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- # E A~AO POLITICA EM DARCY RIBEIRO 13º 

G tSELLE ]ACO~ DE ARAUJO ,M OREIRA. 

Por que lembrar Darcy Ribeiro? Come~o citando Carlos Drum
mond de Andrade: "Se procurar bem, voce acaba encontrando, 

nao a explica\:ªº duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável 
da vida." 

Fui assessora técnica de Darcy Ribeiro, entre 1991 e a 1norte 
dele em fevereiro de 1997. Durante aquel es anos, colaborei na 

elabora~ao de seus textos e livros e , nos últimos anos, cada vez 

mais absorvida pela produ~ao intelectual e pelas atividades do 

entao senador Darcy Ribeiro, assumi também fun~oes de sua 

secretária particular. Em 1996, e le instituiu a Funda\:ªº Dar
cy Ribeiro (Fundar), e entao fui nomeada secretária executiva 

desta institui\:ao. 

No decorrer daquele ano d~ 1996, Darcy Ribeiro fazia mui

tos planos de projetos que queria ver concretizados através da 
Fundar. Entre eles, a Universidade Aberta de Educa~ao a Dis

tancia, que, com a aprova~ao da Lei ~e D'iretrizes e Bases da 

Educa\:aO Nacional (LDB), seria passível de implanta~ao. Ainda 

na área da educa\:ªº e vinculada a esse projeto maior de uni-

30 Relato proferido na mesa "A forma~ao da Antropologia no Brasil,. no Fórum 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. 
•Mestre em Antropologia pela Escola Nacional de Antropo logía e História do México. Ex
professora da Escola de ~ociologia e Po lítica de Sao Paulo e da Pontifícia Universidade 
Católica de Sao Paulo (PUC-SP). 
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versidade, ele pretendía criar a Escota Normal Superior para a 

forma<;ao universitária de professores do Ensino Fundamental, 

ta1nbém prevista na nova lei de educa<;ao. 

Outro projeto que Darcy Ribeiro pretendía deixar encami

nhado junto a Fundar era o Projeto Caboclo, "um plano alterna

tivo de ocupa<;ao da Alnazónia". Havia 1nuitos anos, ele vinha 

tentando implementar este projeto junto a comunidades caboclas 

da Amazonia . A concep<;ao do projeto decorre essencialmente de 

urna visao antropológica do problema da ocupa<;ao desordenada 

e, sobretudo, da "in1porta<;ao" dé solu<;oes que nunca procuraram 

atender as necessidades e possibilidades reais da regiao. Mais que 

um projeto de preserva<;ao ambiental, ele trata da preserva<;ao 

cultural das con1unidades caboclas ou dos "povos da flo resta". 

Para o rienta r as atividades do Projeto Caboclo de forn1a inter

institucional e interdisciplinar, Darcy Ribeiro convidou diversos 

cientistas e pesquisadores para constituir urna comissao cientí

fica. Ele morreu no dia mesino em que pretendía apresentar 

seus planos a essa comissao, convidada a participar em Brasília 

do I Simpósio da Amazonia . Internado no Hospital Sarah Ku

bitschek desde a quinta-feira anterio r, Darcy nao pode sair no 

domingo, como pretendía, para estar presente ao Simpósio que 

se realizaria na segunda-feira, 17. O Simpósio transcorreu sem 

a sua p resen<;a, e , no final da tarde , logo depois de terminados 

os trabalhos, Darcy Ribeiro morreu no hospital em Brasília. 

Foi u1n dia terrivel, tenso e exaustivo para os que estávamos 

trabalhando com ele e tivemos que levar adiante as atividades 

iniciadas, inclusive durante esse Simpósio, que aconteceu na 

parte da n1anha e da tarde e que , sem a presen<;a de Darcy, que 

apresentaria o proje to , ficou bastante prejudicado. 

A Funda<;ao é, portante, urna institui<;ao nova, con1 pouco 

mais de um ano de atividades efe tivas, que recebeu de Darcy 
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Ribeiro o legado integral de sua produ\:ao científica, intelectual 

e literária. Este legado compreende também seus projetos. Ou 

seja, é urna institui\:aO que tem, entre seus objetivos, compro

missos sérios e complexos nas áreas que Darcy Ribeiro privile-

. giava como campos de ª\:ªº· 
Herdamos de Darcy Ribeiro esta necessidade imperiosa de 

continuar pesquisando e discutindo problemas nacionais, com

prometidos etica1nente com urna atua\:aO orientada para di

minuir as diferen\:as sociais. A identifica\:ªº dos caminhos e das 
prioridades se dará muitas vezes refletindo sobre a vida e as 

Op\:oes que Darcy adotou e relendo suas obras. 

Na área da educa\:ao, é mais fácil identificar e reconhecer a 

atua\:aO de Darcy Ribeiro na história nacional. O apelo político 

do tema fez com que os defensores da escola pública ganhas

sem vulto e encontrassem aí o caminho para combater a desi

gualdade social reinante. Na antropología, entretanto, tenho 

visto que há dificuldades maiores em reconhecer o papel de 

Darcy Ribeiro, exatamente porque vista como urna área essen
cialmente academica na qual Darcy Ribeiro nao teria se exer

cido plenamente. Co1no atividade 1nera1nente academica, na 

verdade, ela fi cava aquém de suas preocupa\:5es. 

Embora tenha desempenh4do com dedica\:ªº e criativida-
f 

de a cátedra em temas de antropología e etnologia indígena, 

Darcy nao restringiu sua atividade e seu engajamento ao campo 

estritamente academico. Nesse sentido, fo1 sempre urna cons
ciencia crítica incómoda, tentando alertar para o fato de que a 

intelectualidade historicamente tem atendido as demandas do 

poder e das e lites dirigentes: " ... e assim se plasmam personali
dades e categorías extremamente curiosas. O intelectual parece 

servir sem servir, fugir, mas ficando, obedecer negando, ser 

fi el traindo. Um pano rama deveras complicado". Aproveitando 
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a oportunidade, citei trecho valioso do prefácio que Antonio 

Candido fez para o livro Intelectuais e classe dirigente no Brasil, 

do professor Sérgio Miceli. Mas posso citar também o próprio 
Darcy. Em um texto publicado no livro O Brasil como pro

blema, diz ele: 

Pode-se dizer, da cultura erudita brasileira, que ela serviu e serve 

mais as classes dominantes, para a opressao do povo, que a outra 

coisa. [. . .]Mesmo quando dominou os saberes técnicos, os dominou 

muito rnais para produzir, acumular e exportar lucros, do que para 

construir um País habitáve l, para implantar urna sociedade solidária. 

O saber ou a técnica, por competentes que sejam, nada significam se 

nao se perguntam para que e para quem existem e operam, se nao se 

perguntam a quern servem, se nao se perguntam se há conivencia do 

sábio com o cobi~oso. (RIBEIRO, 1995) 

Certamente ele era terrível nesse papel em rela<;ao a intelec

tualidade. Mais ainda o era especificamente em rela~ao aos an
tropólogos. Inúmeras foram as polemicas. Para exemplificar a 

natureza e os 1narcos nos q uais Darcy Ribeiro assu1niu o seu 

papel na antropología brasileira, por expressivo, cito um trecho 

de um documento elaborado por ele em 1979, sugestivamente 

intitulado "Por u1na antropologia melhor e mais nossa", respon

dendo a urna das polemicas que se travaram no momento: 

Sou, talvez, demasiadamente ambicioso para com os jovens antropó

logos brasileiros. Que fa~er? Quisera para o Brasil urna antropolo

gía descolonizada. Se possível, urna antropología tao boa no plano 

humanístico que trate logo de devolver aos índios o que apreen

deu deles. Urna antropología tao eficaz no plano sociopolítico que 

pern1ita até aposentar, por dispensável, o materialismo histórico. E, 
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quem sabe? - se já nao é desvario meu pedir tanto a voces - urna 

antropologia sem conive ncias com o despotismo, que ajude o Brasil a 

sair desse atoleiro de um subdesenvolvimento que se subdesenvolve 

cada vez 111ais. (RIBEIRO, 1979) 

Gostaria , entretanto, de voltar a urna linha de reflexao que 

traz para a Fundar, neste momento, tarefas práticas muito es

pecíficas. Participar deste Fórum é muito instigante para mim. 
Primeiro, porque o tema me leva a suscitar novamente a neces

sidade de reeditar a obra propriamente etnológica de Darcy 

Ribeiro, quase toda esgotada. Refiro-me aquí, particularmente, 

ao livro intitulado Kadiwéu: ensaios etnológicos sobre o saber, o 

azar e a beleza, publicado em 1979 pela Vozes. 
É interessante notar que parte deste texto fora publicado por 

Darcy Ribeiro em 1950 com o título Religiao e mitología Kadiwéu 

- que foi seu primeiro livro publicado - e que recebeu o im

portante premio Fábio Prado de Ensaios, conferido pela Uniao 

Brasileira de Escritores. Na mesma ocasiao, Oracy Nogueira, pro
fessor desta Escota e também professor de Darcy Ribeiro, ganhou 

o mesmo premio na categoría de Estudos Brasileiros, com o livro 
que escreveu a partir dos resultados das pesquisas que empreen

deu para a Unesco, a convite d~ Alfred Métraux, sobre as rela~oes 
t 

raciais no Brasil. Este é o livro que foi lan~ado ontem, aquí na 

Escota de Sociología e Política, agora editado pela Edusp. 
Vale lembrar, também, que Darcy Rjbeiro foi outro dos par

ticipantes deste programa de pesquisas da Unesco, a convite de 

Métraux, empreendendo diversas pesquisas de campo entre os 

índios brasileiros, e cujo resultado acaba por contestar as abor

dagens de "acultura~ao" e "assimila~ao" do índio a sociedade 

nacional. Darcy Ribeiro continuou trabalhando sobre este tema 
e só publicou os resultados ampliados daquela pesquisa original 
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alguns anos depois, na década de 70, que é o livro Os índios 

e a civilizafao - um dos seis volumes do que ele chamava 

"Estudos de Antropología da Civilizas;:ao''. Em relas;:ao, aliás, as 

obras etnológicas de Darcy, que estao esgotadas, os volumes de 

"Estudos de Antropología da Civilizas;:ao" tiveram melhor sorte e 

estao sendo reeditados pela Companhia das Letras. 

Estar aquí hoje, ~ convite da dires;:ao da Escola, e particular
mente a convivencia com a professora Sonia, que coordena a 

mesa, também foi importante para mim, porque me fez avaliar a 
I 

urgencia de organizar apropriadamente os arquivos da Fundas;:ao 

Darey llibeiro, nos quais encontramos correspondencias e ano

tas;:oes fundamentais para que se possa documentar a partici

Pª\:ªº de Darcy llibeiro na formas;:ao e na consolidas;:ao da antro
pología no Brasil, de sua intensa atividade de pesquisa, de seus 

inúmeros contatos com a intelectualidade nacional e estrangeira, 

de sua atua\:aO na política indigenista brasileira e de sua atividade 

docente - os planos e programas dos cursos que ministrou. 
Na verdade, nestes documentos, no acervo que ternos na 

Funda~ao, encontramos boa parte da história nao oficial bra

sileira nos últimos 50 anos, construída desde urna perspectiva 

antropológica nos contatos estabelecidos, nos temas e preo

cupa\:cSes tratados, na abordagem sempre pautada por pesqui
sas de campo e documental, nas inúmeras e frutíferas relas;:oes 

científicas estabelecidas para tratar interdisciplinarmente e in

terinstitucionalmente problemas da realidade brasileira. Esse 

amplo espectro da atividade intelectual de Darcy culminou 

com o projeto e a implanta\:aO, já em 1961, da Universidade 

de Brasília. Aí ele recrutou os melhores especialistas brasileiros 

nos vários campos do saber. 

De particular importancia, entretanto, me parece esta mesa 

dedicada a Darcy Ribeiro, porque foi nesta Escola que ele se 
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formou e é nela que vejo hoje sua reincorpora\:ªº na pauta da 
antropología brasileira. Nos últimos anos, tenho visto Darcy 

Ribeiro ser tratado mais como educador e político do que como 
antropólogo. Mas a maior parte - e arrisco dizer a melhor 

- de suas obras é resultado de suas pesquisas etnológicas e de 

sua forma~ao e visao antropológica do mundo e dos problemas 

do Brasil em particular. Isso nao quer dizer que a sua melhor 

forma de expressao - ou a que ele escolheu para comuni

ca~ao - tenha sido apenas a científica. Darcy Ribeiro era um 
escritor e como tal se exerceu plenamente. Ele produziu seis 

volumes, com mais de 1.000 páginas, do que chamou "Estudos 

de Antropologia da Civiliza\:ao", todos escritos de acordo com 

as regras academicas. Escreveu também romances, entre eles 

Maíra, traduzido e publicado em diversos países. 

É interessante notar que a presen~a de Darcy Ribeiro na an

tropología é associada, quase sempre, a daquelas décadas de 

40 e 50. É o auge, também, da Escola de Sociología e Política, 

que teve, com Donald Pierson e outros, papel fundamental na 

forma\:ªº de pesquisadores sociais, e quando as ciencias so
ciais se voltaram particularmente para o índio brasileiro - no 

que é destaque o papel de Herbert Baldus. Evidente~ente, 

isso é resultado de todo um c;ontexto cultural e intelectual da 
' época. As obras de teoría g~ral eram todas muito voltadas para 

a nossa forma\:ªº histórico-social, com Gilberto Freyre, Manuel 
Bonfim, Oliveira Viana e Sérgio Buarque de Holanda, etc. As 

ciencias sociais naquelas décadas inauguraram a pesquisa de 

observa~ao direta para criar novas visoes e formas de atua\:aO 

sobre o Brasil. Pretendía-se conhecer o Brasil e sua cultura, 
definí-lo e diferenciá-lo. O que se vía, também, é que havia urna 

demanda muito grande de pesquisadores sociais nos diversos 

órgaos criados no Ministério da Educa~ao, no Ministério do 
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Trabalho e no Departamento Municipal de Cultura, por exem
plo, com Mário de Andrade - apenas para lembrar a efer
vescencia cultural de entao. Havia ainda toda urna distribui~ao 
de bolsas de estudo para forma~ao e especializa~ao <lestes 
pesquisadores nas universidades, nas faculdades de Filosofia e, 
sobretudo, no exterior - no caso da antropología, particular
mente nos Estados Unidos, recomendados por Charles Wagley, 
por Donald Piersbn e outros professores estrangeiros. 

O que me chama a aten~ao entre os diversos intelectuais que 

se formaram e passaram a atuar nessa época é a op~ao que 
cada um fez. Darcy Ribeiro poderia, como outros, ter permane
cido no meio academico, fazendo carreira como antropólogo, 
com pós-gradua~ao em Chicago, por exemplo. Poderia, tam
bém, ter come~ado atua~ao no Servi\:O do Patrimonio Histórico 

e Artístico, o Sphan, que prometía grande articula\:ªº com as 
pesquisas históricas que se desenvolviam no resgate cultural 

brasileiro, para o qual foi convidado por Rodrigo Melo Franco 
de Andrade. Também recebeu convite de Roberto Simonsen. 

Lendo o último livro que escreveu, Confissoes, publicado 

postu111amente, descubro que nem o próprio Darcy conse
gue esclarecer porque optou pela inser~ao como "naturalista" 
- nao havia na época a categoría de antropólogo - nos 
quadros do Servis;o de Protes;ao aos Índios, levado e apre
sentado por Baldus a Rondon. Isso em 1947. Certamente vis
lumbramos algumas res-postas no fato de Darcy Ribeiro ser 
membro do Partido Comunista, o que "assustava" - como 
diz ele em seu livro - Donald Pierson e provavelmente o 
marcava como elemento "impuro" num meio academico que 
se afirmava como científico. 

Darcy Ribeiro nao era, aliás, o único comunista entre os an

tropólogos da época. Eduardo Galvao e Oracy Nogueira tam-

134 



bém tiveram rela~ao com o Partido Comunista. De qualquer 
forma, haveria outras razoes na escolha de Darcy que sao 
próprias das características particulares dele e que marcaram 
sempre a sua vida profissional e intelectual. A ousadia é urna 
delas. Pois foi com essa ousadia que Darcy Ribeiro abriu no 

"" 
Servi~o de Prote~ao aos Indios um espa~o mareante da an1a~ao 
antropológica na pesquisa e na política indigenista brasileira. 

"" Ali criou o Museu do Indio, em 1952, vinculado a Se~ao de 
Estudos, que ele dirigía, fazendo dele o centro de urna série 
de pesquisas e coleta de material musicológico, filmográfico, 
museológico, etnográfico sobre os índios do Brasil. 

Darcy Ribeiro confere ao Museu do Índio um papel especial, 

contra 

[. . .] urna imagem completa1nente deformada dos índios: seriam eles 

congenitamente inferiores, ou povos rudes e e1nbrutecidos dos quais 

nao se podía esperar qualquer qualidade hu1nana ou obra de refina

mento estético, gente irremediavelmente preguic;osa, além de urna 

série de outras qualidades negativas. [. .. )Por outro lado, ocorre1n idea

lizac;oes igualmente falsas , que descrevem a vida indígena co1no algu

ma coisa de idílico e aventureiro e atribuem aos índios excelsas .quali

dades de nobreza, altruísmo, sobriedade e outras. (RIBEIRO, 1955) 
I 

Esse texto que eu citei se intitula "Um museu contra o pre
conceito" e foi escrito e publicado em 1955 por Darcy Ribeiro 
na revista Américas, esclarecendo, ainda, que as exposi~oes 

"" no Museu do Indio eram acompanhadas por um explicador e 
a visita, programada em grupos, compreendia urna sessao de 
aproximadamente duas horas em que também se apresentavam 
filmes e outros materiais. O Museu tinha sala de exposi~ao, 

salao de proje~ao de filmes que funcionava tam~ém como au-
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ditório para música indígena, laboratório cinefotográfico e urna 
biblioteca especializada. Neste mesmo texto, acrescenta: 

Um programa assim intenso só se tornou possível porque o Museu, 

ao inaugurar-se, já centava com magnífica documenta~ao etnográfi

ca reunida em dez anos de contínuas pesquisas no interior do País 

pela Se~ao de Estudos do Servi~o de .Prote~ao aos Índios. Este acervo 

corresponde hoje a milhares de artefatos indígenas, cerca de 30.000 

fotografias, 400 grava~oes de músicas e línguas indígenas e muitos 
' 

filmes. Estas cole~oes, bem como a Biblioteca General Rondon es-

pecializada em etnologia brasileira, estao abertas aos estudiosos para 

pesquisas mais aprofundadas. (RIBEIRO, 1955) 

Ainda no Museu do Índio, com a ajuda de Eduardo Galvao 
e o patrocínio da Capes, Darcy Ribeiro organizou, senao o 

primeiro, um dos primeiros cursos de pós-graduas;ao em An

tropología Cultural no Brasil. A tendencia das análises atuais 
é a da avalias;ao quantitativa dos cursos de formas;ao no meio 
academico: quantos alunos formou e quantos continuaram na 
"ativa" - que pressupoe na carre ira academica, de preferencia 
galgando degraus. De acordo com este tipo de avalias;ao, já vi 
análises em que a importancia do curso fundado no Museu do 
Índio é quase zero, porque apenas um dos alunos de entao 
continuava atuando na universidade e na área da antropolo

gía. Para aquele momento, parece-me que a importancia é 

menos quantitativa do que qualitativa. Darcy Ribeiro , na an
tropología, extrapola o meio academico e inaugura outros es
pa<;os e ambientes de atuas;ao profi ssional para o antropólogo. 
Atuou na pesquisa etnológica , atuou na forma<;ao academica 
de novos antropólogos, mostrou que o conhecimento espe
cializado era fundamental na orientas;ao da política indige-
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nista, apresentou o índio a sociedade nacional com dignidade 

e exigindo respeito. 

Contrariando a visao puramente funcionalista e operativa 
que aprendera de Pierson e de Baldus no papel da pesquisa 

antropológica, contrariando sobretudo a tendencia academi

cista natural de aplicar e testar os esquemas teóricos trazidos 

pelos professores estrangeiros junto as popula\:6es indígenas, 

Darcy Ribeiro inaugura urna forma de atua\:aO crítica dentro 

do órgao indigenista que é , sem dúvida, marco posterior no 
envolvimento participativo dos antropólogos até mesmo nas 

pesquisas urbanas. Vale lembrar, por exemplo, que durante a 

administra~ao de Malcher no Servi\:O de Prote\:ao aos Índios, 

entre 1950 e 1954, Darcy Ribeiro foi autor do documento que, 
contestando as incursoes do setor clerical no ambito da política 

indigenista nacional, investe o Estado da devida competen

cia na prote~ao dos povos indígenas (ver, sobre o assunto, 

Relatório das atividades do SPl durante o ano de 1954, Rio de 

Janeiro, Ministério da Agricultura, 1955). Mais relevante, ainda, 

foi o papel de Darcy Ribeiro na elabora\:ªº e na aprova~ao, em 

1954, do projeto de cria~ao do Parque Indígena do Xingu. 
Concluindo, toda essa reflexao me é importante porque, na 

medida em que somos capazes de avaliar a importancia de pen-, 

sar Darcy Ribeiro, sua obra e sua atua\:ao, somos também capazes 
de pensar sobre o papel da Funda~ao que ele criou, menos como 

instituí\:ªº memorialista e rriais como institui~ao criadora de cami
nhos. Nao gostaria de parecer exageradamente otimista ou ino

cente, mas, sem norte, as institui\:OeS se personalizam demais e só 

registram eventos. Gostaria de poder ver na Fundar a consolida~o 
de processos efetivos nas áreas em que Darcy Ribeiro atuou: na 

educa\:ao, na antropología, na preserva~ao de um patrimonio cul

tural nacional, na produ~ao intelectual, na pesqui~a, etc. 
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