ribeiro e, ao mesmo tempo, rever o prédio, rever a 
biblioteca, rever O lugar onde era a cantina ... É urna Satisfa\:aO 

muito grande e quero de fato agradecer nao a penas de um 
modo formal, mas com o cora\:ao mesmo. 

Poderíamos ficar aquí dias, falando sobre Darcy Ribeiro, 
urna personalidade que se desdobrou em tantos ca1npos, com 
urna excelencia incrível em todos - seja na educas;:ao, seja 
na política indigenista, seja na antropología, seja na li~eratura 

- , que fica até difícil seleci_onar o que falar dele. É fácil falar 
de urna pessoa que nao f~z ' muito: pega-se aquele pouquinho 
e enfeita-se na medida do possível; mas, quando se trata de 
urna pessoa que fez muito e em e~celente nível, cria-se urna 
dificuldade enorme. Resolvi entao falar um pouco sobre o que 

escrevi quando se completaram os 20 anos da publica\:ªº de 

32 Relato proferido na mesa "A forma~ao da Antropo logia no Brasil" no Fórum de Ciencias 
Sociais o rganizado em maio de 1998, como parte dos eventos comemorativos dos 65 anos 
da Escola de Sociologia e Política de Sao Paulo. 
•Ex-aluna da Escola de Sociologia e Política de Sao Paulo. Professora de Antropologia da 
Pontifícia Universidade Católica de Sao Paulo desde 1963, onde foi, por muitos anos, coor
denadora da Pós-Graduacao em Ciencias Sociais. 
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Maíra e foi feíta urna edi<;ao comemorativa. Na ocasiao, Darcy 
me perguntou se eu poderia escrever alguma coisa sobre o 
livro, porque sabia que era do que eu mais gostava. Tenho urna 

admira\:ªº muito grande por Darcy e sua obra, mas Maíra é um 
livro que me parece urna síntese fantástica do mundo indígena. 
Eu escrevi um pequeno comentário e tento aqui reproduzi-la. 

Maíra é um poema que fala do mundo encantado dos ín
dios. Maíra é um deüs, que criou os índios, criou o mundo e os 
ensinou a viver com alegria. É também o relato da inorte desse 

deus, que nao suportou testemu'nhar a agonia do seu povo e 
morreu. Mas também é a história da profana~ao da existencia, 
do desencantamento do mundo. Ao ler o romance, vemos am
bientes que nos sao familiares, aqueles pequenos altares cria
dos pelo homem do campo ou pelo índio, que dao sentido e 
beleza a existencia. Tudo isso é, aos poucos, profanado por 

negócios, por banditismos. 
O livro come~a com o nascimento do universo, que arrasta 

consigo e ao mesmo tempo é comandado pelo indizível, que é 
o que Darcy nos apresenta como o deus de mil faces, dissimu
lado e oculto numa figura que ele chama de Se1n Nome, com 
letra maiúscula, aquele que, diz Darcy, descobriu a si mesmo. 
Finalmente, quando o mundo é criado, embelezado pela luz, 
pelas matas, pelas águas, nascem os homens. Maíra cría os ho
mens, e esse mundo que era uno se divide em partes desiguais 
e estranhas entre si. Do lado de cá, o reino dos senhores das 
máquinas, dos fazendeiros , dos poderosos: o delegado farto de 
deslindar e resolver casos, pregui~oso, desconfiado, intolerante; 
o chefe do posto indígena, figura adocicada de funcionário pú
blico, acomodado, apático; o mesti~o Manelao, valente, cruel, 
rancoroso; a mulher Alma, carioca, de agitada trajetória, vítima 
dos próprios sonhos, que troca o pecado pela fé e, depois, a fé 

154 



pela liberdade. Por fim, aincla no mundo do lado de cá, o preto 

beato chamado Xisto, sábio demente que vive proclamando: 

"Há um que manda, é o Senhor. Outro que desmanda, é o 

demo. Mas há também o que há de vir, o Encantado, ninguém 

sabe quem é." É Xisto quem n1elhor a pon ta e experin1enta a 
fragmenta<;ao da realídade em bem e n1al, saber e ignorancia, 

ilusao e verdade. 

Do lado de lá do mundo, está a terra Main1m, criada por 
Maíra, aquele que, certa vez, experimentou sentir o mundo 

como vegetal: transformou-se numa árvore para saber o que 

era ser árvore. Aquele que enfrentou a ira divina para compor 

a seu gosto o paraíso indígena. Maíra sonhou e criou o mundo 

indígena co1no ele ünaginou que deveria ser: u1n mundo onde 

homens e mulheres modelam o amor com desejo e ciúme, 
jovens prontos a enfrentar cobras terríveis e dominar jaguares . 

Vivem ali també1n sábios, poetas e mágicos que convivem com 
as pessoas divinas, com os vivos e com os mortos. Corcando 

essas figuras e moldando o seu espírito, está o anseio de per

fei<;ao que agu<;a a habilidade e faz com que o trabalho dos 

índios sempre imprima a marca da beleza em seus produtos. 

Nesse mundo, o te1npo fluí distribuindo qualidade di_versa a 

cada momento, e ora se dejxa levar em ritmo acelerado, para 

as vezes estancar, ou se repetir, ou mesmo se desm.anchar e 
desaparecer. Por fim, num bonito exercício de reciprocidade, 

sao os próprios Mairuns ·que, urna vez cfiados, passam a zelar 

pela existencia do Deus criador. O passado firmou-se como a 

fonte do presente, e assim é preciso sempre recordar, afugentar 

o esquecimento que é o reino das sombras. 

Esses dois mundos sao separados por um corredor. Vague
ando entre eles, agarrando-se na beira de um ou do outro, está 

Isaías, que Darcy define como "o índio de merda'1, que quer 
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ser alguém, sendo padre, o converso, o Mairum cristianizado 

ou, como ele próprio se denomina, o "Mairum evadido". Ve-se 

Isaías se debatendo; ele nao sabe se é índio ou se é branco, se 

é padre ou se é chefe indígena. O desejo de voltar e a covardia 

em se aceitar fazem dele, Isaías, o duplo de si mesmo e, onde 

quer que esteja, é apenas seu próprio eco. 

O antropólogo Darcy Ribeiro é o maestro que empunha to

dos esses destinos e· organiza falas e. sonhos para compor a sin

fonía Maíra, que reúne a um só tempo, urna análise penetrante 
,. 

do Brasil, de inestimável saber histórico e antropológico. E urna 

reflexao humanista de primeira ordem. 

Mas estamos falando do Darcy antropólogo e, de repente, 
,. 

eu centralizo minha aten\:ªº num romance. E de se perguntar: 

por que o autor da melhor literatura antropológica brasileira 

resolve escrever urna obra de fic\:ao? Seus trabalhos em etno

logía, entre dezenas de outros que publicou nos últimos anos, 

oferecem análises originais e penetrantes. Os índios e a civili

zafao apresenta um painel da situa\:aO passada e moderna dos 

povos indígenas do Brasil, articulado em torno do conceito 

central de transfigura\:ªº étnica e de um conceito, igualmente 

importante, de engajamento compulsório, que é urna signifi

cativa contribui\:aO teórica a antropología contemporanea. Em 

outro livro seu, Uirá sai a procura de Deus, estao reunidos en

saios sobre os indios Un1bu, Kadiwéu e Xavante, urna referen

cia obrigatória para quem quer aprender os procedimentos me

todológicos do bom trabalho científico. Finalmente, para citar 

apenas mais um dos seus livros, o magnífico Kadiwéu: ensaios 
etnológicos sobre o saber, o azar e a beleza, que é um exercício 

de refinado bom gosto sobre a estética indígena do existir. 

Por que foi Darcy escrever um trabalho de fic\:aO sobre os ín

dios? Sabe-se que escrever sobre povos indígenas nao é tarefa 
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fácil e tem mesmo desafiado linhagens de antropólogos. Nao 

há receita certa que ensine como captar o nexo da existencia 

de povos tao distanciados da nossa tradü;ao histórica e cultural, 
mesmo porque a própria linguagem que usamos é modeladora 

dos eventos que observamos. Assim, a análise sempre pode 

correr o risco de eliminar o que há de mais expressivo, trans

figurando a realidade por for~a do modo de operar a tradu~ao 

formal das coisas observadas. Nao raramente, ve-se em tra

balhos antropológicos o sacrificio das propriedades constitu
intes do próprio fenómeno que se quer discutir ou explicar. 

O linguajar pesa tanto em cima da realidade, essa realidade 

tao distanciada de nós, que urna vez e com muita ironía Darcy 

comentou: "Há gente muito complicada para escrever, parece 

querer colher um pé de alface com um trator." Tal procedi

mento me lembra também a história do homem curioso que 

queria medir a temperatura de urna gota de orvalho. Muniu-se 

de um termómetro, mas um termómetro tao grande que, ao to

car a gota de orvalho, conseguiu registrar apenas a temperatura 

do próprio instrumento de medi~ao. Tal equívoco ocorre com 
frequencia: usa-se um instrumental conceitual tao pesado que 

os índios acabam soterrados. 

Darcy Ribeiro, entretanto,_ nao é vítima desse tipo de armadi

lha. Com sensibilidade, sempre conseguiu captar o idioma do 

pensamento indígena. Essa é urna garantia da boa ciencia, pois, 

ao alcan~ar tal nível de acuidade, .ª transposi~ao para a lin

guagem conceitual nao é acompanhada de redu~oes mutilado

ras. Nao seria exagero afirmar que o sucesso que acompanha 

a trajetória intelectual de Darcy Ribeiro se deve, e1n grande 
parte, ao olhar perscrutador que ele possui. Quem enxerga 

mais, quem ve melhor, tem muito a dizer e pode acabar esbar

rando nos limites consagrados pela cGnven~ao. Eu acho que 
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Darcy enxergava mais e melhor e logo sentiu o limite que a 
etnología e a antropología convencionais lhe colocavam. 

Mesmo que se insista, e nisso todos nós insistimos, que a 
ciencia precisa de pessoas flexíveis e inventivas, nao de rígi
dos imitadores de padroes de comportamento estabelecidos, 

as fronteiras da ciencia sao sempre relativamente estreitas em 
certas áreas do conhecimento, em especial naquelas em que 
o fenó1neno a ser interpretado exige· sucessivas abordagens e 
visoes superpostas. A antropologia, ,por exerriplo, cujo objeto 
central sao as produ<;6es simbólicas, ainda nao validou o manu
seio de dados sensíveis ao tato, ao olhar, ao gosto, ao aroma e 
tampouco aos desejos e as paixoes, que sao também campo de 
a<;6es cotidianas. 

Imagino que Darcy Ribeiro tenha preferido situar o seu livro 
no terreno da fic<;ao, para poder produzir um texto que re
gistrasse com liberdade os diversos matizes da existencia in

dígena. Assim, foi possível mostrar que, na aldeia, os mortos 
entram e saem esvoas;ando em círculos, ou que, dentro da casa, 
as índias observam com curiosidade urna alva figura de mu
lher, encantadas com a pele limpa e lisa da planta dos seus 

pés: cada urna delas "quereria ficar repassando com meigui
ce aquela palma terna na sua própria cara, para sentir total
mente com gozo a sua delicadeza". Em outra ocasiao, ainda 
em Maíra, compartilhamos o pavor que invade a aldeia com 
a chegada dos Anhangás, que "vem do fundo das águas, do 

mundo de babeo, sao os aquáticos Juruparis, mais antigos que 
os homens. O pavor cresce em cada casa, cada mulher agarra 

• 
mais os filhos,,, e é interessante que nós mesmos ficamos aflitos 
com os monstros, aqueles fantasmas entrando e arrebatando 
as crian<;as, arrancando-as dos bra<;os das maes. Claro que sao 
os tios e os país, vestidos de Jurupari, para levar as crians;as a 
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inicia\:aO; mas Darcy consegue nos transmitir o pavor que as 

maes sentem quando seus meninos tem que se tornar homens. 
O pavor cresce em cada casa, cada mulher se agarra mais ao 
filho, e afinal os seres de presen\:a horrenda enche1n as casa do 
"cheiro fétido de barro podre do fundo do rio e arrancam das 
maes cegadas pela vontade de nao ver os filhos mais crescidos 
e os arrastam para fora". 

Já próximo ao final do livro, ouve-se a prece sofrida dos 
índios: "Nós, os Mairuns, estamos acabando. Conosco acaba 
Maíra-Monan, Mairahú, Maíra Ambir, o nosso Criador. Quem 
come\:OU rudo isso foi voce mesmo, Maíra Coraci." Mais adian
te, um pouco antes da morte do Deus, ouvimos Maíra confes
sar: "Se os outros todos confluíram, perderam a cara, o nome 
e o jeito, porque este meu povo há de ficar? [. . .] Que Deus sou 
eu? Um Deus mortal?" 

' 
É claro que o povo Mairum como um todo nunca existiu. Ou, 

melhor: sempre existiu, distribuído pelas centenas de micropo

vos que compoem o Brasil indígena. Maíra é a grande interpre
ta\:ªº do mundo indígena brasileiro que a ininha gera\:aO e a de 
Darcy conheceram. Existirá melhor antropología? 
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Grupo de professores da Escola Livre de Sociología e Política, 1946. 
1 - Herbert Boldus; 2 - Josué Spino Fran~a; 3 - Octóvio do Costo Eduardo; 
4 - Lourdes Viegas; 5 - Cyro Berlinck; 6 - Kalervo Oberg; 7 - Donald Pierson; 
8 - Raul Briquet; 1 O - Antonio Rubbo M üller; 14 - Emíl io W illems. 
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