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A ntropólogo, escritor, 
educador, político, 

homem de idéias e de 
ac;ao: a'S múltiplas faces 
deste personagem extra
ordinário que foi Darcy 
Ribeiro aparecem no 
perfil alegre e inteligen
te que se desenha em 
Mesti90 é que é bom. Um 
homem sempre apaixo
nado, que jamais perdeu 
a ira e a capacidade de 
sonhar de um jovem. 

Mesti90 é que é bom 
traz um painel das gran
des paixoes de Darcy Ri
beiro: os índios, a edu
cac;ao, a política. Expoe 
suas opinioes sobre te
mas diversos e reproduz 
histórias de sua vida 
pessoal na fala fluida, 
repleta da irreverencia e 
do humor característicos 
deste mineiro de Montes 
Claros que "correu mun
do, correu perigo". 

Mesti90 é que é bom 
é o resultado de urna en
trevista que reuniu no 
escritório de Osear Nie
m eye r, na Avenida 
Atlantica, Copacabana, 
Darcy Ribeiro e um gru
po de diletos amigos 
seus: Antonio Callado, 
Antonio Houaiss, Eric 
Nepomuceno, Ferreira 
Gullar, o próprio Nie
meyer, Zelito Viana e 
Zuenir Ventura. 

As travessuras de 
crianc;a, os deslumbra
mentos e descobertas 
da juventude, a forma-
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Nota da Editora 

Este livro baseia-se numa entrevista que teve 
lugar no escritório de Osear Niemeyer, na Avenida 
Atlántica, Rio de Janeiro, no día 12 de outubro de 
1995. Dela participaram Antonio Callado, Antonio 
Houaiss, Eric Nepomuceno, Ferreira Gullar, Osear 
Niemever, Zelito Viana, Zuenir Ventura. O editor, ., 

Renato Guimaraes, fez a modera<;ao da mesa. 
A edi<;ao do livro ficou pendente de urna se

gunda rodada da entrevista, que deveria preencher 
algumas lacunas deixadas pela primeira, principal
mente a atua<;ao política de Darcy Ribeiro junto a 
Joao Goulart e Leonel Brizola, assim corno sua ati
vidade no exílio. Com o agravarnento de seu estado 
de saúde, porém, D arcy passou a permanecer lon
gos períodos em Brasília, deslocando-se cada vez 
com menor freqüencia para o Rio. Assirn, tornou
se difícil marcar urna nova entrevista. 

Coma morte de Darcy, a editora encontrou nos 
participantes da entrevista o consenso de que, ape
sar da }acuna, fora gravado um material valioso, que 
merecía e deveria ser publicado. 

Este é o quinto livro da série Quem é. Com ela, 
a Revan procura atender ao interesse público por mais 
e melhor informa<;ao sobre personalidades que exer
cem influencia na vida política e cultural brasileira. 
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Nota biográfica 

As 7 horas da manha, na Fazenda do Cedro, a urna 
légua da cidade de Montes Claros, norte de 1\1inas, no dia 
26 de outubro do ano de 1922, nasce Darcy Ribeiro, se
gundo filho de J osephina Augusta da Silveira Ribeiro, Dona 
Fininha, e de Reginaldo Ribeiro dos Santos, seu Naldo. 
Crian<;a ainda, em 1925, Darcy fica órfüo de pai, e vai, 
com Dona Fininha e Mário, o irmao ca<;ula, morar na casa 
dos avós maternos. 

Em 1939 muda-se para Belo f-lorizonte com a in
tens:ao de estudar medicina e realizar assim o sonho de 
sua mae. Lá se encanta como comunismo, a vida boemia 
dos jovens estudantes, as aulas que acompanha na recém
inaugurada Faculdade de Filosofia. Descuidando de seus 
estudos médicos, é reprovado duas vezes na Faculdade de 
Nledicina e abandona o curso. Em 1944, matricula-se na 
Esca la de Sociología e Política de Sao Paulo, onde faz sua 
graduac;:ao com especializac;:ao em etnología. Dedica seus 
primeiros anos de vida profissional aos estudos dos índi
os do Pantanal, do Brasil Central e da Amazonia (1946/ 
1954). Neste período, funda o Museu do Índio e estabe1e
ce os princípios ecológicos da criac;:ao do Parque Indígena 
do Xingu. Escreveu urna vasta obra etnográfica e de def e
sa da causa indígena. 

Nos anos seguintes, dedica-se a educac;:ao primária e 
superior. Participa ativamente, junto com Anísio Teixeira, 
da luta pela escola pública, em 1958, procurando influir 
sobre a Camara dos Deputados, quando esta elaborava a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;ao Nacional. Foi o 
criado r e primeiro reitor da Universidade de Brasília, e foi 
também ministro da Educacao no Gabinete Hermes Lima. , 

Darcy completa 40 anos como ministro e reitor. 
Em 1963 é nomeado chefe da Casa Civil do Presi

dente Joao Goulart e coordenava a implantac;:ao das refor-
9 



mas estruurais, especialmente a reforma agrária, quando ocor
reu o golpe militar de 64, que o lan<;:ou no exilio. 

Viveu em vários países da América Latina, onde con
duziu programas de reforma universitária. Foi assessor 
do p residente Salvador Allende no Chile e de Velasco 
Alvarado no Peru. Escreveu neste período os cinco volu
mes de seus "Estudos de Antropoiogia da Civilizas:ao", 
que tem 96 edi<:;:oes em diversas línguas. 

Retornando ao Brasil e1n 1976, voltou a dedicar-se a 
educa<:;:ao e a política. En1 1982, eleito vice-govcrnador do 
Estado do Río de Janeiro, foi secretário de Cultura e coor
denador do Progra1na Especial de Educa<:;:?io co1n a tarcfa 
de in1plantar 500 CIEPs. Cria também a Biblioteca Públi
ca Estadual, a Casa Franc;a-Brasil, a Casa de Cultura Laura 
A lvim e o Sambódromo. Colaborou na cria<:;:ao do 
Memorial da América _,~'ltina em Sao Paulo, projeto de 
Osear N iemeyer. 

Entre 1991 e 1992, no segundo governo Brizola, pla
nejou e fundou em Campos, no Rio d e J aneiro, a 
Universidade Estadual do Norte Flun1inense, co1n a am
bicao de ser urna Universidade do Terceiro Milenio. , 

I·oi eleito senador da República e1n 1991 , elaboran
do e fazendo aprovar no Senado a Lei de D iretri:les e Ba
ses. Seu último sonho foi o Projeto Caboclo, para a pre
servac;ao da cultura das populac;oes do A1nazonas. E stava 
organizando também a U niversidade Aberra do Brasil, com 
cursos de educacao a distancia. , 

E 1n 1992 f oi eleito para a Acade111ia ·Brasileira de Letras. 
Alén1 de vasta obra no campo da antropología, D arcy 

Ribeiro foi ro1nancista rendo publicado tan1bé1n ensaios, 
testemunhos e, recente1nente, um livro para adolescentes. 

No campus da Universidade de Brasília, que traz scu 
nome, está senda construída a sede da Funda<;:ao Darcy 
Ribciro, que os esrudantes chama1n de Beijó<lron10 de 
Darcy, porque rc1n um anfiteatro ao ar livrc para ouvir 
seresrns e leitu ras de teatro e poesia, ver a lua cheia e -. 
como tanto gostava D arcy - namorar. 

Faleceu cn1 17 de fevereiro de 1997. 
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A entrevista, no escritório de Niemeyer: Da~cy, ~e costas,. 
Zelito, Guitar, Eric, Osear, o editor Renato Gu1maraes, Zue_n1r, 

Houaiss e callado. Em baixo, Darcy, com Callado e Houa1ss. 



om Gullar, Zelito e a praia de Copacabana ao fundo. 

Nossos convidados 

Antonio Callado - Escritor e 
jornalista, nasceu em Niterói, 
Río de Janeiro, em 26 de janeiro 
de 1917. Formou-se em Direito 
em 1939. Iniciou sua carreira de 
jornalista em 1937, como repór
ter e cronista do Correio da 
Manha. Durante a II Guerra 

Mundial, em 1941, foi contratado pela BBC de 
Londres, lá trabalhando até maio de 194 7. Poi redator
chefe do Correio da Manha de 19 54 a 1960, e mais 
tarde redator do Jornal do Brasi~ que o enviou, em 
1968, ao Vietna em guerra. Em abril de 1992 tornou
se colunista da Fo/ha de Sao Paulo. Escreveu nove 
romances, entre os quais A Madona de Cedro 
(adaptado para cinema e televisao), Quarup Oevado 
ao cinema por Ruy Guerra), Bar Don Juan, 'Re.flexos 
do baile, além de pe<;as teatrais e livros de reportagens. 
Sua obra foi traduzida para o italiano, ingles, frances, 
espanhol e alemao. Em mars:o de 1994 foi eleito 
membro da Academia Brasileira de Letras. Faleceu 
em 28 de Janeiro de 1997. 

Antonio Houaiss - Filólogo, professor, diploma
ta, jornalista, crítico literário, nasceu em 15 de outu
bro de 1915, no Río de Janeiro. Tem colaborado na 
imprensa do Río de Janeiro e de Sao Paulo, tendo 
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sido redator do Correio da Ma
nha (1946-1965). Membro da 
Comissao Machado de As sis des
de a sua criac;ao em 19 58, da Aca
demia Brasileira de Filologia -
eleito em 1960 -, e da Acade-
mia Brasileira de Letras (1971 ). J 

Exerceu a superintendencia na • 
Editora Delta S/ A, do Rio de Janeiro, de 1965 a 1970. 
Foi Editor-chefe da Enciclopédia Mirador Internacio
nal e ministro da Cultura do governo Itamar Franco 
(1993). Tem inúmeras obras publicadas nos campos da 
crítica e da antologia literárias, do ensaio político, dos 
estudos lingüísticos do portugues, da documentac;ao, 
da bibliologia e da ecdótica, da fixac;ao crítica do texto 
dos clássicos brasileiros, da organizac;ao de grandes 
obras de referencia e, finalmente, no campo da 
gastronomia e culinária. 

Eric Nepomuceno - Escritor, 
jornalista e tradutor, nasceu em 
Sao Paulo em 1948. Iniciou car
reira no jornalismo em 1966. En
tre 1969 e 1976, trabalhou no Jor
nal da Tarde (SP), onde foi repór
ter, redator e correspondente in
ternacional (América Latina). Em 

1976, tornou-se correspondente da revista V~a em 
Buenos Aires. Nesse mesmo ano, foi transferido para 
Madri, onde residiu até mudar-se para o México, ten
do feito várias viagens a Cuba e a outros países da 
América Central. Ligado a vida política e cultural la-
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tino-americana, seus cantos foram publicados pri
meiramente em países de língua espanhola. Colabo
rou também em diversos periódicos, entre eles, La 
Opinion, Crisis (Buenos Aires), Excelsior, Uno más 
uno, Nexos (México), Triunfo (Madri) e The 
Guardian (Inglaterra). Traduziu para o portugues au
tores como Julio Cortázar, Eduardo Galeano e 
Gabriel García Márquez, tendo recebido duas vezes 
o premio Jabuti. Atualmente é secretário de Inter
cambio e Projetos Especiais do Ministério da Cultu
ra, e reside na cidade do Rio de Janeiro. 

Ferreira Gullar - Poeta, crí
tico e jornalista, nasceu em Sao 
Luís, Maranhao, em 1 O de setem
bro de 1930. Aos 21 anos, em 
Sao Luís, foi premiado em um 
concurso de poesias promovido 
pelo Jornal de Letras. No Rio, 
colaborou em jornais e revistas, 

inclusive como crítico de arte. Em 19 54 publicou A 
/uta corporal, livro que abriu caminho para o movi
mento da poesía concreta, do qual participou inicial
mente e como qual rompeu em 1959. Passa a orga
nizar e liderar o grupo neoconcreto, cujo manifesto 
redigiu e cujas idéias fundamentais expressou no fa
moso ensaio Teoria do nao-oijeto. A partir de 1961, 
volta-se para o movimento de cultura popular, inte
grando-se no CPC da UNE, de que era presidente, 
quando sobreveio o golpe militar de 1964. Escreveu 
várias pec;as teatrais, algumas em parcerias. Em 1968 
foi preso, e forc;ado a exilar-se do Brasil em 1971, 
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indo para Moscou e, posteriormente, para Santiago 
do Chile e Buenos Aires, onde escreve seu livro de 
maior repercussao. Poema sujo foi publicado em 197 6 
e considerado por Vinícius de Morais "o mais im
portante poema escrito em qualquer língua nas últi
mas décadas". Foi diretor da FUNARTE, da Funda
<;ao Cultural de Brasilia e do IBAC. Publicou recen
temente pela Revan Argumentarao contra a morte da 
arte, que rapidamente ch ego u a 4 a edi<;ao. 

Osear Niemeyer - Nascido 
no Rio de Janeiro em 1908, Os
ear Niemeyer tem sido o arqui
teto brasileiro que acumula o 
maior número de premia<;oes in
ternacionais, bem como exibe 
um conjunto de obras realizadas 
no Brasil e no exterior que o co

loca como um dos expoentes da arquitetUra Qniversal. 
Formado em 1934 pela E seo la Nacional de Belas Ar
tes, o primeiro trabalho que elaborou como membro 
da equipe liderada por Lúcio Costa - com 
consultoria de Le Corbusier - para ~ sede do Minis
tério de Educa<;ao e Saúde em 1936, caracterizou-se 
como um marco da arquitetura moderna mundial. 
No final da 11 Guerra Mundial, foi autor do projeto 
aprovado para a Sede da ONU, em Nova York. Es
creveu diversos livros de memória e crítica, entre os 
quais Conversa de arquiteto e Meu sósia e eu, publi
cados pela Revan. Sobre ele e sua obra foram escri
tos 27 livros em diversos países. Principais projetos: 
Brasília, Pampulha (Belo Horizonte), Sede 
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Mondadori em Milao e Urbaniza<;ao de Vicenza (Itá
lia), Embaixada do Brasil em Havana (Cuba), 
Sambódromo, Universidade de Haifa (Israel), 
Memorial da America Latina (Sao Paulo). 

Zelito Viana - Cineasta, nasci
do no Ceará em 1938. Diplo
mou-se em Engenharia Civil na 
U niversidade Federal do Rio de 
Janeiro em 1960. Sua experien
cia profissional está íntimamen
te ligada ao Cinema Novo brasi
leiro. Foi produtor, entre outros, 

de: Terra em transe e Dragao da maldade contra o 
Santo Guerreiro (Glauber Rocha); Quando o carna
val chegar e Vefa esta canrao (Carlos Diegues); Me
nino de engenho (Walter Lima Júnior); Cabra mar
cado para morrer (Eduardo Coutinho). Dirigiu Avaeté 
- Semente da vinganra, Morte e vida S everina, Terra 
dos índios, Os condenados, além de outros longas e 
inúmeros filmes de curta-metragem. Recebeu, com9 
diretor e produtorvários premios em festivais no Bra
sil e no exterior. ZelitoViana adquiriu também vasta 
experien-cia em televisao, especialmente como dire
tor da Globo-Vídeo. Atualmente prepara Villa-Lo
bos, seu próximo filme. 

Zuenir Ventura - Jornalista, nascido em Minas 
Gerais, em 1931. Ex-professor da UFRJ e profes
sor da Escola Superior de Desenho Industrial da 
UERJ, é também editor-especial e colunista do ]or-
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na/ do Brasil. De 1963 a 1969, 
exerceu vários cargos em diver
sos veículos: foi editor interna
cional do Correio da Manha, dire
tor de Redac;ao da revista Fatos 
& Fotos, chef e de Reportagem da 
revista O Cruzeiro, editor-chefe 
da sucursal-Ria da revista Visao
Rio. Em 1971, voltou para a revista Visao, perma
necendo como chefe de Redac;ao da sucursal-Río 
até 1977, quando se transferiu para a revista Vqa, 
exercendo o mesmo cargo. Em 1981, transferiu-se 

/ 

para a revista Isto E, também como diretor da su-
cursal carioca. Em 1985, foi convidado a reformular 
a revista Domingo, do Jornal do Brasil, onde ocupou 
depois outras func;oes de chefia. Em 1988, Zuenir 
Ventura lanc;ou o livro 1968 - o ano que nao terminou, 
cujas 30 edic;oes já venderam 200 mil exemplares. 
Em 1989, publicou no Jornal do Brasil a série de 
reportagens O Acre de Chico Mendes, que lhe valeu o 
Premio Es so de J ornalismo e o Premio Vladimir 
Herzog. Em 1994, lanc;ou o livro Cidade partida so
bre a violencia no Ria. 
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A entrevista 
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Vó DEOLINDA 

/Estdo todosjá d 111esa conversando, quando o núcrq/one 
de !apela é posto e?11 Darry Ribeiro e con1era czgravarao. Darry 
jala de sua doenra e le111hra a de Tereza Cesário /llvi111, n1ae 
de Cláudia, sua segunda n1idhet~ e contcz sobre a preocuparao 
dela co111 a 111orte.j 

D 1\RCY R IBEIRo - ... tomei p rovidencias para a 

cremacao dela. Ela tinha dito: , 

- Eu nao vou querer ser enterrada em ce1nité
rio judeu, porque nao sou judia. 

Eu observei entao que o cemitério co111um 
está cheio de judeu, ningué111 olha para isso. Mas ela 
achava que, nao sendo judia, nao podia se enterrar 
em cemitério judeu. Aí eu disse: 

- Minha sogra, Tereza, voce deveria se cremar 
em Sao Paulo. 

E ela: 

- É isso que eu quero, eu qucro ser cremada. 
Eu fui entao negociar a cremai;:ao dela. E ra 

melhor ser em Sao Paulo, porque a 1naior parte dos 
amigos dela estava en1 Sao Paulo. 

21 



Vocc já assistiu a algurna crcrnac;:ao? I ~u, já. Foi 
na crcrnac;:ao do Sérgio Buarque de Holanda. f~ un1 
caixaozao enorme, parece urn sarcófago do Egito, que 
fica nun1 salao, cxposto, para a despedida dos parcn
rcs e a1nigos. Fica un1a hora ou duas horas, dcpois 
dao urn sinal de can1painha e o sarcófago desee. J ,á 
crnbaixo, o fundo do caixao se abre e o corpo cai no 
forno. Fccharn o forno e duas horas depois raspan1 
as cinzas. Depois, é o enterro no ccn1i tério. 

Fizcran1 un1 túmulo rneio chinfrin1 para n1inha 
sogra. Prccisan1os dar urna melhorada nclc. 

O carnciro de n1inha fa1nília é n1uito bonito. Fica 
cm Montes Claros. Foi feito para a 1ninha vó , 
Dcolinda. A rnorte dela foi urn caso. Porque a tn inha 
vó Dcolinda ia morrcr e nao morria porque nao ti
nha forc;a para morrer. 

Tocavam todos os sinos da cidadc todo dia e a 
vclha nao inorria. o padre já tinha dado cxtrcrna
unc;ao, ve10 o Bispo que tem rna1 s prcs t1g10 con1 
D cus, e cla nao morrcu. ;\í vcio o filho dela <.¡uasc 
tao velho quanto cla - ela tevc filho corn 13 anos, 
cla tinha 90 e ele tinha 80 - e ele fa:1.ia assirn: 

- Oh! rnac, a senhora qucr doar urna casi
nha para alguém? A senhora qucr doar urna casi
nha para as n1cninas? Nlac, a senhora qucr que se 
de utna vaquinha para alguérn? Por que vocc nao 
morrc, n1ac? 

l~ a rninha avó nao rnorria. Aí foi lá urn fi lho 
dela outro que era médico e ficou acariciando. falou 

doce com ela: 

22 

- Nlorrc n1ac, n1orre .. . 
Urna hora, cla dissc: 
- N ao quero ficar junto dele. 

V 

... 

-· 

., 

E le era o marido dela, com quern ela tinha vivido 
40 anos, de quem tinha tido oito filhos, que estava mor
to e enterrado no cemité1io fazia muito tempo. 

Entao, como nao podiarn enterrar minha avó 
junto do homem, tiveram que fazer o carneiro. É 
como se fosse um quadrado de mármore branco e 
preto, muito grande, aquilo faz um calor tal que a 
flor, antes de chegar, brocha. 

Mas essa vovó Deolinda era urna mulher for
midável. Comia tanta comida quanto pimenta. O que 
me impressionava quando ela comía é que ela co-
1nia sempre carne moída de algum modo, e todo 
punhado de carne que comia, ela comia junto urna 
colher de pimenta em molho. D e vez em quando eu 
ia visitar minha avó, de vez em quando deixavam, e 
eu dizia: "Vou lá pedir a benc;ao da minha vó". Quan
do eu abría a porta ela estava meio bebeda, minha 
avó era urna biriteira. 

Mas o melhor da minha avó é que ela achou de 
se casar aos 13 anos com um homem de 36 anos, que 
era o amante da mae dela. A bisavó Mariazinha casou 
a filha dela com o amante, para mantero amante, e 
ela continuou comendo o amante junto coma filha. 
Voces nao teriam coragem de fazer isso, aquele pes
soal era muito melhor ... 

Teve oito filhos dele e viveu com ele 40 anos. Era 
um homem cordato, seríssimo, meu avó. A imagem 
que eu tenho dele é que ele penteava a barba com pen
te de rnarfim, aquele pente de tirar piolho. Minha avó 
foi muito importante, meu pai morrcu na casa dela. 

Z u1:1\ ' J1{ [ /L'. i\ 'TUJ<.,-1 - E sse ,~a roto lá de Montes Cla

ros, a que vocé se r~/ere,já pre11t111cic1va o que vocé viria a ser? 
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D ARCY - Mas nao é melhor fazer a entrevista? 

Rl: 1/ITO GuIJ\'1/I RAl-:s - Ora, já esta1nos jazendo. 

D ARCY - Está? E eu falei da minha avó? 

ZL-:LITO V1A1'<A - Con1erou pela sua avó. 

D ARCY - l sso nao era para entrar na história! E 
eu imaginava que cada um de nós falaria urna coisa. 

lu:N/ITO - O entrevistado é vocé, Dar01. 

D 1\RCY - Mas assim eu falo n1uito. 

Zu1·:NIR - Vanzos jalando e conversando con1 vocé. 

D 1\RCY - P e n sei que ia falar o Antonio 

[Houaiss], depois o Callado, que é no singular ... Só 

D eus e o Houaiss sao no plural, nao é? Eu estou im
plicando com vocé porque eu descobri que se chama 
"U . " , d M. G · r a1s , e e 1nas erals: 

A N'JDNIO H ouArrs - ll ma cat~~oria,~ra11u1tical que 
vocé nao conhece, eu sou no plural co111 dois esses noji111. 

Z u1:i\ 'IR - Darry, voltando a ú~/ancia lá eJJJ i\llontes 
Claros, co1110 é quejoi a história? L/océ apro11tava 111uito? 

D 1\RCY - Isso eu já contei rnais de mil vezcs, 
mas tern urna que eu nunca contei para voce. A minha 

primeira grande scnsas:ao na vida foi o magis tério. O 
sacristao, que era un1 homen1 iinportantc, tomava con ta 
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da matriz - porque havia lá uns padres belgas que 
nao sabiam nada, quem cuidava de tudo era o sacris
tao. Afinal, depois de um esforc;o imenso, cu conseguí, 
um dia, apcsar de ser um mau sujeito, que ele me dessc 
aquela roupa de coroinha. Eu fui, tinha aprendido ora
c;oes em latim, o padre metía o latim " blu, blu, blu" e 
eu "ti, ti, ti", toca va a campainha. 

Eu gostava muito daquilo. Isso durou um mes, até 
eu ter a licenc;a que quería, que era subir na torre para, 
na hora do ostentório, tocar o sino grande "blom" e o 
sino pequenino "blim". Quer dizer: "Deus nasceu ... ", 
"blom". Mas, quando eu peguei aquele sino grande, ra
paz, eu nao larguei mais: "blom, blom, blom ... ". Foi aque
le escandalo na cidade: "Tem incendio, o que é que hou
ve?" Aí eu fui proibido de entrar na igreja e perdí rninha 
roupa de coroinha. Foi urna decepc;ao. Essa história é 
que eu lembro de quando era guri. 

Z ut:NJR -A p rir11eira travessura? 

F1-:RRJ::JRA Gu1 .1 AR - Vocéjez p or travessura? 

DARCY - N ao, eu fiz por gozo. 

Z u1-:NIR - E le nuncajazpor travessura ... 

DARCY - Eu tinha o maior gozo a~ tocar aque
le sino grande, mas nao era fazer " blim", nao. E ra 
fazer "blom, blom, blom". E u toquei tudo o que eu 
podia, até o sacristao chegar lá e tomar de mim. E foi 
aquele escandalo. 

Deixa eu contar a grande travessura da minha 
vida, mesmo. Eu estava assistindo, na farmácia enor-
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me do n1cu tío, primo-irmao do meu pai, o balan<;o. 
E.n tao, Scu Nelson, que era o farn1accutico, ia ti ran
do as coisas do balans:o. Num dado n1omento, de 
pegou uns pacotcs de azul de n1etilcno e disse: 

- Isso <lava para pintar o oceano Atlantico, cu 
nao sei por q ue o doutor co mpro u tanto. 

E eu fiquei aceso: "lsso dá para pintar o occano 
Atlantico, coisa importante!" 

Ro ubci um pacote e fui procurar um ami(ro meu 
;:-.. ' 

o Zé do Catao: 

- ()h, Zé, isso dá pra pintar o occano Atlántico. 
E ele disse: 

- Mas nao tcm occano Atl ántico ac.1ui. 
E cu: 
- Mas tcm a caixa d'água! 
E fo1nos para a caixa d'água da cidadc. Lá, o z¿, 

dissc: 

- ()h, D arcy, isso pode ser veneno, pode 111a
tar sua mac. 

- Isso nao é veneno coisa ncnhu1na, cu qucro 
ver se fica azul. 

Briguci com ele e joguci o azul de mcti leno no 
tanque, ficou rudo azul, toda torncira da cidade con1 
azul de n1ctilcno, (}UC era usado cn1 gonorréia, para 
lavar a uretra. Aquilo correu e já sabian1 que era cu. 
Lcvci urna surra desgras:ada. J~u tinha uns 11 anos. 

Mas, aos nove o u dcz anos, eu fi z outra boa. 
J ~u tinha u1na nan1o rada, u1na paixao, a J uju. D c
pois, cscrcvi até um livro cm que a personagcm prin
cipal era a Juju. [~u tinha un1 tcsao ncla enonne, cu 
gostava tnui to dela, cu cstava apaixonado pela J uju. 
J ~ a avó da j uj u mor rcu, foi aqucla tristeza. ] ~u vi o 
cn tcrro da avó de J uju , tn uito solidário. Na n1i ssa de 
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tri o-ésimo dia eu fui lá estava com minha mae, re-
t-> ' 

zando, e aí a Ju ju ... 

Z1 :1./TO - E/a era 111ais ve/ha q11e z1océ 011 era da 

sua idade? 

D ARCY - Morreu ao-ora ela era un1 ano mais 
b ' 

velha, dcvia ter dez anos. Mas a Juju levantou e foi 
comungar, se ajoelhou e fez assim. [Darcy imita, pon
do a lingua para fora] Eu nao dei por menos, levantei 
na mesma e comunguei. Levei urna surra porque cu 
nao tinha confessado. Entao, foi un1a sacanagen1. 

E RIC N1 :r>01\1UCL'.t\O - i\1as o prúneiro 11an1otv sério 
n1es1110 joi en1 que idade? 

D ARCY - Eu nao namorava muito, nem os 
meninos deixavam eu namorar com as irmas deles, 
porque diziam que eu era muito sacana. Eu nem 
aprendi a danc;ar, porque nao me deixavam agarrar as 
meninas. E les tinham um preconceito contra mim 

. , . 
me10 seno. 

.E RIC - Tote1hnente Ú!}ustefficado! 
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PUTARIAS E GAUCHADAS 

D ,\RCY - A primeira namorada, o primeiro 
amor 1nesmo que eu tive foi com urna puta, 
i\lmcrinda. U ma puta bonita, alta, mandona e que 
queria me dar dinheiro. 

ZL-:1,1-ro - En1 Be/o Horizonte? 

D ARCY - Em Montes Claros, eu tinha 14 anos. 
E la marcava ·comigo, de tres as quatro e meia eu po
dia chegar lá, depois eram os clientes. Primeiro, ela 
tinha que descansar e tomar banho. E u chegava, ela 
tinha tomado banho, estava toda cheia de pó-de-ar
roz, usava urna quantidade enorme de pó-de-arroz 
na cara, ficava toda pó-de-arrozada. E la trepava co
migo e era muito bom. Era urna tnulher forte e for
midável e gueria me dar dinheiro. 

Zu1 :NIR - Era jorfe, e de que cor? 

D ARCY - Clara. Tinha um dentao de ouro e 
dizia: "Homem nenhum nunca me deu nada na vida. 
Nunca! lsso aqui, ó, esse meu dente é raspa de boceta 
que eu dei para o dentista fulano de tal. A casinha de 
inamac ... foram meses de putaria que cu ttve que 
agüentar para fazer a casinha de mamae." 
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Era urna mulher forte e formidável. E urna 
mulher tao generosa, a mais generosa da minha vida, 
a única. Voces sabem que, um día, eu estava m eio 
enjoado dela, apareceu urna menina bonitinha e ela 

arranjou para eu trepar coma outra? Voce já viu mu
lher arranjar outra? Almerinda era um caso sério, 

muito querida, com muito potencial, com muito pres

tigio na cidade, altona, elegantona. 
Tinha outra puta de que eu gostava, mas que 

nao gostava de mim. Eu tinha que pagar e era d~fícil 
arranjar o dinheiro. Era a Manga-Rosa. Era meu en
canto, porque ela era gorda. Lá, em Montes Claros, 
todo mundo era magro - como o H ouaiss - , feinho, 

raquítico; puta também. Mas aquela puta era gorda, 
com uns cox6es enormes, e loura, a cara toda cor-de

rosa, entao era chamada Manga-Rosa. 

GULI .AR - Porque o gosto popular é es se. Beleza para 
povo é ser gordo, ter saúde. 

DARCY - Era urna puta de prestigio porque 

era gorda e era clara, loura. Em Montes Claros, voce 

imagina! 

ZuJ::NIR - Mas os puteiros ern Minas Gerais sao 

famosos. 

D ARCY - Sobretudo de Montes Claros. Mon

tes Claros é que exportava puta. Aquelas putas es
panholas, polacas de Belo Horizonte eram todas de 
Montes Claros, aprendiam a falar a lingua compli
cada, enrolavam os cabelos. Porque Montes Claros 
foi, por mais de 30 anos, ponta de linha, o pessoal 
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levava o gado todo para embarcar lá. Entao, toda 

m ercadoria era levada para lá e, por isso, a cidade 
virou um empório. Como era um empório, os va
queiros que iam levar o _rebanho tinham que procu

rat puta, para descansar, e os outros também. En
tao, tinha urna putaria de duas mil putas numa cida
de que era pequenininha. 

ANTONIO C/11,1..,100 - Duas mil putas? Tinha mais 
puta que senhora, lá. 

DARCY - As putas iam ao cinema, mas sabiam 
que tinha que ser numa certa hora. Quando estava 

escurecendo, já no fim do cinema, é que aquelas pu
tas sentavam. E, depois, os homens gostavam muito 
de puta, todo mundo gostava. É como o gaúcho. Ga

úcho gosta de puta, o Jango adorava urna puta. Voce 
imagina que ficavam hospedadas com ele. 

O Jango até almo<;ou com o Osear, comigo e 
com uma puta num hotel dos Champs Elisées. Ó 
J ango a levou tres vezes. Ele gostava dessa puta. Era 
uma coisa incrível, na nossa cabe<;a. Se voce se apega 
a urna mulher, voce fica com ela para voce. Comer, 
passear e devolver para a putaria? Quando ele volta
va, ele devolvía. Gaúcho é assim, puta é puta. Entao,

eles gostam da puta mas mandam entregar para os 
homens lá, a vontade. 

Um paulista nao faria isso, nem um pernambucano, 

nem ninguém, só gaúcho. lsso aconteceu ao Flores da 
Cunha. Um guri, um rapaz do gabinete, disse: 

- Olha, presidente Flores, eu arranjei para 

o senhor, hoje, para o fim de semana, urna mina 
fantástica. 
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E ele disse: 
, 

-E? Leva lá. 
O guri disse: 
- É casadinha de tres meses. 
- Casada nao! Putaria se faz é com puta, casa-

da nao. 

RENA'lD - Essa, do fango, era francesa ou brasileira? 

DARCY - Nao, era uruguaia. Inclusive, depois 
eu disse para os filhos dele que ele prometeu um 
apartamentinho lá para ela, porque ela pode provar e 
eu sou testemunha de que ele a levou tres vezes para 
París. Ela pode alegar coisas e ele prometeu um 
apartamentinho. 

É incrível esse negócio de gaúcho. Gaúcho 
tem urna capacidade de convivencia tremenda en
tre homens, urna intimidade entre homens que é 
aquele negócio de tomar chimarrao, de comer a 
mesma putinha, tomar no mesmo bico o chimar
rao. Entao, esse negócio de dois homens convi
vendo é capacho, aquele tecido grosso que póe 
embaixo da cela para nao machucar o cavalo, para 
nao atrapalhar muito a hunda do patrao. Por exem
plo, o Gregório e o Getúlio. O Gregório era um· 
honiem de bem, mas era capacho do gaúcho, ele 
era o que o Getúlio quisesse. Entao, esse tipo de 
convivencia assimétrica, poder conviver, ter urna 
intimidade assimétrica é inimaginável na nossa ca
bec;a. Ainda. mais porque ele era macho, ele nao 
penteava ninguém, nao. 

RBNATO- Nao é capacho, nao. Tinha outro nome. 
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ERIC - É pe/ego. Pe/ego é por cima. o pe/ego nao jica 
entre o cava/o e a cela? Inclusive o apelido de pe/ego vent de ser 
a coisa que acomoda. 

RI::N.ATO - Mas ele acon1oda é a bunda do cavaleiro. 
Fica entre a bunda e a cela. 

Ose.AR N n-:A11·'. ) '1·'.R - 'f eve unta história que vocé me 
contou uma vez que era rnais contplicada, que jogarant vocé 
numa estrada de ferro. 

DARCY - Foi em ·Paris, na primeira vez que eu 
fui a París, em 54. Lá, encontrei uma coisa incrível, 
urna menina, de família turca, libanesa, de Rio Claro, 
em Sao Paulo. Ela tinha ganho, aos dezoito ·anos, o 
premio de língua francesa, era estudante. Eu cheguei 
lá, vindo da Suíc;a, tinha passado um mes na Suíc;a, 
trabalhando. Quando cheguei em Paris, por acaso en
contrei com a menina, gostei da companhia, fiquei 
andando com ela. 

Ela estava com urna vergonha enorme de servir
gem - a francesa é muito mais cuidadosa da virginda
de do que a brasileira, a francesa de família burguesa 
- mas ela, vivendo na Rive Gauche, lá ela estava com 
vergonha de ser virgem, porque os meninos namora
vam e queriam trepar. Eu também quis trepar e ela 
nao trepou. Eu já estava enjoado dela e ela me procu
rando como um carrapato, agarrada em mim, mas nao 
me clava. la na minha pensao e nao me <lava. Pensao 
daquele tempo, em París! Essa menina estava com muita 
vergonha de ser virgem, mas com muito medo. 

Entao, fiquei passeando com ela em Paris. Num 
certo·momento, nós íamos pegar o último metro, tínha-
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mos que pegar ou anda1íamos quarteiroes. Pomos para 

o m etro, estávamos na beira do metro, esperando, e da 

sabia que, quando ch~gássemos, ela ia ser comida, por

que senao eu quebrava a cara dela. Logo depois eu i1ia 

embora, entao era o día dela ser comida, ela estava mui

to nervosa. E ntao, a filha da puta, num cerro momento, 

me jogou na linha do metro, lá embaixo. Aquele ncgó

cio é eletrificado, eu podía ter morrido! Eu fiquei que

rendo levantar, apoiado coma mao na bcirada da plata

forma, e ela pisando na minha mao. E u fiquei co111 urna 

raiva <lanada e dei urna surra nela. 

Hou,.11ss - L7océ cons~gttiu se levantar e sair de lá? 

D ARCY - Conseguí levantar - hoje, nao con

seguiría - , ela pisando na minha m ao. D ei urna sur

ta nela, rapaz! Ela ficou quietinha, chorou muito e 

d epois me deu. 
Por isso é que eu estava, agora, faz pouco, an

dando com minha chef e de gabinete, que é urna mu

lher muito bonita, e com o marido dela na feira de 
M o ntes Claros e eu cheguei e disse para urna daque

las feirantes - muitas delas me conhecem: 

- Como vai? 

E la perguntou: 
- Quemé essa, é sua mulher? 

\ 

- Nao, trabalha comigo e nao m e dá. 

- Bate nela que ela dá. 
Eu fui adiante e foi a mesma coisa com outra 

feirante conhecida. Mas urna outra disse: 
- E nao deve dar, mesmo, dar para um velho care

ca e feio como voce? Nao dá, nao, menina, nao dá, nao. 
Montes Claros tem opinioes desencontradas. 
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CoM AS íNDIAS 

C -11.1 .. -1/)0 - f)(11·~·y. a pril11eira 1·ez r¡11e e11.Jiti 1·er os 
índios, n11 SO r111 S 1, já es!a1·a 1111tito estahelecirlo r¡11t: í11rlia 
11áo se co111ia, para ndo hc(~llllfar l1111ito o coreto, era 111C1is ou 

111e11os trarlicio11a/, para 11áo co111ef"C!re111 a co111er r1s í11dias to
das. ·1 á11to é flSSÚll t¡lle, (jllCTlldo ('11 fSfll'l' lá, O f .eOl/(l/c/O f 7 /l/as
J3oc1Sjá estc111a 11a ¡:1111rle1ráo Brasil Central, se11do./01 fado a 

rleiYar o SPI ·Sen ·iy-o de Prole{áú ( /O ÍudioJ porq11e ele tinúa 
co111ido 11111a í11dia, co111 q11e111 se caso11. _Q11a11rlo ; q11e 1•océ 

cúe._~011 lá pela pril11eira 1·ez? 1\Jessa épocaj á tinúa essc1 lei? 

Ü i\RC:Y - (~ vcrdadc . . Eu ccH11ccci cn111 os índi

os cn1 46. E ssa lci existe aré hojc, por causa do 

Rondon e da an tropologia clássíca. l ·:u fui educado 

para nao trepar cotn índía po rque, para () antropó

logo, no n1cu caso específico, pcsc.1uísas longas cran1 

difíccis. Hojc cn1 día é que as n1oc,:as con1cc;aran1 a 

dar para os índíos, as antropólogas dao para os indi

os, gostan1 de transar con1 eles, para fazcr in rin1ida

dcs. l~ao dando n1csnH>, dao para eles ran1bé1n. <:oi

tado, indio ta111bén1 é gente. l ·~ntao, dao. 1 ;_ con10 

clas dao, os ho1ncns tambén1 con1cc;aran1 a con1cr 

as indias, antropólogos da nova gera~ao. 

lsso, para nós, scn1prc foi tabu e por utna razao 

muito séria, se \ 'OCC con1c un1a india é evidente que 

voces tcn1 un1a rcla~ao de pessoas fudívcis e ela pas-
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sa a ser sua 1nulher, o irmao dela passa a ser seu cu
nhado, o pai dela passa a ser seu sogro, o primo dela 
passa a ser seu primo e voce passa a ter obrigac;oes. 
Voce fica obrigado a servir aquele povo e fica limita
do. Eu passei meses com os índios, arranjava um jei
to de ter urna. Po r exemplo, eu nao comia as índias 
Urubus-l(aapor1 porque eu estava trabalhando com 
os l(aapor, mas comia índia Tcmbé,2 que era1n utnas 
índias meio decadentes que havia lá. 

C/1 1,1 ,,.1no - i/océ teve unta <grande paixao por i1111a 

índia, se apaixono11 por e/a. 

l~ RIC- Foipaixdo platónica? 

Ü ARCY - Realizada. Eu estava como os índios 

l(adiwéu,1 numa segunda expedic;ao, e a Berta foi co
migo. Eu já era muito conhecido, com um papel ex
celente, eu era um membro da tribo, me queriam bem 
porque eu tinha descoberto coi.sas formidáveis lá. 

D eixa eu contar, antes, um episódio na Itália. Che
guei na Itália, em Florenc;a, veio um cara de teatro falar 
comigo, me dizer que tinha composto, com base nos 
meus estudos e nos do Boggiani4, urna pec;a de rádio
teatro sobre o Boggiani. Falamos um pouco sobre esse 
Boggiani, um antropólogo que esteve lá, no fim do sé
culo, grande pintor, amigo do [Gabriele] D 'Annunzio.3 

Ficaram muito impressionados com a pec;a porque ele 
acabou casando com urna índia e morreu lá. E eu disse: 
- Casando com urna índia nao, casando com um 

índio. 
E ele disse: 
- Como, professor? 
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- (~asando con1 un1 hornc111 indio chan1ado 
Uil ílli, está no liYro ddc un1a fotografia, ele casado 
com <) marido dele. 

- I ·:nrao, n1inha pec;a vai para a televisa<>, por
que isso é muito n1ais sensacional. 

() hcrúi csta\'a con1endo ou sendo comido, por
que csscs indios sao os únicos indios no Brasil que eu 
sei. con1 seguran~a. t1uc tcn1 instituic;ao cudina. 

A in1prcssao <...JUe cu tenho é que a veadagc1n é 

u1n talento. Vocc, por cxc1nplo, morrcria tnas nao 
daría o cu. 1 ·:u acho que fresco é un1 herói, ter cora
ucm de bei1· ar un1 n1acho e virar e dar para ele é um 
b 

negócio rcspeitá\'Cl. .A.gora, qucn1 tem talento que 
desfrute. 1 ·:ntrc csses índios é assin1, un1 número 
muito pcl)Ueno, tres por cen1, sentc csscs clamores 
e decide, cntao, ser n1ulhcr. Veste-se como mulhcr, 
casa - con10 esse Llilílli tinha casado - e mens
trua. (~ucr di:r.er, n1cnstruar prnpriamcntc nao, mas 
como rodas as indias n1cnstruadas se juntatn nutn 
lugar da aldcia, tc111 sen1pre algu1nas tnenstruadas 
ali, porque quen1 está andando na aldcia é fudívcl, 
qucn1 nao é fudívcl se recolhe. l~ntao, o cudina tam
bétn ia para lá, porque lá é o lugar do mcxcrico quan
do tcm muita n1ulhcr 111enstruada. () Boggiani era 
casado con1 un1 cudina. 

I:::'..u cstava lá, con1 csscs índios, já na segunda cx
pcdic;ao, e lcvei u111 livro do Boggiani sobre eles, corn 
dczcnas de desenhos. L~lcs ficaram emocionadíssimos 
no momento en1 '-}UC rcconheceran1 que era Uilílli a 
mulhcr que csta\'a ali e, através de Uilílli, é que dcsco
briratn que aquclcs papéis eram do Bet'rra. que era o 
nomc que des davam ao Boggiani. Comcc;aram a falar 
comigo do Bet'rra, porque eles rinham urna tradic;ao, 
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que vinha no tempo do Uilílli, da história de um ho
mem que desenhava muito, que vivía todo o tempo 
desenhando. Eu contei que ele tinha saído da aldeia 
deles em 1905 e foi morto pelos índios Xamacoco.6 

Ser morto pelos índios inimigos é urna coisa heróica. 
Entao, urna das mulheres, minha melhor infor

mante, Anoa, imediatamente pós urna canc;ao para ele, 
encostou o brac;o no corpo, assím, e rodava sobre si 

' f: "- d" mesma. E como eles azem verso, poem o canto e . 
Pós o canto de Boggiani: que viveu conosco, que era 
bonito e que morreu herói na mao desses filhos da 
puta dos Xamacoco, ternos que ir lá matar Xamacoco 
para vingar Boggiani. 

Nesse momento, eu mudei de papel. Eu era 
quem tinha os papéis de Bet'rra, en tao eu era o Bet'rra
iegui, Bet'rrazinho. Eu passei a ter um papel na tribo 
em que tinha todo o direito. Eu era urna espécie de 
índio que estava fora, nao sabia de nada e que era 
muito burro. Eu me lembro da impaciencia de um 
índio, muito paciente, que me ensinava tudo. Mas a 
impaciencia comigo era porque, de vez em quando, 
eu nao entendía algumas coisas e eles ficavan1 im
p·acien tes. 

Essa impaciencia dele, eu me lembro bem. Eu 
olhava o céu com ele, a noite, a Via Láctea, o Cruzei
ro do Sul e ele estava me mostrando o Pescoc;o da 
Ema e os Olhos da Ema. Eu quercndo ver os ()lhos 
da Ema, mas no céu nao tem nem Olhos de Ema, 
nem Cruzeiro do Sul, mas o que eu via era o Cruzei
ro do Sul. E ele dizia: "Tá lá, voce é idiota, como é 
que voce nao ve? Olha o pescoc;o da ema, olha o bico 
dela, os olhos dela." E eu, feito besta, nao via nada, 
porque é difícil voce tirar a sua projec;ao do céu e por 
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urna outra. Levei muito tempo para fazer esse estudo 
da Cosmogonía deles. 

Urna índia, chamada Iuiuiqüi, lindíssima - te
nho um retrato dela no meu livro -, se encantou 
comigo e fez o marido dela, que era um chato, acom
panhar a expedi<;ao e ela foi junto, a única mulher 
que foi. Era urna expedi<;ao de dois. meses de ca<;a no 
Pantanal. Nós deseemos a serra, era urna ca<;a em 
que eles ca<;am centenas de cervos, um veadao, e se
cam; ca<;am muitas on<;as, que maltratamos cervos. 
Ca<;am muita coisa, atrás das carnes. As peles princi
pais sao de cervo, On<;a, lontra e ariranha. 

Zu1-:NJR - Eles descarnam logo esses animais ou nao? 

DARCY - Descarnam, tiram o couro com mui
to cuidado, eles especam o couro, abrem o couro todo 
com varas para ficar seco. Eles especam o couro -
especar é abrir o couro a fim de expor a parte de 
dentro para secar, porque eles nao levam nenhum 
veneno, nada, nem sal. 

Eruc - E a carne? 

DARCY - Tém urna fartura de carne incrível 
' 

cada dia matam quatro, é como quatro bezerros. 

ERJc - Mas conservan1? 

D1\RCY- Nao, nem querem conservar. É cla
ro que os índios lá de cima, os I<aapor, moqueiam, 
mas também comem tudo, porque nao tem geladei-

" ra, tem que comer, comer, comer. Mas lá se come 
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de raro em raro. Numa ca<;ada dessas, entre os 
I<adiwéu, matavam-se mais de quatro por día. Eu 
tive um problema sério, estava com um funcionário 
do SPI (Servi<;o de Prote<;ao aos Índios], a FUNAI 
da época, e só comíamos filé, porque cada um po
día comer dois ou trés filés. O filé é urna carne sem 
gordura, urna carne seca, e eu mandava assar um 
filé para mim, de manha ou de tarde, e comía aqui
lo. Entao, eu e o meu companheiro, que só comía
mos aquilo, tivemos um problema, ·paramos de ca
gar e urinar, porque aquele regime nao clava, o in
testino parou de funcionar. O meu colega ficou com 
tanto medo que pegou o cavalo e voltou: 

- Se eu ficar aquí eu morro, há cinco días que 
eu nao mijo e nao cago. 

Zi-:1 JTO - A urina também? 

DARCY-Prendeu os dois. Entao nesse día eu 
' ' 

disse para mim: "Eu vou comer o que os índios co-
n1erem, essa tem que ser a dieta." Nesse día, eles ti
nham ca<;ado urna capivara, que é como um grande 
leitao. Tiraram o couro e tiraram o toucinho da 
capivara. A capivara tem quase tanto toucinho quan
to um leitao. Tiraram aquele toucinho inteiro da 

capivara e especaram. O toucinho puro, como se fos
se um couro. Puseram no fogo, correndo gordura e 
come<;aram a comer, de vez em quando cada um ia 
lá, tirava um lanho de carne e comía, comía gordura 
pura. Eu comí algumas fatias e aí caguei, foi urna be
leza. O que faltava era gordura. 

Eu continuei com eles. Foi urna ca<;ada linda. 
Por exen1plo, voce um dia encentra urna morada de 
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emas, um lugar que tem trinta ou quarenta emas. Elas 
estavam acampadas por ali e cornec;ararn a gritar, com 
medo, e levantar as cabec;as. Depois, a gente foi che
gando e clas comec;aram a correr, emas correndo e 
os índios jogando paus para quebrar as pernas delas. 
Quebraram as pernas de urnas tres, porque a ema tem 
um valor grande pela quantidade de penas vendáveis, 
é enorme. Depois, urna coisa curiosa que eu me lem
bro é que chegamos lá no ninho e tinha muitos ovos, 
uns ovos frescos. 

Ovo de ema é grande, assim, rem uns quinze 
centímetros de comprimento. Os índios cs tavam 
chupando e eu fui chupar também. Entao, fura 
um buraco numa ponta e um buraco na outra. I~u 
me sentía obrigado a chupar porque os índios es
tavam chupando, mas eu sentía um nojo danado 
daquela porra. 

ZEI .rro - É o rnesn10 gosto de ovo de galinha? 

D 1\RCY - Eu nao gostei, da mesma forma que 
nao gasto de chupar OVO de galinha. 

Zi:1 JTO - L'v1as a nntlher esta va nc1 expedipao de Ctlftt? 

DARCY -Esta mulher, como marido, acompa
nhou a expedic;ao de cac;a excepcionalmente, porque 
era urna mulher muito mandona e decidiu ir. Berta 
foi até um cerro ponto na beira da serra. Nesse dia, 
Berta se dcsmoralizou, porque a índia foi pescar e 
pescou urna cobra d'água. Berta, quando viu, satu 
apavorada, gritando: 

- Ai, urna cobra que quer me matar! 
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Fez urn escandalo. Entao, os indios pegararn 
a cobra, era 1nuc;ua, prcpararam cla, é del iciosa para 
comer. Aquilo ali é conhccido, é o rnclhor prato 
cspanhol, que é a angula, cada vez <.1ue vou a 
Espanha eu corno angula no alho. I ·:ntao. todos co
mem os daquela angula e Berra ficou desrnoraliza
da. Entao, eu dissc: 

- Berta, nao dá 1nesn10 para vocc acornpanhar. 
Tula volta a cavalo, leva vocc para o Posto e fica lá. 

E ela niesma nao quería continuar, tarnbétn, 
porque ia ser a dureza de urna cac;ada de dois meses. 

Eu fiquei dois meses cac;ando com os índios. E 
essa índia luiuiqüi atrás de mim. Largou o 1T1arido pra 
lá e ficou cuidando de rnim. Setnpre que cu olhava 
para trás, a uns tres ou quatro nietros. da cstava ali. 
Quando chegava no iugar do acarnparnento. cla já ti
nha pego os couros mais crus, 1nais curtidos, que nao 
estavam fedidos, arrumado para cu dcitar e feíto urna 
caminha para mim lá. 

ZLi ./TO - O 111arido ndojic(J./Ja co111 cúín1e? 

D:\RCY - r; u creio que sin1, cu tCtTIO que sin1, 
mas nao pensei nisso, nao. També111, raramente ela 
vinha para deitar mesmo, mas algumas vezes cla dei
tou. Depois, eu falei muito dela, tirei fotografias dela, 
conversei muito com ela. 

Ela nao falava nada de portugues, a conversa 
era difícil. É dos casos em que eu vi urna mulher 
que gostou de mim, urna mulher que me scnsibili
zou muito, esse negócio é raro. /\ gente gosta de 
mulher mas, de vez en1 quando, vocc ve urna que 
pode ser seu amor. As vezes nao dá nada, mas as 
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vezes acontece. Essa poderia ser mcu amor, ela era 
dessas mulheres como un1as tantas, urnas quantas, 
nao tantas, que eu encontrei na vida. Há muita mu
lhcr para aventura ou que te interessa de um modo 
ou de outro. Mas o que a gente chama de grande 
amor, de vez em quando voce topa com urna, e as 
filhas da puta as vezes nao querem nada COl11 VOCe, 

n ao tC amam, nao te dao bola, é LllTI facho de Juz 
sem revcrsao, bate e lá fica escuro. 

· Zur:,\ '11< - [/océ c/J~~ou ds vias de jato co111 e/a? Co
tlleu e/a? 

D ,\R(Y -Algumas vezes, por iniciativa dela. F:Ja 
arrumava minha cama todo dia, de vez cm quando 
ela entrava na cama também e entao acontecía. 

E1uc - L/océ' nao Jicava COJJI n1edo do t11arido reso/1Jer 
te dar un1as porradas, nao? 

D ,\RC\' -O marido dela era um homem presti
gioso, mas muito espiritualista. Era um espiritualista 
muito besta, muito preocupado com os espíritos. 
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Ü MATADOR 

C ,\LLJ\DO - Era Xan1d? 

DARCY - Ele fazia de conta que era padre ca
tólico ou que era qualquer coisa, mas que nao era 
xama. O complexo do xamanismo é de urna beleza 
incrível. No meu livro, J\1aíra, o tema que teve muito 
exito internacional é esse fato. A coisa tal como está 
posta para os índios l(adiwéu, que sao os velhos 
Guaicuru, os índios cavaleiros que adotaram o cava-
lo e fizeram um império, atacavam Boa Vista, no Mato 
Gros so, e Assun<;ao, no Paraguai, o Alto Pericomai e 
o Río Paraná, em Sao Paulo. Roubavam crianc;as de 
dois anos e de todas as idades para criar, porque pra
ticamente as mulheres nao se permitiam ter filhos, os 
filhos eram crian<;as de dois anos que elas tomay~ 
para criar, como casa-criatório. Era um herenvo!k:7 ,__ __ 

Nesse povo herenvolk, o destino de um homem 
mais alto é ser um guerreiro. Entao, aparenten1ente 
sao preguic;osos, todo jovem está prcparadinho para 
urna guerra que nao vai haver e os velhos é que traba
lham, fazem ro<;a, fazem comida para eles. Mas é o 
complexo que ficou: quem está vigoroso tenta con
tro lar seu cavalo, montado em seu cavalo, preparado 
para a guerra. Se voce falar a sério com ele que nao 
há guerra, ele é até capaz de entender que podíatra
balhar, ele pode sair numa cac;ada de brincadeira, urna 
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cac;ada gcral para trocar couro por bala, rna~ ele e un1 

gucrrciro. 1 ·:ssa é un1a tradic;:ao, sernpn.:: estar de pron

tidao para u rna guerra c1ue nao \'ai havcr. 

A nutra vocac;ao é o cudina. l ~le po de decidir t1uc 

nao qucr ser guerreiro porra ncnhun1a, t¡ucr dar () 

cuzinho, cntao casa con1 un1 hon1cn1, co n1 un1 111acho 

dayucics, porque nao desprestigia O tnacho casar CO!ll 

Ull1 cudina. ( :asa, é LltTI grande artista, eles sao grandes 

descnhistas, os tne]ho res desenhos sao atribuídos ªº 
cudina tal ou qual. Urna das tradis;<1es tribais é utn de

scnho de pintar o corpo, yue eles pintan1 nos couros 

tarnbérn e aplican1 cm todas as coisas. 1~ tcm urna ce

rarnica tambén1 tnuito pintada, muito dcscnhada. I~ o 

povo que m elhor desenha na América do Sul, tcm de

senhos fonnidávcis, tanto que Lévi-Srrauss8 propos pu

blicar comigo un1 " tesaurus" dos descnhos que ele te1n, 

uns 500 desenhos. Esrao publicados no novo livro dele, 

vários. J::Ic tem uns 500 desenhos desses índios e eu 

tenho uns mil, entao podíamos publicar utn "Tesaurus". 

I~u cstava contando que há urna carreira de guer

rciro, utna carreira de cudina e há un1a carreira de 

niqjien{~i, que é o curandeiro, o feiticeiro. Só na orden1 

masculina. Niqjien~gi nao escolhe ser 11i1Ji"e11z~i. 

E1oc - Sáo as especit1h'zaroes da triho? 

ÜARCY - EJe parece estar doe nte e só cura 

se segurar dois penachos e urn chocalho. 1:-:lc te rr1 

sonhos, e le é um intelectual, e ste é o 11idjie11(gi. E 

o 11idjie11t:~¡ é um curador. Em um cerro momento, 

ele assumc que é 11idjie11z~i. assu1nc e faz os can 

tos, chamando os bichos para ti ra r os c11ero, a do

enc;a, que é um c11ero, ele tem que chupar aquela 
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doenc;a e cura muito. Esse é o nidjienigi e aquele 
marido da Iuittiqiii nunca assumiu que ele era 
nidjienigi. Tinha medo, fazia benzes;oes e coisas 
assim, mas nao ia adiante. 

O nidjienigi tem um destino trágico, porque todo 
nid;ienigi fatalmente está encadeado numa sítuac;ao tal 
que ele vai virar um eticonri, que é o matador. Porque, 
a medida que se as sume como nidjienigi, como nossos 
médicos, ele cura uns, mas outros morrem, e esses 
ele mata. Como se concebe que ele tem total poder, 
quando alguém morrc, foi ele que rnatou. 

Vai se acu1nulando um ódio contra ele e a tri
bo passa a ter medo. Nao pode deixar de chamar 
ele se a dor dói muito. (~hamam e ele passa a noite 
cantando. Ele exige muito: "Voce me de um be
zerro, voce me de um cavalo, vocc me de tres fa
c6es." Ele exige muito e também exige muito dos 
fazendeiros vizinhos, que acreditam muito nos fci
ticeiros índios. Todo mundo cura, tnédico cura, psi
canalista cura, fei ticeiro cura, curandeiro cura, e 
ele também cura. No seio da tribo, ele vai ganhan
do urna fama de matador e de super exigente. E~u 
dizia a um deles, Morcego: 

-Vai embora, vao te matar, vao te dilacerar. 
Porque dilaccram com a mao, é urna morte feia, 

tiram os pedac;os, de raiva, porque todos os hon1ens 
caem em cima dele, homens e mulheres. 

G UJJ ..,-1R - J\Jiio tlSallJ ctn11as, nao 11sa111 nadci, é COIJJ 

as 111dos? 

DARCY - Eu nao vi dilacerar, a descric;ao roda 
é de que é com a mao. Todo nitf¡ienigi tcm o destino 
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de ser eticonri, e a glória dele é ser eticonri. Entao, eu 
dizia ao Morcego: 

-Voce já é eticonri, essa gente já está apavorada 
e va1 te matar. 

Um ano depois de eu sair de lá, mataram ele. 
-Ninguém agüenta mais vocé, ninguém pode 

abrir mao de sua ajuda e ninguém agüenta mais. 
Mas ele só era glorioso ali, porque era um povo 

apavorado e dominado por ele. Ali, ele tinha um poder 
tremendo. Ele era curandeiro até de fazendeiros, ga
nhava dinheiro, podía viver, mas nao tinha glória. Todo 
nidjienigi vira eticonri, e o marido da Iuiuiqüi nao quería 
cair nisso que era seu destino, que era reconhecer-se 
nidjienigi e, portanto, que ia ser eticonri, ia ser dilacerado. 

/A gravar do é interron1pida para nntdanr a de Jita e, 
quando volta, Houaiss tinha perguntado a Darcy sohre ajor
n1arao acadéntica dele.} 

Di\RCY - Fiz tres anos de seminário com Herbe~t¡ 
Baldu~antropólogo alemao e discípulo deThurnwald~ 
O Florestan [Fernandes] também fez, mas ele decidiu 
usar um método funcionalista para escudar, reconstituir 
toda a vida de um povo através dos textos do século 
XVI, e ele tinha texto. A documentac;ao sobre os 
Tupinamb$.Vé tao prodigiosa que ele escreveu um livro, 
é o único dele, dos poucos dez ou vinte de hoje que 
sobreviverao - e quantos serao publicados até daqui a 
cem anos? Esse livro, A Organizarao Socia/ dos Tupinan1há, 
será republicado, porque é urna admirável descric;ao. 

Florestan foi treinado para ser um etnólogo de 
papel, lendo papéis. Eu quis o contrário, eu vou ler 
na condura humana. E vivi com várias tribos, tentan-
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do descobrir. Minha última grande pesquisa, que eu 
publico agora, foi sobre o grupo mais parecido com 
os Tupinambá. Depois de 500 anos serao diferentes, 
como nós tambétn somos diferentes. Quinhentos 
anos depois, nós mudamos e eles mudaram tambétn, 
mas é o grupo mais provavelmentc Tupinambá. E eu 
termino a pesquisa dizendo: "Eu encontrei, eles sao 
Tupinambá"; é a última frase da última página. 

Fiz, nessa pesquisa, urna coisa que nao se faz, nao 
se deve faz~. N urna conversa com um índio, 
Anakanpttktt~eu descrevi para ele o cerimonial de an
tropofagia dos Tupinambá. Oitenta pessoas que se reú
nem para comer um prisioneiro. Poem em redor do 
corpo dele urna corda chamada ra111a-ran1a e dois ho
mens, com um nome específico, seguram. O matador, 
que é quem o aprisionou, ou alguém a quem o matador 
deu para matar, está com urna mac;a na mao que só exis
te para matar, para arrebentar a cabec;a. Eu ia dizendo 
isto e os nomes que eu dizia Anakan¡puku Ía dizendo o 
nome entre eles dos personagens ou do matador. O 
matador diz, em certo momento: "Eu nao vou matar, 
eu vou só treinar", mas aí arrebenta. Ele mente, o sujei
to oferece a cabec;a melhor e ele arrebenta. 

Fizeram isso tudo, fizeram roc;a, prepararam para 
centenas de pessoas comerem. Como o alemao Hans 
Staden - eu contei isso na Alemanha -, mas ele 
comec;ou a chorar, a cagar: 

-Minha gente, minha gente, nao me matem, nao. 
E ninguém que1ia comer poltrao, eles queriam co

mer un1 hcrói para incorporar as qualidades do herói. A 
últitna frase doA11akaJ11j>ttku, meu informante, para o in
térprete, quando terminei de fazer esse diálogo sobre a 
antropofagia -porque eles nao aclmitem que faziam an-

so 

tropofagia. só índirctan1cntc al~rt1n1as n1Ltlheres adn1itia111 
- de batcu cn1 mítn assin1 e dissc que era o 1neu irn1a< ): 

' ' 

-Tcn1os o 1nesmo avó, o nosso av<) é o n1csn10. 
l ~lc reconheceu que aquilo que cu dcscrcvi era 

do povo dele, que a tradi~ao mais ve.rusta dele era 
aquela, entao foi a assun<;ao . . É·: claro que era difícil, 
porque a língua n1uda, 1nuda tudo cn1 500 anos. 

-, 
1, . 

C>11.J ./ ll><> - O Ba!dt1s escrevett sohre os 'fapirapé?<!) 

D ,\RCY -Nao, \Vagley0)Lin1 antropólogo nor
te-americano, tnuito comiJetente, excelente. i\1as o 
Baldus escreveu sobre os mitos Tapirapé, o Baldus 
foi o primeiro a estar com os Tapirapé. Mas quem 
fez a pesquisa de um ano, viveu quase un1 ª1:º lá, foi 
o \X'agley, da Univcrsidadc de (~olúmbia. L~ 1nuito 
engrac;:ado, porque cu fui ouvir a prin1eira confcrén
cia dele, lá por 69 ou 70. Ele estava chegando do 
campo, era norte-americano, aprende.u portugucs lá, 
casou-sc até com urna brasileíra e foí para iá. () 
Wagley passou muito mais tempo no campo do que 
tinha passado aquí, no Rio. Quando ele chegou, foi 
fazer u1na conferencia no Museu Nacional e cu fui 
ver. T:~ra engrac;:adíssimo porque a conferencia era 
dada no dialeto de Goiás, ele tinha aprendido a falar 
a língua do povo de Goiás, daqucle jeito de cahoclo 
de c;oiás. Era cngrac;adíssi1no, todo n1undo riu, por
que era para ser un1a coisa erudita e estava scndo 
em linguagem de campones goiano. Ele custou a 
aprender a língua. 

C,.-11 J .,.1Do - O v1at1 é que terá p~gado úso e esq11eci

do; teria sido sahoroso se tivesse preservado. 
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Zu1:NIR - Vocé eslava Jalando da pergunta do 
H ouaiss, da sua jorr11afdo. 

D ARCY - O Baldus nao foi só meu professor, 
foi também do Florestan, foi do Egon Schaden~10 
um grande etnólogo que escreveu um livro sobre 
mitologia muito bonito. Morreu, parece que se sui
cidou, muito desanimado, muito triste. 

HOU/1 1.\'J - Vocé contava que, ds vezes, quando eles 
cafavan1 t1t11 anin1al 1nais importante, .fazian1 t1r11a espécie de 
cerin1ónia na taba? 

D ARCY- Entre os l(aapor há um tipo de veado 
de rabo branco, esse veado é gente, eles carneavam como 
gente. Ele nao pode entrar inteiro na aldeia, mulher nao 

pode passar nem perto dele, tem que ser carneado fora 
e eu nao entendia por qué. Há um veado vermelho, que 
é comum, e há esse veado e toda urna frescura com 

esses veados. Eu custei a entender por que. Por exem
plo, eles pegam o veado morto, levam fora da aldeia, 
destampam a barriga como fazem com um homem: abre 
na costela, abre até aqui, abre até as virilhas, tiram o 
tampo e tiram as vísceras, o pulmao e o corac;ao. D epois 
é que carneiam, ou seja, depois é que cortam os bra
c;os, a paleta, as coxas. 

ZL·:I .rro -AproveitanJ as vísceras Otl nao? 

D ARCY - Nao, quase nunca aproveitam as , 
vísceras. E um negócio gozado. Mas eles carneiam 

como se carneia um homem e cozinham como se 
cozinha um homem. E moqueiam as mesmas pec;as 
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que moqueiam de um homem. Eu custei a descobrir 

isso e, quando descobri, fiquei muito mais atento para 
essa carneac;ao, porque era urna representac;ao. Eles 
nao admitem, mas, há duas gerac;óes atrás, ainda ca-
c;avam gente para comer. __..., 

Da minha formac;ao, entao, tem o Baldus, de 
um lado, tem a minha decisao romantica de estudar a 
tribo mais bonita, o povo mais bonito, que eramos 
índios cavaleiros, os Guaicuru. O s Mbayá sao índios 
Guaicuru que saíram do.Chaco e ingressaram no Pan

tanal, saíram do Paraguai e vieram para o Pantanal 
trazendo imensos rebanhos de gado e cavalos. 

, 
INDIOS CAVALEIROS 

E 1uc - Os espanhóis trouxerant os cava/os e eles do
n1aram? 

DARCY - Domaram e multiplicaram lá, por

que para os outros índios o cavalo era urna cac;a e 
para eles o cavalo era um instrumento de montaria. 

Z ULiVIR - L/océ pode dizer en1 qt1e séct1!o_foi isso? 

D ARCY - 1700, mais ou m en os. Aí, acorre o 

seguinte, eles ficaram muito zangados, porque ha
via urna missao que eles freqüentavam, missoes 
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jesuíticas, do Sanchez Labrador~ue nao conver
tía ninguém, mas que fornecia facas, tesouras e 
coisas a eles. Eles gostavam, era o único branco 
com quem eles tinham contato. Tinham contato, 
também, ao vender para os paraguaios o que rou
bavam dos portugueses, mas era um contato de co
mércio hostil. Os jesuítas foram expulsos em 1760 
e eles ficaram irritados. Entao, saíram da área 
paraguaia para a área brasileira, que nao era brasi
leira coisa nenhuma, era o sul do Mato Grosso , 
todo ele ocupado pelos espanhóis, pelas missóes 
jesuíticas espanholas colocadas ali. Eles se instala
ram naquela) ea com seus rebanhos e se aliaram 

P , 17 . d 1 aos ayagua, pnmos e es, que falam a mesma 
língua, como portugues e espahhol. 

Payaguá é um povo especializado cm canoa, 
sao exímios canoeiros e andam em grupos de cem 
canoas e com urna coisa incrível - eles fizeram um 
remo em que a ponta é um lanc;a larga. Entao, quan
do eles assaltavam, nao tinham que pegar arma, nao. 
Assaltavam e iam matando com o remo. Esses 
Payaguá puseram a pique várias monc;oes paulistas 
que desciam carregadas de ouro de Cuiabá e de Bela 
Vista, eles destruíram várias. Há gente que procura 
até hoje, porque há lugares que tem 400 a 500 quilos 
de ouro que foram ao fundo. 

Os Payaguá atacando pelo rio e os Guaicuru 
atacando a cavalo as monc;oes paulistas - que iam 
através do Tiete, do Paraná, do Paraguai, porque a 
penetrac;ao era por água - eram um grande inimigo. 
Af acontece urna coisa curiosa, é o caso único de um 
tratado, e há várias testemunhas da Comissao de Fron
teiras do Brasil, os diretores da Comissao de Frontci-
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ras, os engenheiros portugueses, estiveram com eles 
e fizeram um relatório sobre eles. 

O g_ue é fantástico é que Alexandre Rodrigues 
Ferreira~um sábio portugues, fez todo o percurso do 
Rio Amazonas. A mais importante expedic;ao científi
co-brasileira foi feíta por ele. Antes de deixar os euro
peus entrarem, os portugueses mandaram esse portu
gues muito bem preparado. Só que toda a colec;ao dele 
foi roubada por Juno~ e mandada para Paris. Foram 
publicadas por Belfour e Saint Hilaire. Publicou-se 
muita coisa que era de Alexandre Rodrigues Ferreira, 
de aves e outras, com o nome de Belfour. Ele nunca 
teve oportunidade e só agora, por c;usa d~sse negócio 
de Alexandre Rodrigues Ferreira - 200 anos, publica
ram a obra dele. 

Os caminhos me interessavam romanticamente 
' 

como esses índios cavaleiros. Eles tinham substinúdo a 
paric;ao, as mulheres nao pariam, acontece em todo 

__ hf!!!!!_volk do mundo, em toda nobreza. As mullieres dei
xam de parir, trepam e fazem coito interrompido, nao 
deixam o homem fecundar. Só quando há um erro ela 
tem o filho, procura abortar, nasce por acaso. Em lugar 

de t~r ftlh~s, .ºs 1:1aridos dela~ roubam crian_c;as de dois 1 
anos - habito arabe - e dao para elas cnarem. Elas 
criam essas·crian<_;:as, chamam de "meu neto", que aca- j 
ba~ se integr~n~o na _trib~. ~~ crian<;as sao chamadas 
de meu filho , meu 1rmao , 1ntegram-se na tribo. 

Entao, é urna coisa de herenvo/k. Por exemplo, 
Almeida Serra~ que é um clássico, deu noticia dis
so, através de um texto publicado na Revista do Ins
tituto Histórico e Geográfico daqui, onde ele diz 
que quis convidá-las para ir para Bela Vista ver o 
Governador. Disse aos capitaes que quería levar al-
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gumas mulheres, aquelas mulheres guerreiras. E las 
disseram: 

- Nao. E le pode querer casar com urna de nós 
e nao tem categoria para isso, porque ele é capitao de 
papel, o capitao verdadeiro é o reí, que está lá lo nge. 
O povo do reí pode vir para casar conosco, mas nós 
nao vamos. 

I sso está escrito! É urna vaidade, um orgulho 
tremendo. 

Quando eu cheguei lá, na segunda expedic;:ao, elas 
comec;:aram a tratar muito mal a Berta. Já queriam ca
sar comigo. Elas achavam que o normal do normal era 
casar comigo, entao me namoravam e pensavam em 
casar. Tanto mais que eu tinha urna rela<;ao grande com 
a tribo, e era urna rela<;ao muito igual. 

A coisa mais inteligente que eu fiz na minha vida 
foi , antes de visitar eles, que eram os meus índios, 
visitar todas as seis tribos indígenas do sul do Mato 
Grosso, para ter background para poder ver o meu povo 
tendo visto outros. 

E u nunca compreenderia aquele orgulho, eu 
nunca compreenderia aquela atitude do povo guer
reiro, eu nunca compreenderia a aparente pregui<;a 
se eu nao soubesse a história e nao fizesse um con-

~ .. 
traste comos outros índios. Entao, eu escolhi esses 

índios, fiz com esses índios um livro sobre religiao, 
mitología e artes, edi<;ao da Vozes, urna edi<;ao mui
to bonita, conjunta. Esse livro é que ganhou um pre
mio, vários anos atrás. É minha monografia sobre 
eles. Tenho mais material e tenho ajudado muita 
gente fazendo teses de doutorado e indo ao campo. 

Quem me ajudou mais para isso foi o velho 
Sérgio Buarque [de Hollanda]. Sérgio Buarque che-
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Com Brizo/a, em campanha. 

. J Inaugurando um dos centenas de CIEPs (Centro 
Integrado de Educa9ao Pública) que criou no estado do Río de Janeiro. 
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gou em Sao Paulo, eu era estudante, para dar um 
curso de história. Sérgio me deu o primeiro uísque 
que eu tomei na vida e ficamos amigos imediata
mente. Eu era aluno, virei amigo dele e ele, no pri
meiro dia, me citou seis livros, cinco dos quais ha
via na biblioteca lá em Sao Paulo. Um deles em la
tim, o outro em alemao, outros em línguas mais ha
bitáveis. Ele citou seis livros, cinco dos quais funda
mentais, que ninguém sabia em Sao Paulo. Eu fui 
para o Mato Grosso conhecendo todos eles. 

O Alexandre Rodrigues Ferreira escreve sobre o 
Tratado de Paz entre o povo Mbayá e o rei de Portugal, 
assegurando a eles a terra deles. O gado clava e fornecia 
a eles ferramentas, isto está publicado no histórico e na 
obra do Alexandre. Esse tratado é o único caso no Brasil 
de urna tribo que tinha um tratado de paz com o rei de 
Portugal. A Guerra do Paraguai foi porque eles, ao in
vés de roubar daqui para lá, roubavam de lá para cá. 

Agora estao deteriorados pela cachac;a, pela sífi
lis, foram perdendo rebanhos, trocan.do coisas por ca
valo e vivem numa reserva, hoje, uns 500 índios. Re
serva qúe o Rondon demarcou no Pantanal, que é o 
pedac;o mais boriito do Pantanal, onde eu vivi com eles 
dois períodos longos, o primeiro sozinho e o segundo 
com Berta. 

Agora, o Baldus preparou-me muito bem e eu 
me preparei também aqui no Rio com um que veio 
a ser muito meu amigo, o velho Jaime Cortesao.~ 
Jaime Cortesao estava organizando a biblioteca di
plomática do ltamaraty que viera do Paraguai. Nao 
só tomamos do Paraguai todos os documentos do 
arquivo de lá, como também os estudos. E havia 
muitos relatórios de espióes, espióes comuns, de es-
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2J . piar o Imperador para o Rosas - ou que esp1avam o 
Rosas para o lmperador. Há urna grande quantida
de de documentos. 

Entao, o velho Cortesao estava atolado nisso e 
eu convivi muito com ele e com o genro dele, o 
meu amigo erudito, portugues, pai da Maria da Sau
dade. Eu convivi muito como Jaime Cortesao quan
do cheguei, já entre a primeira e a segunda expedi
c;ao aos I<adiwéu. Eu fui procurando documentos e 
encontrei alguns originais. 

Depois, eu fui ajudar o Jaime Cortesao a fazer 
um negócio que o Osear [Niemeyer] tinha inventa
do. Urna das coisas mais bonitas que ele fez em ar
quitetura, que é urna esfera imensa, enterrada, o que 
clava um plano inclinado extenso ao longo da pare
de dela. Ali, eu ajudei - tenho o catálogo com meu 
nome - o Cortesao a montar urna exposic;ao que 
nós nao te1nos até hoje, da aventura portuguesa de 
fazer o Brasil. Mas os filhos da puta pegaram essa 
área, tiraram a exposic;ao que custou os olhos da 
cara, que duraría trinta anos, para emprestar para a 
aeronáutica por uns avioezinhos velhos, imitac;ao dos 

de Santos Dumont. 

E1uc- Onde é isso? 

DARCY - No lbirapuera. Osear Niemeyer tra
balhava em Sao Paulo, em 54. E por ser o Osear _gue..!ll--._ 
é, Sao Paulo tem um pouco de verde. Ele fez o que 
hoje é a Bienal e deixou quil6metros de verde em 
torno, até o aeroporto, que depois atravessaram com 
urna avenida. Aquilo existe porque o arquiteto era o 
Osear e faziam parte da arquitetura dele as árvores, o 

M <2.A..-vt'~c 'cz.,C 
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terreno, para aqueles prédios todos respirarem. Por
que, senao, eles teriam acabado com tudo, como aca
baram com todo o verde de Sao Paulo. Existe urna 
mancha verde grac;as ao O sear. 

E, aí, há um episódio recente e horrível. Voce 
imagine que a Marilena Chauí era secretária de Cul
tura [de Luíza Erundina, na Prefeitura de Sao Pau-· 
lo], quando o O sear foi procurado por um grupo de 
judeus. Eles propunham fazer urna coisa que já es
tava prevista e que nunca foi feíta, um g rande teatro 
lírico, colocado na entrada da Bienal. A Marilena 
Chauí, tao bom membro do seu partido, que fez urna 
consulta aos visitantes, num domingo, e eles acha
ram que era mau, que aquilo era para ficar só o ver
de. O Osear disse: 

- Mas quem fez o verde fui eu, nao teria nada 
se eu nao tivesse preservado, isto está no meu plano. 

Po is bem , a Marilena nao se comoveu, os ju
deus voltaram, aqueles empresários judeus, e pro
puseram a ela. Ela disse que só se interessava pela 
cultura para o suburbano, para o povo pobre. Pro
puseram, entao, fazer vários teatros pobres se ela 
deixasse fazer aquele, e ela nao deixou. É um espan
to. I sso é que mostra como política pode fazer mal, 
m esmo políticos inteligentes, como os do PT. Até 
mesmo urna filósofa como aquela mulher é capaz 
de proibir o O sear de completar urna obra dele. É 
sectarismo, nao é verdade? 

G u1,1..,,1g - E sen1 ónus para a Prejeitura? Os caras 
iam pagar? 

D 1\RCY - Isso mesmo! 
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Ose.AR - Depois, eu fui jalar con1 o Maluj; porque eu 
queria que no plano geral que ele está fazendo constasse o 
desenho do auditório1 para quejosse construído quando .fosse 
oportuno. E ele nie pegou de surpresa e disse: 

- Deixe que eu banco, é un1 teatro para lá. 
E n1a11dou construir, eu.fiz o projeto do teatro. Ten1 un1 

palco de 60n1 que abre con1 duas curvc¡s acin1a de concreto 
arniado co111 fibra n1etálica, para servir a 11111 ptíhlico de n1ais 
de 200 rnil pes.roas. 

DJ\RCY - () Maluf! A Marilena Chauí impediu 
e o imbecil do Maluf ... Voce ve que negócio de es-- -....91:!.,Crda _e ~i::i um perig~. -

Sao Paulo viveu do lbirapuera de 54 para cá. 
Para mim, foi muito importante 54, porque é biográ
fico. Eu estava trabalhando com o J aime Cor~esao, 
com uns portugueses, v1eram uns portugueses para 
fazer aquela exposic;ao formidável na esfera do O s
ear. Eu estava com um congresso de antropología 
num hotel, em ~o Paulo, atrás do Teatro Municipal, 
acho que é Rua 10¡de Maio, nao tenho certeza. Estava 
lá a 24 de agos'iü, eu era o etnólogo mais eminente, 
porque havia apresentado a eles duas coisas preciosas. 

Primeiro, um filme, o mais emocionante do 
mundo, do cerimonial fúnebre Bororo,9 em que as 
carnes de um herói sao desfeitas, aquilo catinga du
rante vinte días, ficam derramando água, com um 
palmo de terra sobre cada osso, camada e recamada, 
e depois aquilo é colocado num cesto novo e pendu
rado numa lagoa. Todos os homens se sacrificam para 
sair sangue abundantemente, todas as mulhercs ar
rancam todo o cabelo, todo o cabelo. É coisa impres
sionante. Eu passei esse filme e passei meu filme de 

• 
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um día de vida cm urna tribo indígena nutn país tro
pical, dos mc.:us Urubus-l( aapor. 

(;1 ·1.1 _-11{ -Ai11da existe essejih11e? 

t1 :1.rro - f :stcí na cú1e111ateca. 

l) .\ ll<:Y - jr\ pontando para Zclitol l ·:lc pcrdcu 
essc fi hnc, qualquer día cu mando cortar o saco dele. 
() filho da puta pcrdcu, cu dcixci guardada con1 ele a 

versan J5n1n1 e ele perdeu. I ·:u dcixci na 01~\o dele 
para guardar. Sao 40 minutos, que é o resumo de un1 

ano de luta para filn1ar isso na 1nata, é un1 dia de vida 

de un1a tribo na flores.ta tropical, c1n 35mn1, scn1 son1. 
1 ·:ra u1n tn atcrial c1uc cu tinha que g uardar. Para nao 
guardar cn1 m inha casa, cu dci para ele, porque ele 

tinha um lugar o nde guardar. D iz ele c1uc dcu para 
nao sci que fi lho da puta. Mas, para mirn, a dívida é 

dele con1igo, c1uc é pf>r na minha 1nao, ac1ui, e nao 
pos ai nda e tc.: 111 C]LH.: p rocurar, po rc1 uc provavclmcn tc 
vcndcra111 para algun1 alen1ao. · 

~ Pos11:riurmcntc. Darc\· mandou um fax a Zdito pnlindo desculpas pda 
acus.1c;;io. Zclitci conseglll r.1 pro\·;¡r a cic llllc '> ti lme fnr.1 ef1:ti\·,1111ente retirado 
da cincmatl'Cl P' •ruma e< 1h1h< 1r;1d< ira ddc pn'ipri< '· 1);1n: ~·. l' 11:i1, t'< ira de\·< 1h·id1 '· 
"\k pcnlol'. Z~·". pcdiu l·k. citando \·crs<1s fam.,s11s para explicar-se: " 1-'.rros 
meus. m:i furtuna. :1111<1r ardcntc/ Em minlia pcnlit,-:'10 se cci11iu.1.::1ra111". 
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MILITANTE COMUNISTA 

E u tinha apresentado csses do is filmes, entao 
eu era ali urna pessoa eminente, respeitada. E u estava 

numa sala, as 8:30 da man ha, quando entrou um gran
de antropólogo, Herskovits,24 com um jo rnal de Sao 
Paulo que estampava, em letras colossais: " G etúlio 

se suicido u" . E ele, rindo. E u disse: "Filho da puta", 
e p ulei no jornal. Como é que c;etúlio se suicidou? A 
virada da histó ria brasileira se deu naquele mom ento, 

naquele m omento eu percebi: com o é que eu podía 
estar contra o Getúlio, com o é que e u nao via que era 
um compl6 tremendo da imprensa, um mar de lama, 

e que para aquele homem a única forma de sair, de 
vencer, era se suicidar? Lacerda ia ser presidente. O 
tiro que ele deu no peito, quer dizer, um homem de 

72 anos por 6 revólver aqui e dar um tiro, era a vitó
ria dele. O povo do Río inteiro, do Brasil inteiro cho
ro u, era o grande herói do povo brasileiro. 

E ntao, isso virou minha cabec;a. Ali eu deixei de 
ser comunista no sentido de m embro do Partido, de 
mili tante do Partido, m embro de célula. O que m e 

deu na cabec;a, entao, foi o seguintc: com o entregar o 
poder a Arruda Camara, a Milto n Cayres de Brito, 
gente que nao percebeu o que cstava acontecendo? 

E les sao urnas bestas, nao tem nenhum inteligente. 

Prestes é que estava sendo m andado por eles. 
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Para mim, era urna contradi<;ao ser do Partido 
Comunista, de que eu era membro, mas um mem
bro vagabundo. Há dez anos que eu vivía contra 
eles, entao eu nao era bem um membro, eu tinha a 
ilusao de que eu era comunista, mas nao era. Getú
lio me lavou a cabe<;a, de repente eu vi o que esse 
homem estava tentando fazer, isso eu entendí de
pois, a luta pela Petrobrás e a Eletrobrás. H ouve, 
depois, um complo imenso da mídia contra ele, que 
o levou ao suicídio. Há a hipótese, hoje, de que foi a 
CIA que mandou fazer o atentado contra o Lacerda. 
Mas nao sao necessárias essas hipóteses exageradas, 
, , . . 
e necessario o segu1nte ... 

f A gravar do é interro111pida para n1udanra de jita. 
Quando volta, Darry está jalando sobre Glauber Rocha.] 

... outra história com o Glauber foi quando ele 
estava comigo no Chile e aconteceu urna coisa incrí
vel. N o Chile, ele teve urna doen<;a atroz, tremía, com 
febre, depois melhorava, depois tornava a tremer, com 
febre novamente. Estavam lá as duas namoradas dele 
- havia urna namorada dele que eu queria comer, 
mas nao conseguí nada-, a grande artista brasileira, 
Norma Benguel, com a namorada dela, aquela que 
foi para os Estados Unidos, Gilda Grillo, estavam 
cuidando do Glauberzinho. 

Assim, quando eu cheguei lá, o Glauber estava 
naquela febre e os médicos nao descobriam o que era, 
faziam exames e nao descobriam. Eu cheguei lá e disse: 

- I sso é malária. 
E o Glauber: 

- Como é que eu vou pegar malária em Paris? 
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Eu disse: 
Mas, Glauber, voce nao andou pela Bahia? 

- Andei. 
- Entao tem malária. 
Glauber estava com. malária no Chile e podía 

morrer, porque nao sabiam, ninguém sabia o que era 
malária. 

Tem outra do Glauber, ótima. Eu esta va no Chile 
e era assessor de Salvador Allende. Trabalhava com o 
presidente para urna coisa lindíssima, que era o pro
jeto de socialismo em liberdade. 

Era um projeto que devia ocorrer na Itália e na 
Fran<;a, como coroa<;ao do capitalismo em países 
avan<;ados, se os partidos socialistas e comunistas se 
juntassem. Mas nunca se juntaram, sao mais inimigos 
um do outro do que da democracia crista. Entao, nós 
estávamos tentando fazer esse socialismo no Chile. 
Repetía-se - depois eu até pus isso no discurso do 
Allende -, a propósito da fraqueza do Chile, a his
tória da debilidade da Rússia. Lenin foi obrigado a 
tentar fazer o comunismo do dcsenvolvimento em 
cima do atraso da Rússia, o que significou muita opres
sao e o stalinismo. Porque Marx nunca imaginou fa
zer do socialismo urna forma de desenvolvimento 
acelerado brutal. 

O fato é que eu estava como ajudante do Salva
dor Allende, fazia discurso para ele. Posso dizer, por
que ele era tao grande sujeito que, depois de fazer o 
discurso da posse, no estádio, ele chegou com tres 
edecanes - os presidentes do Chile andam com tres 
generais, do mais alto padrao - e disse aos edecanes: 

-Voces gostaram do meu discurso? 
E eles disseram: 
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- Ah! Presidente, foi um discurso sábio, bo-
ntto, etc. 

E o Allende: 
- Pois é, quem escreveu foi esse brasileiro aqui. 
É claro que eu escrevi o pensamento dele e ele 

era um hornero suficientemente competente para di
zer que eu escrevia o discurso para ele. Eu escrevi 
para muita gente mais, que nunca admitiría que eu 
dissesse isso. 

Eu deixei o Chile, ainda que minha posic;ao lá 
fosse essa, de amigo pessoal do presidente, de ele jun
tar o Ministério para conversar comigo. Eu o deixei 
para ir para o Peru, porque o Carlos Delgado, que era 
o principal intelectual daquele país, amigo do Velasco 
Alvarado, veio me convidar para ir ajudar a pensar a 
revolu<;ao peruana. Os peruanos estavam fazendo 
urna revolu<;ao profunda, a reforma agrária mais pro
funda das Américas, nao deixaram nenhuma propri
edade com mais de cem hectares. lsso convulsionou 
o país também. 

Quer dizer, era urna revoluc;ao profundíssima. E 
Delgado foi me convidar para criar um instituto desti
nado a ajudar a pensar a revolu<;ao, frase que o presi
dente Velasco Alvarado disse também. Eu nao via ne-

. nhuma possibilidade, como vi, agora, no Brasil, de a 
esquerda ganhar urna elei<;ao. Aqui, teríamos ganho, 
se tivéssemos juízo, se nos juntássemos nas duas elei
c;oes passadas. Nao sei se a história vai oos dar a chance 
outra vez. Mas, lá, entao, isso nao cabia na minha ca
be<;a, nem na cabe<;a de nenhum de nós: socialismo 
pelo voto popular, com essa imprensa? 

Assim, por isso eu fui para lá. Eu nao imagina
va lá urna revoluc;ao socialista tipo chilena, mas eu 
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imaginava o nasserismo, que os militares. pude~sem 
se sensibilizar com a miséria do povo e virar o JOgo. 
Se esses imbecis tivessem feíto isso, teriam feíto um 
bem tremendo aquele país. Ao contrário, ficaram 

na burrice deles. 
Pois bem, Glauber foi me visitar lá. Eu expliquei 

que tinha ido porque eu queria estudar como eram os 
militares, ajudar os militares. E o que é que faz o 
Glauber? O Glauber decide vir para cá, fazer o mes
mo aquí. Entao, quando ele chega e diz ao Zuenir que 
os dois brasileiros geniais eram o Darcy e o Golbery, 
era ele tentando introduzir aqui o modelo peruano. 

Zui-:NJR- Ah! Está explicada aquela.frase pirada dele. 

C.AJ,I.ADO-A respeito do Glaubere da maconha, et1 
/i hoje no Jornal do Brasil que urna das repúblicas da CE!, a 
Comunidade dos Estados Independentes, está intensificando a 
plantapéio de maconha, porque chegarant d conclusao de. que o 
nún1ero de centenátios no país é inconparavelmente 111azor que 
em. qualquer parte do n1undo graf as ao consun10 da n1aconha. 

DARCY - Que país é esse? 

CAIJ.ADO - É o Casaquistao, tinta coisa assin1. 

DARCY- Eu conheci maconha em 1949, quan
do ia estudar os índios J(aapor e passei por Camiranga, 
onde vi um grupo, que era um quilombo, de popula<;ao 
só negra, de centenas de pessoas, que ~ardavam a tra
dic;ao negra. Urna pergunta estava na minha cabec;a: se 

0 negro quilombola era inteiramente brasileir?, de ~ul
tura luso-brasileira, ou se guardava alguma co1sa afnca-
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na; e se na religiao havia alguma coisa assim. Entao, eu 
passei uns dias lá, gravando. Tenho urnas vinte páginas 
de grava<;ao, mas eu publico urnas cinco páginas com 
cantos belíssimos de urna negra. Foi urna situa<;ao feia, 
porque eu quetia gravar o que era mais proibido. 

Os negros tinham aceito, eu estava com o dono da 
regiao, dono das minas, Nhozinho, o senhor todo-po
deroso, que mandava prender qualquer um, qualquer 
negro mocambeíro. Entao, eu montei urna macu1nba 
para ver e gravar. E gravei, passei a noite inteira. E pude 
passar a noite toda porque eles tinham urna resistencia 
incrível, porque cheiravam maconha de tal 1nancira. fu
mavam de tal forma, que ficamos, eu e o rapaz que esta
va gravando comigo, de porre. De manha, eu csrava óti
mo, como se tivesse dormido muito bem. 

D epois cu tive, naquela viagem e cm todas as 
viagens que fi z para lá - urna dezena - _, cu tivc 
que comprar a diamba para os reinadores. As vczcs, 
o barco era pequeno, cu ficava sentado aqui e os 
rem adores ali, fu1nando, e a fuma~a vindo e eu fu
mava e sentía o efeito da tnaconha. Agora, cu nunca 
tive a curiosidade de pegar um cigarro deles e dar 
urna tragada porque nao pertencia a nossa cultura. 
Era urna coisa tao deles! f~ era urna coisa indispen
sávcl, porque para un1 hornem remar dcz horas sen1 
parar, só con1 n1aconha. J:::;:la dá urna resistencia fe
roz, corno dá fon1c tan1bém, depois. 

Z1 :1.rro - Sf dá./0111e del'ejortalecer o or;_~a11is1110 ta111-
hé111. / 1 pessoa precisa se aíú11e11ta1: 

O ,\RCY - Nao. En1agrece1n, em cada dia dcs
scs, CÍOCO a oito <.JUÍlos. ()s Índios sao desgastados na 
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Amazonia com esse sistema de que o cac;ador, o pes
cador, o remador sobretudo, sao gastos em horas e 
horas de esforc;o. 

& -:NATO - Van1os fazer t1n1 peqt1eno intervalo, ago
ra, para vocé descansar. 

D ARCY - Entao, agora eu quero aquele uísque, 
sao cinco horas da tarde. 

Rl·:l\',.1To - Co1110 é que vocé está? 

DARCY - Estou bem! 

f Depois do intervalo, a gravarao recon1era cor11 Darry 
Jalando sobre o lvf.e111orial da An1érica Latina.] 

DARCY - É preciso que o Osear confirme 
que nao fomos nós que dis semos para fazer o 
Memorial, foi o Quércia. Entao, de repente, em 
Sao Paulo, surge urna consciencia da América La
tina, creio que por causa de tantos exilados. De 
repente, Sao Paulo se comporta como a capital 

da América Latina e faz um Memorial, que cus
tou ao estado mais de 100 milhoes de dólares -

na nossa mao, teria custado uns 50. Mas ele nao 
deixou faltar nada, quisemos dobrar o terreno e 
dobraram. Entao, faz aquela coisa que o Osear 

considera como a obra mais realizada dele. É de 
urna beleza, urna elegancia! 

Agora, é incrível que os paulistas fizessem o 
Memorial da América Latina. Na minha primcira con
versa com o Quércia - o Osear falou com ele e co-
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migo, e me mandou ir lá - o Quércia queria fazer 

monumentos para cada um dos heróis e eu disse: 
- O que é isso? Vai virar um cemitério da Con

solac;ao. D eixa disso, governador! 
Ele queria fazer urna estátua para cada herói. 

Voce calcula, para fazer tres para o México, teria que 
fazer tres para Honduras! Urna merda total. Ele acei
tou o projeto do O sear, os riscos do Osear, que fez 

aquilo tudo em dois días, dois días para desenhar as 
massas principais dos prédios. 

Urna doideira do Osear, linda, é que tem urna 
passarela de um lado para o outro em um terreno 

que nao pertencia ao projeto e que o O sear queria. 
Entao, tinha que fazer urna passarela para andar de 
um lado ao outro. Entao, o Osear resolveu por urna 
bengala que os engenheiros diziam que nao era ne

cessária. O Quércia m e chamou para conversar com 
ele e disse: 

- Prof essor, a coisa está difícil. O pessoal do 
metro, os engenheiros, a firma, ninguém quer fazer 
essa coluna nova. Dizem que nao é necessária. E o 

que é que o senhor me diz? 
Eu disse: 
-Olha, governador, Osear trabalha para o ano 

3000, só ele sabe do ano 3000. O mais aj uizado é 
a tender e fazer. 

Fizeram e, quando vocé ve, aquela bengala tem 
um sentido estético fantástico. Nao é, Osear? 

Outra do Osear muito boa é que ele mandou o 
Eron [Alencar] me buscar no Peru, com passagem 
de primeira classe, para conversar com ele na Argélia. 

Eu pensei: "Por que diabos ele me quer na Argélia?" 
E fui para a Argélia. Chegando lá, ele me disse: 
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- Sao uns imbecis, esses meus assessores. Está 
o prédio assi1n, voce ve, é preciso fazer urna 
verticalidade aquí, e só me dao préclios de tres andares. 

Aí eu bolei urna reitoria de doze andares, eJc 
ficou contente! 

Para voce ver que a consciencia corresponde a coisa 
e nao as idéias - essa idéia é do Marx -, te1n essc 

exemplo do Memorial da América Latina, cm Sao Pau
lo. De repente, os paulistas comec;am a se agitar e con
seguem urna coisa incdvel. Vao a Curac;ao e consegucn1 

que o Parlamento Latino Americano, que se reunía de 
dois em dois anos, cada vez num país diferente da Amé
rica Latina, aceite ter urna sede permanente. Sao Paulo 

fatia e pagaría a sede permanente. Tiveram dúvida, mas 
a vantagem de urna sede permanente e todo o pessoal 
pago, o pessoal de secretaria, que eles tinham dificulda

de de manter, tudo pago ... Além disso, o Osear tinha 
feito o prédio do Memorial, de urna beleza incrível. 

Sao Paulo fazia o que Bruxelas fez 40 anos atrás. 

Ninguén1 supunha que Bruxelas viria a ser a Capital da 

E uropa, de que a Alemanha, a Franc;:a, a l tália seria1n 
um país só. Agora, é evidente que aquele Parlmnento 

vai viver a vida de Bruxelas. Vai, primeiro, decidir que 
será eleito por voto direto; depois, que vai fazer leis adu
aneiras, várias; evai fazerdeSao Paulo a capital daAmé
rica Latina. Em Sao Paulo nao sabem disso, mas vai sitn, 

porque a consciencia depende das coisas e Sao Paulo é 

tao poderosa, tao grande, tem tal pujanc;a económica 

que é capaz de fazer o Memorial e, dentro do Memorial, 
fazer um centro político. Nao é formidávcl? 
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ATIENDE E GETÚLIO 

ERIC - 1/océ este ve junto ao fango, quando chegou 
ao poder, junto cw A /lende, junto do Brizo/a, e1~jin1, junto 
de n20111entos decisivos de person~gens únportantes da An2é
rica L atina. Nao vou pedir para vocé.fafar de cada unt,. 
n1as eu quero saber o s~guinte: se vocé pudesse esco/her ton 

des ses_ personagens, digantos dois, para colocar no Pantheon 
da .r1n2érica Latina, quais os dois que vocé escolheria? E 
por qué? 

D ARCY - Que idéia besta, ou póe todos ou 

nao póe nenhum! 
Quem vai para o Pantheon da América Latina, 

tem que ir, necessariamente, é Salvador Allende. Sal
vador Allende era um pensamento muito claro, cinco 

vezes foi candidato a presi~ente da República e con
tin uou co1no candidato, aceitando derrota. Depois, 

assun1iu a Presidencia. Era muito claro para ele que 
estava rendo que fazer o socialismo em liberdade, coisa 
que nao existía. E se viu muito 1nal, porque ele tinha 

o apoio de Cuba, que ele nem quería mais, porque 
era ruim. O apoio que podía ter da Uniao Soviética 

era muito pequeno, só serviria se fosse muito indire
to , ele nao p odia se entregar aos soviéticos. Numa 
conjuntura mundial, se sabia que aqui, no Brasil, ha

via urna conspirac;ao de quatro mundos para derrubá
lo e, lá, havia a desorganizac;ao da economia. 
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Eu me lembro de ter visto coisas típicas, também, 
da grandeza dele. Quando ele foi eleito e se fez o pri
meiro projeto de governo, eu era auxiliar dele. Havia 
um cspanhol que também tinha a mesma categoria de 
assessor que eu, o Juan Garcez. Eu defencli urna idéia 
com a qual o Juan Garcez também estava de acordo, de 
que era preciso que o Allende reorganizasse a economia 
sem tocar nas minas e sem desapropriar as minas. 

Meu argumento louco era o seguinte: "Urna 
mulher, depois de comida nao tem o mesmo interes
se. O povo quer cssas minas, nao de, para mante-lo 
mobilizado. Se voce der, a direita vai aderir, para de
pois nos vencer." E a pressao sobre ele foi tao o-rande 
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que ele deu, ele desapropriou as minas no primeiro 
dia. Quer dizer, no primeiro dia foi aquela festa po
pular muito grande, aquele orgasmo. Mas, depois, 
evidentemente fortaleceu tremendamente a direita 

' 
porque a direita toda votou pela desapropriac;ao. 

E u tinha várias outras idéias que havia discuti
do com ele, naquclcs días, sobre as bases do socialis
~o legal; a estrutura agrária; a reforma agrária; sobre 
JOgar gente no campo e urna quantidade de coisas. 
Ocorre que, tres anos depois, já no fim do período 
dele - ele foi um caso um pouco raro, porque a vo
tac;ao dele aumentou extraordinariamente no poder. 
apesar da crise económica, que era muito séria: falta
va tudo no país, por causa da sabotagem - ele me 
chamou, tres meses antes de cair, eu estava na casa 
de Aloísio Pimenta,25 jantando. O Allende me disse: 

- Se eu puder juntar o pessoal, vou juntar para 
a gente dar urna prosa. 

O pessoal eram os cabec;as que trabalhavam 
com ele. 
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Eu fu i para lá. E le fez a tal reuniao e ocorreu 
urna coisa estranha, porque ele me disse: 

- Oh, Darcy, nao é hora de voce dizer, aqui, 
ªº pessoal, que voce tinha razao, que o projeto bom 
era aquele? Porque o Pedro dizia que ternos urna 
institucionalidade socialista tao grande que podemos 
ir adiante sem mudar a lei, e voce dizia que era pre
ciso mudar a lei, que era preciso fazer mudanc;as. 

E eu tive que dizer urna coisa engrac;ada, e disse: 
- Olhe, Presidente, nós sabemos quais sao os 

efeitos na história da opc;ao do Pedro, nao sabemos 
quais teriam sido os efeitos da nossa opc;ao. A situa
c;ao está muito difícil, mas ela tem que continuar é 
por esse caminho, porque qualquer coisa quando é 
posta na história é diferente. 

Entao, voce veja a grandeza do Allende de ter o 
seu projcto politico como alguma coisa que era um 
projeto intelectual. Ele nao era um homem apaixo
nado, um louco, nao era chef e de bando, era um pen
sador profundo, sabendo que enfrentava a extrema 
dificuldade de fazer o que nunca se fez, o socialismo 
em liberdade, garantindo urna unidade democrática 
e mudando o regime social. Entao, desses homens 
todos, aquelc pelo qual tenho mais alta admira<;ao é 
Salvador Allende. 

Um outro por quem eu tenho admirac;ao maior 
que pelo Allende, e muito extravagante para algumas 
pessoas, é o único genio político brasileiro, chamado 
Getúlio Vargas. U1n homem que faz a Revoluc;ao de 
30, que ofcrece o comando da Revoluc;ao de 30 ao 
Prestes - Prestes nao aceita, pega o dinheiro e leva 
para a Rússia, porque nao ia entrar em outra aventura 
burguesa. Getúlio assu1nc. · 
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Em resumo, é incrível o que o Getúlio fez, a 
competencia com que chegou e assumiu o poder e 
fez o seu ministério; a competencia com que organi
zou o governo; a competencia com que fez a 
modernidade no Brasil. O Brasil vinha, governado 
por republicanos, desde 40 anos antes. Quasc todos 

_ rrf es,s~s republicanos tinham sido conselheiros do Im-
. #~ ~ p~no era o mesmo pensamento e era Minas Gerais e 

-~ »' 
1 

Sao Paulo. -----
~ .~ J 1 os 12 presidentes, a cho que 11 tinham sido 
(!; ~ 1 ~o.rmados _no "11 de _Agosto", na Faculdade de Di-

)\ re1to de Sao Paulo. A1nda que fossem de estados di-
0' ( ~ ferentes, foram formados em Sao Paulo. Eram ho-

1 mens daquele sistema de poder, um sistema de poder 
que teve muito dinheiro, por causa do dinheiro do 
café; que trouxe os imigrantes para cá, milhóes de 
imigrantes; fez coisas muito grandes dentro do mo
delo de continuar fazendo um país, proletariado ex-
terno, para servir a Europa com as fazendas deles. 

Pois bem, Getúlio entra aí e faz coisas 
impensáveis. Cria o Ministério da Saúde. É simples, 
nao é? Mas nao tinha. Educac;ao, nao tinha. Traba
lho, nao tinha. Os educadores do Manifesto Pioneiro 
da Educac;ao, que é de 33, n1as foi engendrado na
quele período. A primeira universidade brasileira é de 
1930. O estatuto é brilhantíssimo, fcito pelo Chico 
Ciencia, Chico Campos, direitista, mas foi a primeira 
universidad e. 

Porque o Brasil adotou as teses da Revoluc;ao 
Francesa, que a Pranc;a nunca adotou. Com a Rcvolu
c;ao Francesa, a universidade passou a dar muita forc;a 
as grandes cscolas de Engenharia, í\tfedicina, Direito e 
acabou con1 o tecido contextual. que era a Teología, 
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posta para fora. Entao, a universidade se desarticulou, 
transformaram as uni':'ersidades em grandes escalas, 
só com apelido de universidade. 

Aqui era a mesma coisa, por cópia e por causa 
de gente que achava impossível que um país tao atra
sado tivesse urna universidade. Entao, a primeira 
universidade é feíta, por ordem de Getúlio, pelo 
Francisco Campos, em 1930. O estatuto tinha sido 
criado em 1922 porque, para o centenário do Brasil, 
o rei da Bélgica veio aqui. Entao, precisavam dar 
um diploma Honoris Causa, fizeram um decreto cri
ando a universidade que emitiu o título para o 
Leopoldo nao deixar de ser Doutor Honoris Causa de 
alguma universidade. 

HoUAJSS - Epitácio Pessoa havia recebido, um pouco 
antes, na Bélgica, o título de Doutor Honoris Causa. Foi e/eito 
presidente e, na sua Presidéncia, veio a visita do rei Alberto e, 
entao, era preciso haver uma ttniversidade para a reciprocidade. 

DARCY - Nao havia seriedade nenhuma na 
universidade. A primeira universidade real é criada 
por Chico Campos. 

C/11,/ "'1D(> - O Brasil rea/n1ente é un1 país original. 

DARCY - Getúlio Vargas, nos anos seguintes, 
faz coisas absolutamente geniais. Nao há nada mais 
genial do que o imposto sindical. Voce calcula, isso é 
um invento incrível, que a esquerda burra nao enten
de, que tira o salário de um dia por ano, dividido em 
12 parcelas -que o operário nunca pagou, porque é 
o patrao que entrega-, e com isso cria um dos mai-
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.. 
ores sistemas sindicais do mundo. Entao, eles sao 
pelegos? Pelegos a puta que os pariu! Sao fiéis aos 
operários, fazem greve para os operários contra o 
patrao, claro que apóiam o Getúlio, tinham que apoi
ar também, porra! 

Entao, ele substituiu a doideira que era a hipQ; 
tese anarquista, doidona na agitac;:ao, e a hi ótese co-

a-muñisra, muito fraca, incapaz deenfrentar aquilo, e 
aparece com-umilnvenc;:ao incrível que é o imposto 
sindical. Outra invenc;:ao incrível era a unidade sindi
cal. Essas duas coisas que o PT ficou contra, mas na 
hora de votar teve que votar a favor, senao acabava 
com o sindicalismo e a unidade sindical, todos os 
m e talúrgicos sao de um sindicato só. O PT 
emprenhou-se Eelo tal socialismo de sacri~ a_quele 

d e Ro~~: na -~sma empresa, um siñdic~to católico, 
um si~ato comunista, outro sindicato socialista; o 
que dilacerou o movimento operário italiano e impe
diu que ele atuasse políticamente. Aquí poderia ter 
atuado e pode atuar. 

Com o Getúlio tivemos tantas outras coisas, 
como a leí de oito horas, voto para mulher e o salá
rio mínimo, anos depois de preparac;:ao. Entao, voce 
veja, é todo um esforc;:o incrível de incorporar o pro
letariado urbano - nao o rural, que nesse ele nao 
toca - contra toda a burguesía urbana, que se da
nava. Eu me lembro da minha família, dona de fá
brica, que nao imaginava poder pagar salário míni
mo, nem pagava. Só anos depois foi capaz de pagar, 
porque nem imaginava um salário mínimo daquele 
tamanho enorme - que hoje nao sei bem qual se
ria. Mas formular o salário mínimo foi urna coisa 
incrível. 
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Depois, em 1935, a Alianc;:a Libertadora Nacio
nal estava pronta para ganhar a Presidencia da Repú
blica com Pedro Ernesto candidato. Entao, os comu
nistas conseguem urna excec;:ao no Komintern - toda 
a política do front popular era de fazer alianc;:a como 
diabo para matar o diabo maior, que era o nazismo. 
Mas abrem urna excec;:ao para o Brasil. O Brasil que
ría tanto o comunismo de P!estes que precisavam dar 
licenc;:a ... Vem o grande quadro político, que era 
Berger, e a mulher do Prestes, Olga [Benário]. 

Prestes, que nunca tinha fodido até os 39 anos, 
estava animado, fodendo. Coitado! Naquela si tuac;:ao, 
a Intentona foi urna loucura, acabou com Anísio 
Teixeira! Acabou porque a direita pegou e liquidou. 
O Anísio tinha trinta e tantas escolas aqui, no sistema 
universitário do Distrito Federal. Foi tudo liquidado, 
porque a onda fascista acabou com tudo. Getúlio cha
ma o Filinto Müller. Aí Filinto Müller vai até 37 e até 
39, naquela brutalidade de encher navíos de presos, 
matar gente, naquela tremenda brutalidade que ocor
reu naquele período. 

Em 39, Getúlio chama o Osvaldo Aran ha, que 
estava meio estomagado, porque o Ministério era todo 
nazista, todo mundo quería aderir ao Hitler. Manda o 
Osvaldo Aranha conversar com os norte-americanos, 
para dizer a eles que a propensao do Brasil era pela 
democracia. 

Foi urna conversa genial. Getúlio manda Osval
do Aranha para lá, mas o Roosevelt manda alguém 
para cá. Getúlio dizia quais .. eram as co.ndic;:oes. Pois ,. 
é, tinha co~~oe~ ele n!o era best~. Impoe duas con
di~oes: que sao concretizadas quando Roosevelt, na 
sua cadeira de rodas, vem para cá e se encontra, em 
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Natal, com Getúlio. Nao é brincadeira, o Chefe da 
Guerra veio aqui! 

Getúlio garante a borracha da Amazonia -
vende fiado toda a produ<;ao brasileira - e o Porto 
de Natal, naquele lombo do Brasil mais desejado 
pela Alemanha. Deixa eles criarem urna base lá e 
imp6e duas condi<;6es. A primeira era criar e mon
tar urna siderúrgica para fazer armas, navios, o que 
nao havíamos conseguido nunca. Entao, nós pleite
amos que fosse feita urna empresa privada, nao te
rnos nada contra urna empresa privada, mas tem que 
haver a siderúrgica: E o Roosevelt prometeu e fez 
a siderúrgica durante a guerra. 

Foi inaugurada em 45, no ano do fim da guerra, 
em Volta Redonda. A direita toda dizendo que estava 
superestimada, que o Brasil nao precisava de dois 
milh6es de toneladas, precisa de 500 mil toneladas. 
Ou seja, foi genialidade exigir essa siderúrgica grande 
e conseguir arrancar os equipamentos! 

A segunda foi a condi<;ao dele com os ingleses. 
Disse que forneceria para os ingleses todo o minério 
. e tudo mais que eles precisassem fiado, porque nao 
podia importar nada de lá, nem dos Estados U nidos, 
mas que queríamos a propriedade das jazidas de fer
ro de MiQas Gerais e a estrada de ferro Vitória-Minas 
e Volta Redonda. Entao, toma isso dos ingleses e faz 
aí o que o Roberto Campos - essa canalha toda -
achava que devia ser para perfis e a<;o, o que nunca 
chegaria a fazer. 

Faz Volta Redonda, que chega a ser urna das 
maiores empresas mundiais de exporta<;ao de ac;o que, 

* Finalmente. por falta de intcrcssc do capital privado. foi organizada urna 
empresa estatal bmsilcim. com empréstimo de banco norte-americano. tam
bém es 1:1 tal. 
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depois, o Juscelino e o Janga tentaram ligar, através do 
Porto de Tubarao, aquí, ao Porto de Rejeka, na Iugos
lávia. Por isso é que o Tito* veio aqui nos visitar, era 
para levar minério para Rejeka e Rejeka mandaría car
vao para nós. Rejeka está ligado a todo o sistema fer
roviário europeu. Era para vender ferro em toda a 
Europa, urna grande jogada. Dela participou, também, 
o homem que é sogro da minha namorada, Elieser 
[Batista]. O Elieser, faz um plano fantástico, que é de 
que o dinheiro do minério, como nao tinha duas cole
tas, só podia ser usado para fazer siderúrgicas, porque 
o primeiro trabalho era o de exportadores de minério, 
só depois de perfis e a<;o. 

Getúlio imp6e essas duas condic;oes em 39. 
Entao, dizer que depois de 39 era fascismo, nao. Ele 
estava com os aliados, mas havia má vontade contra 
ele e contra o Perón. O Perón por pendor fascista, 
mas Getúlio tinha abafado o Góis Monteiro, o Dutra. 
Aquele pessoal todo ficou na tropa, mas a opiniao da 
tropa nao era a dele. 

Getúlio manda a For~a Expedicionária [para a 
ltália] nao porque ela pudesse decidir a guerra, mas 
porque era um gesto: nao ficariam os Estados U ni
dos sozinhos lá. Esse homem fica até 45. Termina
da a guerra, era impossível ele ficar, é pasto para 
fora, vai para ltu. E - incrível -volta em 50, elei
to, com aquela consagra<;ao, oito vezes senador, nao 
sei quantas vezes deputado .por vários estados e pre
sidente da República. Volta para o Catete e traz o 

Jango com ele. 
O Jango era um menino fazendeiro, foi vizinho 

dele e costumava levar um lombo para ele, para 

"' Marcchal Tito. presidente da lu~slávia. na época. 
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churrasquear e conversar, com um bom chimarrao. 
Ele o traz como ministro do Trabalho, porque tinha 
urna certa sensibilidade social, mas nao se compara
va ao velho Getúlio. O Jango vem com ele para cá e, 
aí, há urna coisa engrac;ada, urna coincidencia. Jango, 
por ordem de Getúlio, dobra o salário mínimo, que 
nao tinha aumentado durante todo o período de 
Dutra, para recuperar urna parte do poder de com
pra dos trabalhadores. A reac;ao da burguesia e dos 
militares foi tao grande que, com isso, criou-se o Jango, 
que surge politicamente como líder dos operários. Por 
isso ele foi vice-presidente da República, foi criado. 
Como é que o estancieiro foi criado? Por causa do 
salário mínimo. E cria-se o Golbery, porque Golbery 
e Mamede é que fizeram o movimento militar contra 
o salário mínimo. E o Getúlio volta atrás, p6e o Jango 
para fora, e nao aumenta o salário mínimo. 

Mas o velho era sagaz e monta um dispositivo 
militar para por o Mamede e o Golberv na merda e , 

aí rep6e o salário mínimo. Comec;am entao os dis
cursos dele em que dizia que todo o dinheiro que 
tinha deixado a guerra, dois bilh6es de libras, toda 
exportac;ao feita - porque nao houve importac;ao 
-, o Dutra jogara fora, comprou quinquilharia, 
comprou coisa velha. 
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PETROBRÁS,ELETROBRÁS 

Getúlio comec;a, entao, a defender a tese terrível 
- que é a tese que derrubouJango-que nao é pos
sível consentir que cruzeiro fabrique dólar; que dinheiro 
ganho aquí, em cruzeiro, seja dólar de exportac;ao; que 
isso acaba com a moeda nacional. O problema brasi
leiro é que as indústrias e as empresas nao sao solidári
as com a moeda nacional. Daí a importancia da moeda 

do Jernando Hegri_~, porque todos jogam contra a 
moeda nacional. • 

Entao, Getúlio dizia que nao era possível que 
urna empresa que cresc;a aqui, por empréstimos dos 
bancos nacionais, mande para fora lucros enormes; 
que esse dinheiro é deles mas nao é todo exportá
vel. Isso vai dar na nossa leí de remessa de lucros do 
Jango, que depois o derruba. O Lyndon Johnson* 
só mandou derrubar, nao pela reforma agrária, mas 
por isso. Fazia urna reforma agrária, ia fazer, mas 
era isso aí que derrubava. 

Agora veja, Getúlio, nesse passo, chega aos es
tudos completos da Petrobrás e decide criar a Petro
brás. Podia aceitar que fosse empresa privada, mas 
nao viu oferta suficiente para enfrentar o problema. 
A Petrobrás é criada com monopólio, deixando as 

"' Na época, presidente dos 1 ~stados lJ nidos. 
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A Petrobrás é criada com monopólio, deixando as 
empresas existentes aí. E comec;a a Eletrobrás, que 

foi o que o derrubou. 
A Eletrobrás é o seguinte. /\ Light clava um lu

cro enorme. O lucro produzido po r urna indústria é 
reaplicado nela e ela cresce. Mas urna indústria em 
que o lucro é mandado para fora está sempre em dé
bito. Com a Light era assim. Por isso o governo tinha 
sempre que emprestar dinheiro a ela, tinha que dar 
um aval para empréstimos dela no exterior. Para dar 

um jeito nisto Getúlio criou a Eletrobrás. Fazem um 
grande complo contra ele, num mar de lama, e ele se 

sai do golpe com um tiro. 
Eu acho que a intelectualidade toda, com seu 

pendor udenista e comunista, nunca engoliu a fi
gura de Getúlio. E é difícil entender, um tipo que 
faz urna tamanha modernizac;ao! Que país faz urna 
modernizac;ao desse tamanho, em seguranc;a? É 
claro que houve alguma carencia, podia ter feito 

alguma coisa no campo. Mas ele vi nha do campo, 
nao ia mexer com fazendeirao. Se hoj e nós nao 

estamos conseguindo! 
Por exemplo, eu estou com um projeto de lei no 

Senado que acho que nao vao aprovar. A única coisa 
séria que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi o 
movimento dos sem-terra. Esse movimento é o equi
valente, exato, de Canudos e do Contestado. O que 
tinha que fazer era mandar o Exército. Nao é possível, 

hoje, mandar o Exército. Ou se faz urna lei mandando 
devolver ao E stado aterra nao usada, o que é muito 
difícil, ou tem que deixar o movimento crescer. En tao, 

~ªº invadir fazenda produtiva também e vao chamar o 
favelado, que está urbanizado há po uco tempo, para 
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ruralizar de novo. Vai ser um coco e o coco vai permi
tir que o povo entre na história brasileira. 

Hot~1/JJ - f/océ deu t1111a descricáo 11rha11a do f>roces-, . 
so. L\llas o GettÍ/io pecou por ter sido 1111ilateral. / 1í //OC<; tet11 
que ver t1111 pouco a nossa /Jistórit1 e 111ostrar q11e f!fll certos 
n1on1entos ele nao teve a corage111, q11e e111 outras condiroes ele 
tinha, parajazer certas r~fom1as. 

D ARC'{ - É, ele nao fez a reforma agrária. F.le 

fez todas as outras reformas, fez urna modernizac;ao 

m aior q ue a dos países socialistas. 

CA1.1 .,.-1n<> - L/océ ndo juntou 11111 dado. Ele sahia 
escolher as pessoas certas para as coisc1s. 

D ARCY - Sabia. Mas o ódio ao Getúlio e a 
incompreensao é tal que nao há nenhum monumento a 

ele nem na cidade dele [Sao Borja] . E u fui lá, ao enterro 

do Jango, e aliás o Tancrcdo - filho da puta-, junto 
como Waldir Pires, nao n1c deixaram falar. Eu dizia: 
"Mas eu fui o maior amigo dele, eu tenho o que dizer". 

E ra o medo de eu dizcr alguma coisa inconveniente. 

ZL:J .JTO - E q11e certcl!11e11te vocé diría! 

D ARCY - Eu saí, afastando as pessoas, puto 
da vida, e sentei num tumulozinho de mármore bran
co italiano, vagabundo. Sentei e fiquci lá, vendo o 
enterro. Quando olhei, era o túmulo do Getúlio! 

GULI ..,.1R - Vocé sabe que, en1 68, qua11do o Dias 
/Gon1es] e eu jizen1os estrear a pera Dr. Getúlio, sua vida, 
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sua glória no Rio Grande do Su/, pensando que seria un1a 
_forn1a de ,~arantir o éxito, a pera./oi 11n1.fi·acasso. E v1 Potto 
Al~~re nao havia interesse. 

D ARCY - É, mas veja, eu crcio entao no se
guintc: há urna figura enorme no Brasil, que a 
intclcctualidade toda resiste a ela. Saiu um artigo do 
[Leandro] I<onder, outro dia - até interessantc -
falando sobre o cfeito do 54 sobre sua cabec;a. I:Jc 
viu que havia nutras coisas no mundo, sobretudo nas 
nossas cabec;as. Mas as ondas ideológicas foram tao 
frontais que nunca se avaliou cssa figura d e 
modernizador. O Nasser, no Egito, é pinto diantc dele. 
É muito mais con1parável a Uniao Soviética, mas lá 
com urna transformac;ao social muito profunda. Aquí, 
ele pode fazer urna revoluc;:ao modernizadora, crian
do urna institucionalidade moderna. 

Hoje eu estava vendo urna coisa incrível, milha
res de operários de urna fábrica que vao ser despedi
dos em Sao Paulo. () G etúlio tinha instituído a esra
bilidade no emprego, aquilo que o Japao tern, corn 
sua grande indústria: o operário tem urna parte da 
indústria, nao e1n dinheiro, mas na participac;ao. E le 
pode nao ser bom mais para ro mar con ta de urna tal 
máquina, mas toma conta de urna outra, e fica lá. 1\ 

. indústria tcrn urna reciprocidade para com ele. 
A primeira coisa que a ditadura fez foi acabar 

com a estabilidade no emprego e trocá-la por essc 
falso Fundo de Garantía. E é essa mcrda, porque 
com os termos do G etúlio, prin1eiro, nao poriam 
operário para fora a-toa, porque o que teriam que 
pagar é muito dinheiro de indenizac;ao, e muito 
menos poria1n operários com mais de dez anos, 
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porque faliriam. Para o operário, depois de traba
lhar dez anos, a fábrica era parte dele também. Nao 
era para por para fora, só se ele cometesse um rou
bo ou coisa fundamen tal. 

Nós estávamos num sistema que apontava para 
o sistema japones e, ao invés do sistema japones, fo
mos adotar o sistema norte-americano. Entao, Lula, 
que fez os cursos norte-americanos da CIA - e eu 
gosto muito do Lula-, ele acaba tendo como i_deal 
o trade-unionismo. O contrato de trabalho é de outra 
tradis:ao, voce nao pode importar para cá e jogar fora 
a tradic;ao, a raiva ao imposto sindical, a raiva a esta
bilidade no emprego, a raiva a unidade sindical, que 
era o ponto programático do PT. Na hora H , entre
tanto, nao tiveram coragem de votar na Constituic;ao. 
Voltaram atrás, mas a burguesía do PT ainda conti
nua com esta reoria. Tudo isso porque o PT é muito 
o que era a pior esquerda democrática - a melhor 
foi para o Partido Trabalhista [PTB] -, e é a menta
lidade udenista, que foi muito profunda no Brasil. 

C,-11. I .AD o - Está sen do a inda. Todo es se 
neoliheralis1110 é ident~jicado co111 a UDN. Nao há c01~ffito 
entre a 111entalidade t1denista e o neoliheralisn10. Eles estao ai 
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DIRETRIZES DA EnucA~.Ao 

ZULNIR - Vocé disse, logo que cbegou aqt11~ que nao 
ia ao aniversário do H ouaiss porque ia d~/ender a sua en1enda 
para a Lei de Diretrizes e Bases de rejorrna do ensino. Vocé 
diz lá que vocé acha que um dos n1aiores proble111as do ensino 
brasileiro é que precisa ter liberdade no siste111a de ensino e 
procurar novos cantinhos. O que é que está na sua cabera 
quando diz isso? 

D ARCY - A Leí de Diretrizes e Bases da Edu
cac;ao esteve durante quase sete anos sendo discutida 
no Congresso. Passou para o Senado há aproximada
m ente dois anos. É urna Lei com a qual eu tenho 
muita intimidade, porque a Lei passada quem pro
mulgou fui eu. Era ministro da Educac;ao em 61 e fui 
eu que promulguei. 

Entao, eu sei muito bem o que é. Eu tentei apre
sentar a Cámara 48 emendas para ver se ajeitava, mas 
foi impossível. A discussao lá era dirigida por um 
Fórum controlado pelo PT e por outros grupos de 
esquerda, chamado "Fórum de Educac;ao D emocrá
tica". As propostas básicas que se colocavam era111, 
primeiro, a coisa típica, clientelística, do PT, o Con
selho Estadual de Educac;ao, que seria formado por 
donos de colégio, professores de escola particular, pro
fe ssores de escola pública, pelo presidente da UNE. 
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Quer dizer, é incrível, nao cabia ali educador 
nenhum. O que cabia eram as clientelas que tinham 
interesses em dirigir a educac;ao, grupos de interesse. 
E, de fato, demitem o ministro da Educac;ao, porque 
essa gente é que ia mandar na Educac;ao. Desde o 
princípio eu fui contra, mas, tentando ser habilidoso, 
eu apenas fiz um projeto sem isso. O Ministério é 
que mandou um projeto criando dois novos Conse
lhos muito melhores. Um Conselho de Educac;ao para 
o Primário e um Conselho de Educac;ao Superior. 
Mas alguns querem aprovar o projeto da Camara, 
porque lá está isto, é urna diferenc;a. 

A outra coisa que querem, claramente, é que 
estudante vote tanto quanto professor, e eu sou ab
solutamente contrário. Na Universidade Federal 
Fluminense tem um reitor que era um funcionário, 
porque foi eleito pelos funcionários. Ele nao vai nem 
ao Conselho Universitário, porque tem v~gonha. Em 
Brasília, por pouco um policial nao foi eleito reitor. 
E ntao, voce deixar, por clientelismo, por 
democratismo vagabundo, que estudante ou funcio
nário vote o mesmo que professor é muita loucura. 
Estudante tem direito de fazer a UNE - eu queria 
que fosse a UNE como antigamente -, .de agitar, 
fazer o que quiser. Funcionário pode fazer greve, fa
zer o que quiser enguanto empregado. Mas querer 
fazer reitor e os diretores? E já converteram as elei
c;oes de reitor no Nordeste em confusao igual as de 
prefeito, corre dinheiro, grandes placas, os partidos 
lanc;ando candidaturas, etc. 

O projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Cá
mara era muito estudioso, cheio de palavras. Eu cor
tei palavras. A maior parte das idéias sao as mesmas, 
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mas acrescentei algumas idéias rninhas. Porque urna 

característica do projeto que veio da Carnara é a d~ 
que está muito contente coma educac;ao tal qual é. E 
a visao do [senador Jarbas] Passarinho. 

Um conceito muito profundo, rnuito difícil de a 

gente perceber no Brasil, é o de que a ideologia bási
ca brasileira é a caridade. Se voce cria urna escola, 
que beleza! Se voce socorre urna crianc;a, que beleza! 
Entao voce vai para o céu. Mas eu nao quero ir para 
o céu porra nenhuma. Entao, eu analiso a nossa situ

ac;ao. É preciso educar todas as crianc;as, é preciso se 
fazer um projeto em que o Brasil entre na civilizac;ao 
letrada, todos tem que ter curso prirnário. lsso nao 

passa na cabec;a de nenhum político, nem na do 
Marcello Alencar. En tao, é essa coisa incrível da men
talidade-caridade, que é bom fazer um pouquinho para 

o povo e nao ter nenhuma responsabilidade de dar 
alguma coisa ao povo. 

O fato concreto é que a Lei está em discussao. 

No meu ponto de vista, a Educac;ao é urna merda, 
porque é um primário que nao alfabetiza. Em Sao 

Paulo, 50°/o das crianc;as nao completam a quarta sé
rie primária. Só com a quarta série primária o sujeito 
está alfabetizado. Na quarta série primária é que voce 
se torna capaz. Na quarta série se supoe que ele pos

sa escrever um bilhete, urna carta, se supoe que possa 
fazer urna conta, ele é alfabetizado, por isso pode 
procurar um emprego num anúncio de jornal. Quan

do nao tem a quarta série, ele é analfabeto. 
Entao, quando dizem que há 70°/o de alfabeti

zados no Brasil, eu digo nao, tem 70°/o de analfabe

tos, porque desenham o nome, mas nao sao capazes 
de ler o no me do outro: "Antonio Pereira da Silva", 
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ele nao é capaz de ler. Aqui, em primeiro lugar, o que 
se tcm é um primário que nao funcionou. O país foi 
incapaz de fazer um primário que todo o mundo fez. 
As causas de nao fazer foram as que o Brasil adotou 
anos atrás. ()Brasil teve urna cxplosao urbana, as ci
dades crcsccram mais do que em qualquer lugar do 
mundo, crcsceran1 cm conseqücncia do medo que os 
fazcndciros tinham da aplica<;ao da legisla<;ao traba
lhista no campo. Expulsaram todo mundo das fazen
das e cssas cidadcs incharam de gente que nao esta
vam preparadas para rcceber, estao aí. Sao a causa <le; 
desempreo·o maior da violencia, da prostitui<;ao ... E 

h ' 

essa coisa tcrrívd. 
Ao·ora vc1' am Ull1 primário que nao alfabetiza. 

h ' , 

()Lula foi alfabetizado. Se nao fosse, ficava varrendo 
na porta da fábrica. Alfabetizado, foi adiante, pode
ria ter sido um bon1 presidente, porque pode conti
nuar aprcndcndo. 

Dcpois, um sccundário de tres anos que nao pre
para para a universidade nen1 para nada. Urna Escola 
Normal, que é un1a disciplina profissionalizante do 
sccundário, que é absolutamente inepta. E urna Esco
la Superior, e1n tiue 6011') dos alunos estao em escolas 
privadas pagas, caras e ruins. c:omo é que voce man
tém um mil hao e quatroccntos mil meninos, exatamen
tc os n1ais pobres, pagando caro para estudar cm esco
ta que nao cnsina, que é de tncntira? Entao, o panora
ma educacional é deplorávcl e é u1n dos fatores de 
atraso do Brasil. Virar cssc panorama leva 1 O anos, pelo 
menos. Se cu fossc ministro, mesmo com todo o po
der, precisaria de dcz anos para consertar. 

.. .\gora, a atitudc do Passarinho, que recuperou a 
Lei, e dos deputados que apóiam é urna atitude 
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caridosa. Por exemplo, coloca1n lá, repetindo e des
dobrando a Constitui<;ao, que a toda crians:a é asse
gurada urna creche. N em Cuba deu crechc para to
das as crian<;as, nenhun1 país do mundo fez isso, por
que creche é um professor para cada crian<;a, sob a 
responsabilidadc do Estado. Entao, é urna loucura a 
quantidadc de bestagens que estao lá, eu limpei essas 
bcstagens todas e fiz um projeto enxuto. 

Se passar, permite diferen<;a, na medida em que 
o Estado fa~a urna educa<;ao diferente, adaptada. 
Permite um novo tipo de forma<;ao de professores, 
permite formar professora primária na universidade. 
A universidadc no Brasil é a que mais forma psicó
logo, sociólogo, antropólogo no mundo. Profissoes 
que nenhun1 país fo rma, aqui se forma mais por 
metro quadrado do que o resto do mundo, para nada, 
porque nao tem profissao. N ós precisan1os formar 
gente para a cducas:ao, porque na educa~ao, nos pró
xirnos dez anos, vao entrar um milhao de pessoas 
para substituir os que sao precocementc aposenta
dos e para ampliar o quadro. Mas a universidade nao 

. , 
prepara n1nguem. 

Gu1 J _.·1R - i\!Jas, co111 o salán"o que se paga a ion 

prq(essor, jica ú11possível o cara se dedicar a is so. A,gora 111es-
1110, 11ú11hc1 neta criou pánico 11ajat11ilia, porque quer ser pro

Jessora, é suicídio. 

DARCY - Mas se o professor fosse formado 
cm nívcl superior, ele teria urna capacidade 
reivindicativa também. Formados nesses cursos de 
merda que tem aí. .. l sso foi urna derrota do Anísio 
e minha contra Dom Helder e contra Lacerda, em 
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58 ou 60, na prirneira Lei de Diretrizes e Bases. 

Até entao, cada estado tinha urn Instituto de Edu
ca<;ao para formar professores e forrnava profes
soras de excelente qualidade, que já saíarn nornea

das professoras, porque o concurso e,r-a antes de 
entrar para o Instituto. Muito bern, nao fecharam 
tudo, deixaram aí, mas Dom Helder conseguiu a 

liberdade para quern quisesse criar sua escola pri
rnária. Entao, a qualidade das professoras caiu in
crivelrnente e, além disso, elas passararn a ser re

crutadas na classe média baixa. O problema que 
eu tinha para selecionar professoras no Rio - eu 
ernpreguei aquí 24 mil professoras - é que elas 
nern falarn a norma culta. Quern nao fala correta

rnente essa norma culta, nao pode ensinar. Entao, 

é todo um absurdo. 

Hou/11ss - Vocés leran1, ontetn, un1 111aneffesto ocu
pando uma página inteira, que deve ter sido 111uito he111 pa,go, 
no Jornal do Brasil, da Presidenta do Sindicato dos Educado
res do Rio de Janeiro, ou coisa que o va/ha? Evidenter11ente 
contra o ensino público brasi/eiro, en1favor do ensino privado 
brasileiro. U ma das desgraras brasileiras do n10111ento é que o 
ensino rende como poucas indústrias rende111. O ensino privado 
está dando rendin1ento a certas pessoas con10 poucas indústrias 
dao. Esse é o prin1eiro dado que vocé ten1 que levar en1 conta. 
Criou-se, contra qualquer reforma brasileira de e11sino, un1 
grupo que é, por prindpio, contra qualquer reforn1a, se.Ja qua/ 
jor. Esse grupo joi criado de uns 1 O a 20 anos par~ cá, nao 
tem n1ais do que isso. 
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HERAN<_;A DO PARTIDO 

E1uc - Eu acho que un1a das coisas do Darcy que 
n1ais impressionaran1 fai uma frase, de nao sei quantos anos 
atrás, en1 que ele dizia que no Brasil, na An1érica Latina, só 
podemos ser resignados ou indignados. Eu vejo que vocé conti
nua cada vez mais indignado. Eu queria saber de onde é que 
vocé tira o gás para essa indignafªº toda. 

D ARCY - Dessa realidade podre de rnerda. Ou 
seja, há toda urna tendencia brasileira pela qual eu 

nao fui afetado. Sabe de onde é que eu tirei essa 
indigna~ao?<Do Partido Comunista - faz urna fal
ta! O Partido Comunista me fez herdeiro, aos 18 
anos, do drama humano. Qualquer desgra<;a na 
Conchinchina, na J udéia, na puta que o pariu ou ern 
Manaus é comigo, eu tomo partido e estou brigan

do. É essa capacidade de assumir a humanidade 
como seu problema e assumir, muito mais, seu povo. 
Entao, eu tenho pena dos jovens de hoje, que nao 
tem ninguém que os incite. O mundo é um projeto 
que os homens poderiam fazer. A essencia da natu

reza humana é que ela é utópica. 
,. . 

Aliás, eu preciso contar para voces urna co1sa 
muito interessante que eu desenvolví ultimamen
te m eio literária mas muito bonita. É urna história 

' 
sobre Eva, eu estive meditando sobre Eva e des-
cobri que Eva é trotskista. É a primeira revolucio-
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nária da história. Nós <levemos coisas fundamen
tais a Eva. 

Primeiro, Eva fundou a foda. Adao era um 
bestao, estava lá, com aquele penduricalho dele e nao 
sabia o que fazer. Eva disse: 

- Vem cá, Adaozinho. 
Ele pós dentro dela e foj aquele gozo, ele teve o 

orgasmo e, qtiando deu aquele gozo, o anjao desceu 
e disse: 

- Deus nao gosta, Deus está puto com voces, 
fora! 

E os pós para fora do Paraíso. O Paraíso era 
urna merda, nao era de matéria plástica porque nao 
existía matéria plástica, era de papel crepom. Por
que a flor é o órgao genital das plantas, fode, nao 
poderia ter no Paraíso flor fodendo. Era de pap~l 
crepom. Quando o anjao pós eles. para fora, obn
gou o segu1nte: 

- Vamos fazer o comunismo, vamos fazer o 
Paraíso lá f ora. 

Eva também foi fazer o comunismo. 
Terceiro, Eva ainda inventou um tro~o formi

dável, inventou a morte. Voce imagine o mundo sem 
morte os caras sem cabe~a, bestando, saindo sem , , , 

perna, fedendo na rua. A morte e que nos salva, e 
urna limpeza, um negócio importante. Nós devemos 
a Eva essas tres coisas. Por isso eu sempre quero ho
menagear Eva e gosto muito de mulher. 

HOUAJJS - Por que e/a inventou a 1norte? 

DARCY - Porque Adao era eterno, nao tinha 
morte. 
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CALLADO -Antes da Eva houve a Lilith. 

D ARCY - Os judeus sao tao filhos da puta que, 
de vez em quando, colocam na menina o nome de 
Lilith. Lilith é a Eva pecaminosa, a que dá bocetinha 
ambulante, fogosa. 

HoUAI.\J - Essa coisa do Darry de que o Partido Có
n1unista det1 tique/es que se aproxt/J1aran1 dele u111 pensan1ento 
universa/isla, UnJ pensantento de respo1tsabi/idade, nao é SÓ de/e, 
nao. É de todos nós, todos que pensaran¡ tlnJ pouco de jorn1a 
comunitária, pe11saran1 exatan1ente por isso. E os que nao estao 
pensando, estao esquecendo que o problenta contintta, toda a 
desgrara da An1érica Latina e do Brasil. Desculpe, Darcy, eu 
inteiferi no seu depoitnento. Tudo isso deriva do jato de que nao 
estan1os sendo solidários e alguns estao ton1ando conta de 50, 
60, 70 ou 80o/o do os so, essa é que é a coisa. Toda n1anobra dos 
norte-an1ericanos no Grttpo dos Sete, o que é qt1e é isso senao 
pegar a parte grossa do bolo e nao pemlitir que aventureiros se 
aproxúnen1? Porque 111esn10 os tais dos tigres sao tigres de 1nerda. 

CA¡_¡ _.·1 DO - Et1 a cho que es se negócio que vocé jafot1 
está certo. A gerarao que vai da sua até a nlinba, que teve 
algt1n1a irgluéncia desse bumanisn10 que bavia nos partidos 
con1unistas, isso af a gente perdeu, viven1os a .. gora o len1po do 
egoísn10, o tnnpo do "Eu" e nao o ten1po do "Nós ". Eu 
queria saber ondeé que vocé ainda encontra esparo para uto
pía. 1'Jun1 ten1po de egoíst110, vocé ainda son/Ja cot11 un1 111un
do generoso. Porque nós todos aquí son1os de t1n1a época, de 
diferentes gerapoes, de t11J1 nu111do generoso. Daq11ilo que o 
Antonio Cándido chan1ava dos "anos jovens" e, agora sin1, 
nós son1os dinossauros e ven1os co1110 é que os jove11s vi11e111 os 
anos vel/Jos. 
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,. D ARCY - Eu acho que nunca houve tanto es
pa<;o para utopia como agora. É preciso saber que o 
mundo tem coisas novas e a direita tem instrumentos 
novos. Ninguém imaginava que Gorbachev e os so
viéticos fossem tao incompetentes de deixar aquilo 
cair como caiu. É preciso saber por que caiu, como é 
que come<;a aquilo. 

Urna coisa que pouca gente percebe, e que esra
va por trás do muro de Berlim, é a percep<;ao que se 
tem de que nao vai haver guerra do fim do mundo. 
Entao, a Uniao Soviética, que precisava trabalhar 1 O 
vezes mais para manter a capacidade de represália, 
mantendo a dureza total lá e em toda a área de influen
cia dela, de repente broxou. Se nao vai mais ha ver guer
ra, por que esse esfor<;o todo? Nao foi bem conduzida 
políticamente e deu num esboroamento total. 

Ninguém imaginava que a política levasse aque
le poderoso Partido Comunista, aquela sociedade or
ganizada, que tinha tanta coisa a defender, a perder 
tudo por inocencia. Os comunistas, na sua brutalida
de, se tornaram tao incapazes políticamente que eu 
descobri que nao ia haver guerra do fim do mundo, 
que nao havia por que manter aqueles povos, inclusi
ve os soviéticos, naquela brutalidade. Perderam o 
controle de tudo. 

Eu me lembro de urna conversa do Jango com 
o Embaixador da Polonia. No come<;o, muito ínti
mo, o J ango perguntou: 

- Embaixador, o que é que aconteceria ao seu 
país se o povo se levantasse? 

- Eles nos enforcavam. 
-Como? 
- Nós todos seríamos enforcados. 
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E les tinham certeza de que o povo os odiava. E 
o cara, entao, disse que o povo tinha un1 rcsscnti
mcnto contra os comunistas de urna profundidadc 
total e que aquilo só podia ser mantido na dureza e 
na necessidade ideológica que era a guerra do final 
do n1undo. 

E quando cssas coisas csboroam, aquelc n1uro 
csboroou. I:: cu fico, assim, como sentin1enro de que, 
se eu tivesse falado co1n o chefc e dado consclho a 
ele, eu teria dito: "Tenha calma, vá mais clevagar". A 
coisa foi mais bruta do que o XX Congresso, o XX 
Congrcsso que quebrou a cabe<;a do Jorge Amado. 

()JC ·ll< -- f /rni lltlO ac/Ja q11e o p roble111a é lllfliS de 

o ho111eJJ1 ser capaz de pertencer a un1a sociedade lJ/{lÍs ,gene
rosa, 111ais z:~ual? É preciso que o /Jo111en1 se 111odtfique pri-
1neiro, é preciso q11e o ho111e111 sinta que ele nao ten¡ iJ71por
táncia nenhu111a. Porque) c~/i11t1/, rliante. desse 1111Í1Jerso, ele 
é i11sz~í1.,ll!Jicante, ncl.o é nada. 1::.11tao, quando estivere111 des
,~art"tldos rle certas idéias rle luxo e <~rc1ndeza) aí os ho111e11s 
1;ao porle1~ co1110 in11aos, otgaNizar u111a sociedade. 1\1/as 
e11quaJ1to ho1111er essc1 preoc11parao, essa co111petirao q11e "ªº 
le1 1c1 a nada, porque tudo vai czcahcu· e111 nada 111es1110. jú:a 
essa coisa se111 sentido. 

D ,\RCY - .Eu nao penso nada disso. Essc negó
cio de nada, de tnorte ... Eu nao vou morrcr, ncm tc
nho nada com isso. 

()\«.> 1 /{ - A (J11iao Soviéticcz perde11 a ,~11erra tec110/ó
<-P,ica. l:~11q11a11to e/a pode, co111 cz./orra rle trahalho, co111 scu:r~fi
áo e co111 a paixdo _/azer aq11ele f]stado, porque é 11111 povo 
apaix onarlo e ~P,elleroso, j ez. A gora, q11a11do a coisa se coloca 
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COfJIO Íncontpeténcia tecnológica, nao dá, porque aÍ nao é flJaÍS 

,. a paixao que faz. 

DARCY- Ainda nao tinha perdido a guerra tec

nológica, perdeu agora, depois da queda, porque ela 
era capaz de destruir o s Estados U nidos e era temida 
como tal. Nao estou negando seu raciocínio. D e re
pente, esboroa aq1:1ele muro e a tecnología se desen
volve tanto que se cria um sistema de comunica<;ao 
mundial, com televisao, com rádio, que nao havia antes 
de acabar a guerra. E se cria o antibiótico, a pílula, a 
revoluc;ao da pílula, a liberac;ao do orgasmo. Há trans

formac;oes tremendas. 
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NEO LIBERALISMO 

Voce tem, num país como o Brasil, um bom

bardeio sobre a populac;ao de toda a mídia unanime. 
Nao há mais nenhum jornal ideológico, nenhuma te
levisao ideológica bombardeando consistentemente 
o povo sob o neoliberalismo. É urna loucura, num 
país com tanta gente com fome, com tanta gente 
doente~ voce pregar um Estado socialmente irrespon
sável. E inimaginável, mas a mídia toda prega. Além 
disso, ela toda prega o mercado global. Fernando 
H cnrique quer um mercado global. 

O Brasil foi feíto no mercado global, desde a 
criac;ao. O Brasil f oi criado como um proletariado 
externo com mao-de-obra índia, depois com milhoes 
de negros gastos para fazer ac;úcar de adoc;:ar a boca 
de branco, depois a mesma coisa com o ouro e, hoje, 
com soja. O Brasil tem um sistema agrícola incrível de 
produc;ao de soja para engordar porco na AJemanha e 
no Japao, mas nao produz o que o país come, porque 
o país nao existe para nós. Eu crcio que sao dadas as 
condic;oes agora para a juventudc comcc;ar a jogar pe
dra rússo tudo e formular um projeto próprio. 

Eu digo para os jovens, de brincadeira, que se o 
Brasil tivesse juízo - já passou o tempo - teria me 
aclamado imperador. Em 1 O anos eu resolvía. E,u acho 
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que o Brasil é tao simples que em 1 O anos se resolve. 
Agora, é claro que há possibilidade que se resolva, há a 
possibilidade de urna conjuntura política, mas o que 
faz a política? Essa conjuntura passa, esses meninos 
que pintam a cara vao comec;ar a ser os meninos que 
assaltavam banco - nao eram criados para assaltar 
banco. Vao criar urna consciencia nova. 

Entao, para mim, muito importante hojeé tentar 
aproximar o PT do PDT, as duas esquerdas. Eu acho 
que nao vamos ter chance de ganhar urna eleic;ao con10 
a passada, mas vamos poder fazer um projeto comum 
de co-governo que muita gente acredite nele. 

Z1:1 JTo - Será que se vocé .fosse in1perador nao ia 
chan1ar o Fernando Henrique para.pri111eiro-11Ji11istro? 

D ARCY - Podía chamar, é bom para ser meu 
secretário. 

E1uc -Te111 coisas que sao desprezadas de U!JJa n1a
neira acintosa. Por exe111plo, as escolas que vocé.fez con1 o 
Brizo/a. Outro dia andei por aí: en1 cada canto ten1 u111a 
escola, e .foi tl!JJa coisa .fantástica. Con10 é que esse pessoal 
ten1 a coragent de esculhanthar, de criticar, de dizer que está 
tudo errado? 

DARCY - D eixa eu te dar números. Nós fize
mos 500 ClEPs - que sao escolas de tempo inte
gral, nao as escolas de turno - , para 500 mil crian
c;as. Nós já tínhamos 340 mil, que eu construí quan
do na Secretaria de Educac;ao. De todas essas crian
s:as, 9 5°/o passavam de ano. Pela primeira vez tinha 
isso, entao quebrei urna porc;ao de tabus. 
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O tabu básico brasileiro de que a culpa do fra
casso da crianc;a pobre na escola é da crianc;a pobre. 
É mentira. É da escola. Urna escola de turno supóe 
urna casa para a crianc;a estudar e alguém, que já 
tenha estudado, que a ajude. Em escolas de tempo 
integral, como em qualquer lugar do mundo, tínha
mos 340 mil crianc;as tendo aula de 1 ª a 5ª séries. Lá 
comiam, lá estudavam, nao tinham que comprar 
material didático, lá recebiam uniforme, tenis, lá fa
ziam ginástica, lá tomavam banho. Noventa por cen
to iam se formar. E eu tinha 64 mil no curso secun
dário, de tempo integral, de grac;a e com computa
dor, com laboratório. 

Eu tinha, também, 38 mil alunos, que nao podi
am ir ou que nao tinham vaga em escolas, em cursos 
de Educac;ao a Distancia, que era a coisa mais nova 
no Brasil. Recebiam os folhetins de cada matéria, 
quando aprendiam aquela remessa, estudando em 
casa, f aziam um examezinho e a professora da va ou
tros folhetins. Assim faziam o ensino secundário ou 
primário. Tinha 38 mil meninos e estava preparada 
para ter 100 mil. 

Voce calcula o que é 100 mil ofertas de um e·n
sino secundário de alta qualidade? Eu nunca imagi
nei que o Marcello Alencar chamasse urna mulher res
sentida, ignorante, essa que é secretária, e nao prestas
se atenc;ao. Ele nunca olhou para isso. Quer dizer, tem 
340 mil familias daqueles meninos que estao contra. 
Tem 60 mil estudantes secundários que estao contra, 
tem 38 mil que estao contra. Essas fanúlias todas sao 
opiniao contra. Agora a imprensa nao diz nada. 

ERIC - É sabotagen1 total as escolas. 

103 



,. 

MESTI<;O É BOM 

ZUl~NJR- Vocé expós un1 sonho e expós aí unta der
rota, de certa.forma. Eu quena saber qua/ o tan1anho r/o seu 
so11ho) qua! o ta1nanho da sua derrota e, depois, qua/ o tan1a
nho da sua stJlidéio. 

D AílGV ~ Nada tem tamanho. O meu sonho 

de ontem é de boje e é de quanto eu durar. Eu te

nho certeza que nós fizemos um país bonito, ternos 
é que enforcar os canalhas. Os finos e educados, 

ternos que enforcar. Mas, olha, o que eu digo sem
pre, é muito fácil fazer urna Austrália: pega meia 
dúzia de franceses, ingleses, irlandeses e italianos, 
joga numa ilha deserta, eles matam os índios e fa

zem urna Inglaterra de segu11da, porra, ou de tetcci

ra, aquela merda. 
O Brasil precisa aprender que aquilo é urna 

merda, que o Canadá é uma merda, porque repete a 
Europa. É para ver que nós ternos a aventura de fa
zer o genero humano novo, a mesti<;agem na carne e 

no espírito. Mesti<;o é que é bom. 
Minha carne na Europa nunca foi tomada por 

portuguesa, ou por espanhola, ou por grega. Pergun

taram se eu era persa, porque tinha muito mais cara 
de árabe, que parece muito mais com cara de índio. 
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Essas caras velhas nossas nao sao caras viáveis 

na Europa. Entao, nós fizemos l.lm povo. Um povo 
capaz de herdar 1 O mil anos de sabedoria indígena, 
de adapta<;ao ao trópico e fazer urna civiliza<;ao tro

pical. Depois é que o Europeu chega aquí, plantando 
trigo. Esse povo está aí e eu digo que somos a nova 
Roma. Em Roma, querem que eu vá lá falar disso, 

querem que eu escreva mais artigos. E por que nova 
Roma? Somos a maior massa latina. Os franceses fi
caram tocando punheta, os italianos bebendo chianti, 

os romenos com medo dos russos, quem saiu fodendo 

por aí foi espanhol e portugues e fizemos urna massa 
de gente que é de 500 milhoes. 

Entao, os latinos só se multiplicaram aqui. Há 
dois mil e quinhentos anos saíram soldados do la<;o 
da Etrúria, falando latim, fizeram a Fran<;a, fizeram 
Portugal, nao sabem como. Pegaram os selvagens de 

lá, latinizaram e permaneceram. Como é que perma
neceram em plena Península Ibérica, com 900 anos 

de domínio árabe e nao se arabizaram? Como é que 
agüentaram todas as invasoes e se mantiveram? 

Nós somos melhores, porque lavados em sangue 
negro, em sangue índio, melhorado, tropical. Entao, 
no futuro, voce vai ver daqui a 100 anos, numa reu
niao, qualquer urna da humanidade, aquele bloco enor

me de chineses, vao sobrar chineses, mais da metade 
dos homens serao chineses. Um absurdo! Vai haver 
quantidade de árabes, mil milhoes de árabes. Impor

tantíssimo, serao urna nova civiliza<;ao, mil milhoes de 
árabes fiéis a arabidade. Haverá 500 milhoes de 
neobritanicos, haverá muitos outros. E haverá mil mi

lhoes de latino-americanos, que somos nós, os latinos. 
Só nós estamos com a cara lá, nós somos Roma. 
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Zl·:JJTo-Acho que nós va111os tomarconta dos E sta
dos U nidos já, já ... 

D ARCY - E tem muita gente lá. Voce vai ter 
mil milhoes aqui. Na reuniao da humanidade, o que 
é importante nao é a Fran~a, a Europa. Aquilo que , 
dizia Sartre. A Europa, aquela peninsulazinha da Asia, 
dobrada sobre a África, vai ficar reduzida ao seu ta
manho. Vai ficar no mundo, no futuro, a América 
Latina, e na América Latina o Brasil, o Brasil com 

300 milhoes de habitantes. 
Nao é urna beleza? Mas querem acabar com a 

foda aquí, querem nos liquidar. O que eu quera é 
que esse povo cres~a e esse povo vai realizar sua 
potencialidade. Nao é possível que durante tantos 
séculas urna classe dominante infiel nos queira ex
plorar como um proletariado externo. Isso nao vai 
continuar, nao. Eu achoque ajudei em alguma coi
sa - que voces me ajudem a acreditar que foi, 
porque é urna coisa importante para mim. Eu es
crevi um livro, O povo brasileiro, que vai ajudar aos 
brasileiros a se as sumirem com orgulho como a 
nova Roma e entenderem que nós somos muito 
mais difíceis de fazer do que a merdinha da Aus
trália. Que nós estamos nos fazendo, que nós va
mos amadurecer e é preciso vencer um dia a cana
lha. Eu quase vencí em 64. É claro que eu nao podía 
vencer, com Lyndon Jonhson mandando os naví
os dele para cá, com o Jango nao querendo brigar. 
Mas quase vencemos. 

HouAJSJ -Agassiz, 26 vocé sabe, há un1 século e pou
co, achava que unt bilhao e ce111 ntilhoes de habitantes do Brasil 
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era sopa, e ele tinha a 111entalidade do nosso [/oltaire, que un; 
pouco antes dizia que quanto n1ais gente houver no inundo 
maior jelicidade haverá. Sao duas teses que estao sendo total-
111ente contrariadas. 

DARCY - Porque nós nao topamos, nós ternos 
que dizer que ternos um território o dobro dos Esta
dos Unidos, com área fértil, e metade da popu1a~ao. 
Lá tem explosao demográfica, aqui nao. 

CALJ ..,.10 0 - O Brasil ficou i111óvel esse tenpo todo. 
Por exemplo, os índios: há pouco te111po o Marcos Terena 
escreveu um livro. Quer virar piloto de aviarao civil no Brasil, 
mas é uma /uta, porque para conse'-~uir ele precisa deL-<ar de 
ser índio e se deixar de ser índio ele pude o direito d terra. 
Como índio ele tem, mas u111a vez que ele vira brasileiro 
perde alguns direitos. Como é que vai.fazer? Eu nao vejo o 
menor progresso e111 defesa dos índios no Brasil. 

D ARCY - Os índios estao aumentando de nú
mero. Estao o dobro. 

CAI J AOO - Estao aun1entando de nií1nero, 111as es
tao virando cabloco pobre. 

DARCY - Claro, vao se civilizando. Voce tam
bém, Callado, voce também é diferente do seu bisa
vó. Deixa eles mudarem, muda-se dentro de urna 
pauta. O Terena continua o Terena, muito civilizado. 
Os meus I<aapor também. 

CAJJ..,.100- Nós estatnos diante é de uma Ron1a tar
dia, ainda se111 for111a de espécie nenhun1a. 
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,. DARCY - Somos urna Roma tardia. O seu 
gene tem geneTupinambá, os que foram mortos. f: a 
heranc;a dos trópicos, vai melhorar. No dia cm que a 

. - . . 
econom1a nao se¡a para exportar 1nas se1a, como a 

. . 
norte-americana, para consumir. 

/A graVafaO é i11terron1pida para !roca de.fila e, qt1a11do 
vo/ta, Dar~y estájalando sobre o novo livro sobre índios que 
prepara.] 

DARCY - Esse texto foi a melhor coisa que eu 
fiz. E o melhor foi nao ter feito dele urna monografia. 
Para o leitor ver comigo, freqüentemente eu conto 
urna, duas ou tres vezes. Sao informac;óes que me 
chegam, numa monografia voce condensa. 

ERIC - Aí vocé nao condensou nada. 

D ARCY - Nada. Só tem urnas s·acanagens que 
eu conto, que a Berta nao passava a máquina. Tem 
que rebentar um pouquinho de sacanagem. 
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DIÁRIOS ÍNDIOS 

ERJc- O Darry nte deu os onginais, eu co1necei a fer, 
quando ch~guei na página 30 ou 40, eu disse: 

- Darry,já li até agora trés rot11ances. 
Porque as histó·n'as que ele contava, a sinopse do ro171a11-

ce, eslava ali. 
Há um tipo que é meu personagen1 favorito. Aparece 

logo no comero, é Uf)l cara que veio do Ubano, Hachid. Super
resumindo, a história dele é a seguinte: o cara era rico no Uba
no, ven1 para cá e jica n·co de novo, e passava a vida inteira 
mandando dinheiro para o Ubano para ficar 111ais rico. Qual
quer coisa que pintava lá no Ubano ele con1prava daquz~ n1an
dava a grana daqui. Un1 dia, casa con1 11n1a puta. l)epois 
foge, vai para o Porto de Santos, a jin1 de pegar un1 na vio e 
voltar para o Uhano. ,.Mas leve tantojrio e111 Santos q11e vol
tou para os conjins da Amazónia e deve estar /á atl hoje. 
Ficou perdido para sempre. 

DARCY - Depois de 40 anos na Amazonia. E, 
para ele, a família dele eram as filhas que ele tinha 
deixado no Líbano. Ele me disse: 

- Essa mulher aqui é um bacalhau velho. É 
urna puta! Eu aceitei porque escava com muita maleita, 
e ela cuidou de mim. Eu fiz foi 8 filhos ncla nesses ?O 
anos, mas eu nao quero ela. Eu quero casar com ou
tra, já que nao vou para o Líbano. 
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" 
Ele estava cantando menina de 18 anos lá. l 'i

nha dado urna filha para un1 velho e quería que o 
velho desse a dele em troca. É urna história longa. 

E u encontrei, no Rio, documentos da expe<li

c;ao de um missionário ingles que se encantou tanto 
com a Amazonia que ficou lá e casou com urna cabo
cla. A O rdem mandou dois homens para convcncc

lo a voltar. E ele dizia: 
- E les sao muito intolerantes, os ingleses. E les 

nao me entendem. 
E les nao podiam entender, ele virou índio na 

mata, comendo aquela mandioquinha. Encontrei um 
húngaro que chegou lá fugindo, estava rico. E le che

gou lá com 14 inil cruzeiros do tempo que chegou, 
14 contos de 1930, o que ele tinha valia 14 contos de 

agora. U ma miséria terrível. 
D epois, eu conto sobre os negros, um estudo lon

go. Afinal eu chego nas aldeias indígenas. E u, agora, 
revi quase tudo, terminei afinal com o primeiro volu

me, com 350 páginas, e vou fazer o segundo volume. 
Eu fiz urna colec;ao de seis volumes de Estudos 

de Antropologia da Civiliza<_;:ao, que tem 190 edic;oes 
no mundo, adaptados para tudo que é língua. Nenhum 
brasileiro tem urna teoria tao traduzida e discutida. 

ERJC- Há un1 1110111ento nesse /il)ro sobre índios do 
Darry erJJ que ele conta con10 é que as aldeias, co111 o negócio do 
sara111po, fogen1. Con10 o saran1po é un1 111al desconhecido, as 
aldeias inteiras_fo<gen1 para o mato e, co111 frso, vao espalhando o 
sara111po para outras tnbos. É de 11111a dran1aticidade i11e1ive/. 

D ,\RCY - Para eles, nao se podia ficar na aldeia, 
o sarampo atacou a aldeia, tinham que fugir para o 
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mato. E morriam de fome e de sede. Sarampo dá urna 
febre de 40 graus, ninguém pode levantar. Entao eu 
chegava, aquela gente infecta, cagando, fedendo, 
peidando, faminta, a aldeia inteira na mata. Com a 
chuva ficou urna coisa infernal, todos. ardendo em 
febre, gente em que eu nao podia encostar a mao que 
sentia o febrao. Crian<;as que nao pegaram sarampo 
queriam brincar e as maes brigando, batendo. E nun
ca batem, por causa daquela alegria, mas elas com 
aquela febre tremenda e crian<;a a querer brincar!? 

Zi-:1 ,1ro - Is so en1 que áreajoi? 

DARCY - Na Amazonia, no Pará e Maranhao. 

ZLI JTO - Deve ser dijlcil escolher ttt11 injorn1ante ín
dio, porque a quantidade de versoes que eles.fazen1 das coisas é 

enornte. 

DARCY- Lendo, agora, eu ri muito, porque eu 
brigava incrivelmente com um intérprete imbecil, o 
Emiliano, que era o meu intérprete. Eu encontrava 
um bom informante índio e sentava com ele e como 
Emiliano. ()cara contando um mito para mime o 
Emiliano falava com ele meia hora e nao me falava 
nada. Aí eu disse: 

- Pilho da puta, eu te pago para falar, o que é 
que ele está contando? 

- Ele nao sabe nada, eu é que estou contando 
para ele. 

Porque o Emiliano era índio Tembé e o mito 
era sobre a origem do mundo. Ele disse: 

- Está tudo errado. 
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Picavam conversando um com o outro como 
eram as tribos deles e para mim nada. 

Um intérprete desses me contou urna história 
linda de um pássaro que tinha a cabe<;a de fogo. O 
herói mítico pede um cocar como o dele. O pássaro 
disse: 

- i\tlas voce nao agüenta, vai pegar fogo em 
A 

voce. 
Ele disse: 
- Eu agüento. 
Ele pega aquela bola de fogo, queima a mao toda, 

depois faz um cocar com o fogo já frio e póe na ca
bec;a. Tinha um cocar feíto de fogo. Chega o irmao 
dele e diz: 

- Eu quero um cocar como o seu, quem te deu? 
- Poi um pássaro. 
- Pede a ele. 
- Nao foi voce que me deu? 
-Poi. 
- Meu irmao quer um. 
- Mas ele nao agüenta. 
Ele disse para o irmao, e o irmao: 
- i\güento, pode jogar a porra do seu fogo. 
E o passarinho fez aquela bola, e o cara queima 

as maos todas, queimou o peito, cai no chao e aí quei
ma a mata toda. 

O mito é muito importante, porque para os po
vos que vivem na mata é a origem da mata. Depois 
vocé vé que é a origem da mata, como é que surge a 
mata. Eles sao índios Krikati,27 índios Je,28 que vi
vero na mata e tem o mito deles de como se criou a 
mata. Porque o normal do mundo era ser todo flo
resta, mas tinha lugar que nao era porque aquele 
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irmao deixou cair o fogo no chao. Entao, a discus
sao é sempre muito indireta. 

H ot.!..-11JJ -A partir de un1 certo nún1ero de.fulanos, 
uma cultura ten1 necessarianiente o que chan1am de oratura. 
Oratura quer dizer aquela tradiriio. A caracteristica da oratura 
é que ela é de conhecin1ento geraL Quando vocé conhece un1 
conto, qualquer un1 dos outros pode ter ouvido. Agora, o relato 
registrado de cada Uf/la dessas coletas nao é gera/. 

DARCY - Mas, entre os índios, é admirável a 
conservas;ao de mitos que tem 500 anos. Há varia
c;oes, mas há muito mais homogeneidade que varia
c;ao. Há outra coisa fantástica, que é o tema do meu 
livro, que foi contra a opiniao dos antropólogos do 
mundo inteiro, porque eles tentavam tratar o mito 
como fóssil do espírito, eram construs;oes muito an
tigas, milenares, e em parte sao. i\gora, o que os 
índios já perceberam é que o mito é urna coisa viva 
e que eles desenvolvem o mito e poem no mito ou
tros personagens. 

Como é que vao falar do branco? Deus deu 
a arma de fogo para o branco mas nao deu para 
eles, por que? Entao, a atualizac;ao do mito res
ponde a esse esforc;o de que o mito cumpra urna 
func;ao. O mito tem um func;ao no mundo, se nao 
explica, nao funciona, entao vao mudando. Po r 
exemplo, Jesus Cristo: um indiozinho chegou lá, 
numa fazenda, e nao deixaram dormir na casa 
principal. Entao, o colocaram no lugar que os ín
dios dormiam e ele ficou lá, os índios conversa

ram um pouquinho com ele. Depois, enco ntra
ram com ele em outra fazenda, estavam lá. Tam-
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bém ali os fa zendeiros nao davam bola para ele, 
mas ele era um homem bom, urn ho1n em sábio, 
os índios conversavam com ele. Era Jcsus C ris to, 
quer dizer, aproximaram Jesus da miséria del es. A 
mitología, as interpretas;oes do mundo, sao aque
las com as quais um povo se mantém de pé, se 
consola de ser o que ele é. 

HoLVIIJS -A convicrao <geral é c1 de que c1s literaturas 
printitivas sao todas.fixarifes escritc1s de orc1/urc1s. 

GULIAR - Unza coisa que sen1pre 111e chan1ou aten
Fªº na Odisséia é o se,guinte. A H el en a de Ttóia é de 1 2 
séculos antes de Cristo. E a Odisséia é de se te séculas antes de 
Cristo, quer dizer, cinco séculas depois da Guerra rle Tróia. A 
distáncia que vai da descoberta do Brasil para cá. Con10 é que 
do século XII antes de Cristo até o século V, quando aquilo 
virou texto escrito - sete séculos-.fico11 aqui/o senda passa
do de boca en1 boca? 

HOU/1 /JS - Nós te1nos escrita só a seis 111tl anos e 
durante dois n1il anos o hon1en1 só usou para.fins contáheis. 

DARCY - E usava linguagens idiomáticas, a fo
nética é de 2.500 anos. É por isso que a lingüística é 
burra. A lingüística tem que ser gramática, nao pode 
ser histórica, história é desse tamanhozinho. Nao sa
bem nada, entao Lévi-Strauss pega esse negócio de 
Sausurre29 e faz a gramática das culturas. Cultura tem 
milhoes de anos aí para fazer. 

HouA1.u· - Gran1ática é aquele co11jt111!0 de poucas 
regras, graras ds quais vocé pode dizer o i1~/inito. 
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DARCY - Nao, gramática é urna produc;ao de 
um estudioso que ve a estrutura básica que permite a 
urna língua continuar sendo falada. Mas o índio sabe a 
gramática dele perfeita, sem saber nenhuma gramáti

ca. Vocé é que tem que estudar anos para saber, agra
mática está lá dentro. Entao, gramática é urna coisa 

, 
natural, como ossatura. E a ossatura da língua. Se nao 
tiver gramática, tanto no futuro como no passado, ela 
nao funciona. Mas o índio nao sabe nada disso. Entao, 
a maior burrice do mundo é ensinar gramática. 

Fazer análise com Camóes, perseguir a 
meninada, dar bomba por causa da gramática é mui

ta burrice! 

HoUAISS - Aí vocé está vendo a huntanidade n1ais 
burra do que e/a é. 

DARCY-Eu estou brincando com vocé. Masé 
evidente que vocé pode, num Camóes, estudar a gra

mática dele. O contrário ocorre com um índio, por
que ele nao sabe gramática. Isto é formidável. 

HOUAISS - As línguas sao transntitidas sen1 haver 
projessores nem escolas. 

D ARCY- Eu queria que o Houaiss escrevesse is so: 
"O Camóes nao sabia gramática, deixe de perseguir a 
crianc;a". Porque o ensino do portugués - eu esto u 

muito por dentro agora - é de urna estupidez total. 
Inclusive pedí ao nosso amigo Autran,30 que é metido a 
saber coisas, que fac;a para mim um livro de ensino de 

leitura e de escrita sem gramática. E ele disse: 
- Sem gramática, nao. 

116 

. 1 

O povo nao sabia gramática, o Camóes nao sa
bia gra1nática. Deixa disso. Olha, ve se vocé estimula 
os lingüistas ... 

Hou-11ss- lnfeh"zniente, vocé invocou n1al nesta 1natéria. 

DJ\RCY - Eu vou contar a voce urna coisa go

zada. No meu romance Maírcz eu sabia bem que Fide 
é irma de Homero. Eu peguei a mitología, que eu 
conheci em 30 e tantos, e metí na segunda parte do 

livro. Aliás, A!Jaíra fez, agorá, 20 anos. Esse negócio 
dos alemaes é formidável. Eles descobriram que o 
livro fez 20 anos, vao publicar a reedi<;ao lá e me en
trevistaram aquí. 
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CRIA<;ÁO DO MUNDO 

Zul:'.NIR - Vinte anos de Maíra? 

DARCY- Faz 20 anos esse ano e eu nao sabia, 

alemao é assim. 
Quando criei o Maíra, eu fiz urna opera<;ao lin

da. Se voces tiverem um exemplar e paciencia, deem 
urna lida na segunda parte. Para cada tres capítulos, 
na segunda parte, um é sobre mitología. É a grande 

mitología, é a mitología dos Tupi, mas também a dos 
Bororo. Há urna espécie - como Homero fez - de 
mitología geral. Nenhum índio sabe aquela mitolo
gía, mas todo índio acha verossímil porque nao ·sao 

fanáticos pela verdade, tudo po~e ter várias versóes e 
aceitam várias versóes da mesma coisa. Entao, a his
tória de Maíra que eu dou lá é divertidíssima. Nao 
tem nada que eu tenha posto. Entretanto, é meu livro 
que parece ma1s 1maginoso. 

' E o seguinte: Deus, "O sem no me", esta va 
cheio, estava chateado. Só havia ele e os morcegos 
eternos. Por que morcegos eternos eu nao sei, a 

única conexao que sei é a seguinte: quando há eclip
se aparecemos morcegos eternos. Os índios é que 

disseram isso. 
En tao, para eles, existia Deus, "O sem nome". 

Ele resolveu largar seu bafo e o arroto saiu como filho 
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dele, para ver se fazia alguma coisa, se mµdava. O filho 
saiu, todo-poderoso, do arroto de Deus. Aquele arro
to saiu andando e encontrou urna árvore. Ele disse: 

- É engra<;ado, meu pai inventou bem isso aqui. 

Entrou na árvore e lá pegou a raiz, e achou bom 
sentir como ela comia aquelas coisas debaixo das ár
vores. Aí, subiu e entrou na fronde da árvore, sentiu 
os ventos e a chuva. Gostou daquele trem e entao 
multiplicou por um milhao, criando urna floresta. Ele 
continuava lá dentro, um dia, quando passou urna· 

criatura do pai, o morcengar, que nao era hornero 
nem mulher. Tinha boceta, mas era urna piranha, só 

o pau de Deus podia entrar ali. O filho de Deus gos
tou daquela "mulher", saiu da árvore e entrou nela. 
Entrou, abriu o útero para ele e ficou lá dentro. De
pois, come<;ou a conversar com a "mulher" e dizia: 

- Vá por esse caminho. 

E ela: 
- Filho que nao nasceu nao fala. 

Mas ele ficava mandando: 
- Pega essa flor aí e cheira. 
- Eu nao cheiro flor. 

- Cheira. 
E puxava o hucho dela até ela pegar a flor. De-

pois, dizia: 
- Pega essa fruta e come. 
- Eu nao como essa fruta. 
-Come. 
E ela comía. Ele ficou lá dentro, gostando, e 

andou pelo corpo da "mae"; pelo corpo daquele 
"trem", porque nao era hornero nem mulher! 

Entrou e sentiu como era bom, os dois olhos 

vendo tudo, os ouvidos ouvindo os zumbidos, a boca 
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boa para comer. Ele achou bom, achou que o pai 

.. tinha acertado. Dois brac;os assim equilibrados, com 
dedos e unha, dois pés também bons, gostou daquele 
bicho, exceto aquela boceta. Entlo, ficou com a "mae" 

ou " pai" dele. Em um certo momento, encontrou um 
micura, que era um gambá, o bicho mais nojento. Mas 
ele gostou do gambazinho. 

H OUAJSS - É unta injustifa. Eu já cacei gar11bá no 
mato, preparei e todos comeram encantados, de r11aneira que 
nao diga isso porque é mentira. É uma carne maravilhosa. . 

D ARCY - Dizem que sim, o povo gosta muito 
de comer o gambá micura. 

Ele viu o micura e gostou: 
- Vem, vem ser meu irmao. 

Mas a "mulher" fechava as pernas e dizia: 
- Esse bicho nao entra em mim. 
E le dizia: 

- Entra. 

O pobre do micura, abrigado, tinha que entrar 
e a "mulher" mordia ele com a baceta. Entao, Micura 

quebrou todos os dentes da boceta e ela virou urna 
mulher, já tinha boceta habitável. O bicho entrou lá 
dentro e ficou sentado, conversando com Maíra. 

Maíra, de vez em quando, cansado de ser, dizia: 
-Vou voltar para aterra do meu pai, isso aqui 

nao tem grac;a. 

- Mas eu nao tenho para onde ir, a gente pode 
é melhorar isso aqui - dizia o micura. 

E ntao, saíram e foram para urna aldeia de gente 

como aquela mulher e ficaram lá. Era complicado 
porque o povo comec;ou a ter medo deles. Eles brin-
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cavam com os meninos, mas quando brincavam de 
ons:a, viravam ons:a mesmo, ou quando brincavam 
de cobra, viravam cobra e atacavam. Entao, todos 
esses diabos acabavam coma gente, era urna briga 
muito grande. 

É um momento de crias:ao em que Maíra vai a 
beira do rio tomar banho e comes:a a desenhar bi
chos. Desenha o veado e diz "eia", e sai o veado an
dando. Desenha urna ave e diz "xó", e vai criando 
bichos assim. Eu acho que esse é um momento mui
to bom no livro. 

Mas essas sao as coisas que o filho de Deus quer 
criar, coisas bonitas. O outro nao, o micura dá maus 
conselhos: 

- O pessoal está muito preguis:oso. E se eu 
mudar o que fez no veado? Faz um capucho, pois 
tem que trabalhar. 

Entao, micura mudou e fez um capucho para o 
pessoal ficar trabalhador e o pessoal já estava com 
raiva dele. Entao, foi mudando. Mas a grande mu
dans:a foi quando micura disse: 

- Olha, eu estou cansado desse mundo do seu 
pai, muito chato. Esse negócio de comer e vomitar é 
muito ruim, é preciso fazer cu. O cu é fundamental. 

O Maíra concordoti e mandou todo mundo in
clinar e, com um pau, furou todo mundo, homem e 
mulher. Entao todo mundo saiu cantando: 

- J á. podemos comer, já podemos cagar. 
Aí o micura falou assim: 
- É, está bom, mas esse negócio de só seu pai 

foder é um absurdo. Eu também quero foder. 
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Entao Maíra disse: 
-Émesmo. 

N aquele tempo, quem qui ses se foder aquelas 
"mulheres", aqueles bichos, batia tres pancadas no 
chao, saía a pica de Deus, se metia ali e estava fecun
dado. Entao, o que ele fez? Separou os de cá e os de 
lá, juntou um monte de gente de cá e foi batendo, 
saía a pica, ele cortava e entregava. Poi castrando o 
pai e criando os homens. 

Os homens foram criados com os paus de Deus 
que Maíra pós neles. Aí Deus falou assim: 

- Meu filho, vagabundo, voce está mudando 

mais do que eu mandei. O que é isso? Está fazendo 
coisa absurda. 

E Maíra disse: 
- Que nada, meu filho, eu vim aquí foi para 

mudar. 
- Nao me chame de seu filho, eu sou seu pai. 

- Meu pai coisa nenhuma, sem mim voce seria 

pai de quem? 
Aí Deus ficou puto com ele e mandou o gran

de tigre azul. Mandou um tigre enorme, que cobria 
o céu, para acabar com aquele filho desobediente. 
Quando Maíra viu, se apavorou com aquele tigre. O 
que é que ele podia fazer? Entao, deitou-se no chao, 
pegou muitas flechas e comes:ou a jogá-las. Jogou 
urna flecha que pegou no tigre azul, jogou outra fle
cha que pegou na hunda da flecha anterior e, assim, 
fez um cordao até o chao e foi subindo por ali para 

atacar o bicho. 
Mas aí o micura disse: 
- Eu nao sei subir nisso, está ruim, nao me 

larga aqui. 
Maíra soprou o cu do micura e ele ficou incha

do, ficou voando. Aí ele chegou lá dentro do cachorrao 
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de Deus e fez um estrago. Abriu o cora<;ao e jogou 
sangue para baixo, c1ue deu o vermclho que nao ti
nha. Abriu as tripas e jogou bosta, que dcu o verde. E 
o mundo ficou colorido, melhoro u o mundo. O 
cachorrao dizia: 

- O que é que está acontecendo comigo? 
Ele nao cntendia o que estava acontecendo com 

ele. Até que matou o cachorrao de D eus, tirou a pele 
dele e fez com ela todo o céu. As estrelas sao as man
chas do tigre, do cachorrao que era um tigre. Entao 
fez, com isso, o céu. Ele entrou num olho e fez o sol 
e pos micura no outro, para ser a lua. Estao aí, espe
rando, abriga continua. 

De vez cm quando, Deus ataca. Quando há 
eclipse, é D eus qucrendo se meter e eles cstao pron
tos para defender. Essa no<;ao da cria<;ao como un1a 
coisa atual, do sol e da lua serem os filhos desobedi
entes de Deus que estao aí, prontos pata brigar, é 
urna coisa fantástica. 

ERJC - É a verdadeira guerra.fria. 

CALLADO -Há t1t11 universo criado para 1nuda0 111as 
a criacao continua. 

) 

D ARCY - () meu principal informante l(aapor 
era .Anakampuku. Eu tive vários outros informantes, 
mas Anakampuku era um homem de urna sabedoria 
incrível. É aquele que teve o diálogo final comigo, ele 
é meu parente. Voces vao ver que eu nao minto, por
que sairá publicado no meu livro, rnas é incrível. Ele 
me ditou a genealogía dele, com 1 O gera<;Ües, que vai 
a 1800, o pai, o pai do pai e etc. E com mil e cem 
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.. nomes, dizendo, dos mais importantes, onde está en
terrado o umbigo, que é onde nasceu; onde está en
terrada a cabe<;a, que é onde morreu. lsto mostra o 
translado da tribo até onde ela está. Do Araguaia e 
Tocantins, até onde eles estao agora. 

Zi:1 ./TO - Eran1 do Art{e,uaia? 

DARCY - Vieram da costa, mas na memória 
deles é de lá que eles se lembram. É incrível, ele ditou 
essa genealogía. Nenhum nobre europeu dita urna 
genealogía de mil e cem nomes de pessoas da linha
gem dele. Esse era Anakampuku. 

Tive um outro informante, o apelido dele era 
Passarinho. Um dia eu estava na mata, passando de 
urna aldeia para outra - porque era muito longe, 
urnas 20 léguas andando na mata - e, de repente, 
chega um indiozinho pequenininho com um velho. 
O pequenininho, que era o tal Passarinho, tentou 
falar comigo em língua uruata. É urna língua espa
<;ada, língua dos capitacs. Eu achei esquisito que ele, 
e nao o velho, quiscsse falar comigo em língua 
uruata. Meu intérprete explicou para eles que eu nao 
era capaz de conversar em língua uruata. Depois, 
ficou conversando com eles e entao Passarinho dis
se para o intérprete: 

- Eu venho há muito tempo procurando esse 
sujeito aí. Dizem que ele é muito antigo, que ele 
sabe de tudo. 

Entao, eu fazia perguntas sobre mitología, ele 
respondía e fazia perguntas para mim. Como eu sei 
mitología daquela tribo e também de outras, clava para 
contar para ele. Eu fui fazendo a conversa. 
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i\gora, Gullar, voce vai ter vcrgonha de mim! 

Chcgou urna hora que cu fiz urna burrada impossí
vcl. Eles te1n urna personagem que é o últitno vivo 
da história, que se chama Uruata, e é o último da 
mitologia. 1 ·: Passarinho pergunto u para 1nin1: 

- E o Uruata, vocc viu? 
Uruata tcria vivido cm 1800 e cu d issc: 
- Claro. 

Eu disse como era o Uruata e, dcpois disso, cu 
caí cm mim: porra cu sou Deus. cstou vivo desde 1800. 
E u tenho que n1andar esse cara cn1bora, porque nin
guém agüen ta ser Dcus, e n1andei ele para a aldeia dele. 

l~RJC - L/océ tinba q11a11tos anos? 

D ;\RCY - 25 ou 26 anos, convivi con1 cíes até 
os 27. 

ERJC- [/océ tinba 25 anos ejá era doido? 

DARCY - Essa burrada fo i urna burrada to
tal. D e repente cu con1ccci a di/'.cr un1a mentirazinha, 
a gente mente tanto, mas aquela 1ncntira nao <lava! 
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ATIVISTA EM SA.o PAULO 

RLN/ITO - u ma vez eu fi un1a deciararao sua de que 
vocé joi viver com os índios porque o Partido Con1unista nao te 
quis. U n1a coisa mais ou menos assún. 

E1uc - O Darry escreveu e pub/icou isso en1 dois li
vros diferentes. 

, 
D ARCY - E o seguinte, eu era comunista de Mi-

nas. Fui preparado pelo Aristóteles e alguns su jeitos de 
Minas. Quando chegamos em Sao Paulo, era Milton 
Cayres de Brito e urna quantidade de gente que ia or
ganizar o Partido, como Ooaquim] Cfunara Ferreira e 
o Arruda: Eu ajudei a organizar o Partido Comunista 
porque poucos sabiam o que era urna célula. Éramos 
dois estudantes, eu e o Jeferson Ferreira. O aíluxo era 
tao grande na sede que chegava um grupo de cinco 
operários e nós dizíamos a eles: "Voltem a sua fábrica 
e tragam 20 amanha". Aí organizávamos eles. 

ZL·!JJTO -Quando foi isso? 

DARCY - 44 e 45. 

* Diógencs Arruda Cámara. 
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.. GULTAR - É o grande periodo de ascensao do Partido . 

DARCY- Entao, eu organizei dezenas de célu
las assim, recusando-me a falar com cinco, se fossem 
20 ~u falava. Todos estavam dispostos por causa do 
prestigio do Prestes, que estava preso. Eu organizava 
células, dava introdus:oes, mas o Partido foi ficando 
desconfiado comigo: intelectual, pendores trotskistas, 
tem muito trotskista em Sao Paulo; ainda que eu fos
se o maior inimigo dos trotskistas. Aí eu fiz a campa
nha eleitoral e escolhi nao ser candidato, nao quis ser 
candidato. Havia apoio na base para eu ser candidato 
a deputado estadual ou federal. Eu nao quería isto, 
porque quería organizar um Partido Comunista bom. 
Entao, fiz a campanha do Caio Prado, andei com ele 
por todo o Estado de Sao Paulo. 

Chegamos certa vez numa cidade de Sao Paulo, 
o Caio foi muito apedrejado, jogavam ovos podres e 
tomates em nós. O Caio quería sair e eu disse: 

- Caio, nós pagamos duas horas a rádio, voce 
tem que usar esse tempo. 

E ele disse: 

- Mas quem pagou fui eu, porra. 
Ele quería ir embora e eu o obrigando a ficar. 
Quando eu me formei, eu era orientador da cé-

lula da Light. A Light tinha urna célula de motorneiros 
e cobradores. Era o meu orgulho. Na escola ficaram 
putos comigo,-mas nao podiam me dar bomba e eu 
fui eleito orador da turma. Entao, o diretor disse: 

- Aquí nessa escola nao se faz um discurso de 
oratória sem ser lido pelo diretor. 
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Para espanto dos meus colegas, eu topei. Eu disse: 
- Sim, senhor. 



E disse para eles: 
- Eu vou ler para o diretor. 
- Mas voce vai ler Darcv? É urna humilhac;ao, ' , 

é melhor nao fazermos a festa - diziam eles. 

Eu disse: . 
- Vamos fazer a festa e eu vou ler. 
Aí eu fiz urna das primeiras sacanagens boas de 

minha vida. Sabe o que é ler um texto sem pontua
~ao? O diretor nao entendeu nada, <leve ter di to: "Esse 

sujeito é um imbecil''. 
Pontuac;ao, Houaiss, é importante. Pontuac;ao 

organiza o trem. Voce pode, quando fala, respirar, 
mas a pontuac;ao é fundamental. Eu li sem pontua
c;ao e o meu discurso foi aceito. Agora, voce calcula, 
quando eu li com pontuac;ao foi que ele entendeu, 
foi aquele clima, todo mundo agitado na mesa, como 
se eu tivesse lido outro discurso. Era o mesmo dis
curso, mas com pontuac;ao o diabo do discurso mu
dou de cara. Eu me formei, tinha decidido o que eu 
ia fazer e eu já tinha um emprego muito bom em Sao 
Paulo. Nao sei qual era a moeda naquela época, mas 
minha renda era de quatro mil e tantos. 

CAi J ADO - Vocé se.formott en1 qué? 

D ARCY-Em sociología, pela E scala de Socio

logía Política de Sao Paulo. 
E u ganhava dinheiro fazendo perícia para a J us

ti<;a do Trabalho e tinha, também, um dinheiro meu, 
tinha urna boa renda, clava para viver muito bem. 
Entao, decidí, já formado, fazer alguma coisa em ci
encia. Mas, antes, me apresentei ao Partidao, ao 

Arruda, e dísse: 
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- Olha, o que eu quera é o seguinre: o Cama
ra, diretor do H eje, vai passar um ano na Rússia, vai 
fazer um curso, e me convidou para ficar no Hoje. 
Eu quera muito dirigir o Hoje. Segunda hipótese: se 
voces nao concordarem, me deixem ir com o Zé Brasil 
levantar os camponeses de Sao Paulo. 

Eu pcdi ao Partido Comunista. E u tinha outras 
possibilidades, tinha un1a apresentac;ao para o Rodrigo 
Melo Franco, para ir para o SPHAN [Servic;o do 
Patrimonio Histórico e Artístico Nacional]. Lá traba
lhavam o Osear Niemeyer; o poeta Drumond; o ve
lho sábio daAmaz6nia, PrudéncioAparecido, era um 
grupo grande. 

A apresentac;ao era para me convidar para ir lá 
fazer pesquisa de campo, reconstituindo com docu
mentac;ao a tecnologia que o portugués trouxe, no 
século XVI, de velhos moinhos, velhas rodas d'água, 
velhos monjolos, porque eles tinham documentac;ao 
disso. O Afonso Arinos tinha escrito um livro sobre 
isso, com base nos textos, mas essas coisas eram vi
vas. Desde aquela época eu quería fazer isso aí. En
tao, eu combinei com o grupo que eu ia fazer aquilo. 

Mas o Baldus me apresentou ao Rondan e ele 
m e ofereceu um emprego com os índios, o que signi
ficava poder fazer observac;ao direta. 

Eu quería porém ser diretor do H qje ou chef e 
do levante dos carrtponeses junto com um tal Zé Brasil 
que estava lá. Eu ia pra lá, quando chegou Camara 
Ferreira para falar comigo e me disse: 

- Olha, Darcy, a direc;ao nacional se re~niu e 
decidiu o seguinte. Nós agora ternos o Caio Prado, o 
Portinari, o Jorge Amado e Osear Niemeyer. Se nós 
nao qeixarmos alguns livres para fazerem cultura, nao 
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teremos quadros culturais amanha, assim voce está 
livre para fazer cultura. 

Aqueles filhos da puta nao queriam saber de 
mim, eu fiquei muito enciumado. E u achava que 
era revolucionário profissional, que era minha hora 
de fazer a revoluc;ao e fui recusado. Entao, fui fa
zer antropología indígena porque o Partido Comu
nista me recusou. 

ZuL-:NJR - Aí vocé reso/veu ir atrás dos índios. 

D i\RCY -Aí eu tinha tres empregos. Porque eu 
já trabalhava como Roberto Símonsen,31 que era meu 
professor, para ganhar muito dinheiro; podia traba
lhar com o Rodrigo aqui, no Patrimonio, n1as para 
fazer pesquisa morta sobre engenhos velhos, rodas 
d'água; e o Rondon me clava oportunidade de ir traba
lhar com os índios. Eu fui nesta, mcti 1 O anos nisso. 

Eu era colega do Mário Alves, nós dois éra
mos do diretório do Partido, mas o Mário Alves era 
confiável e eu nao era. O Marco Antonio [Tavares 
Coelho], eu que pus no Partido. Eu era do Partido 
em Belo Horizonte e Marco Antonio fez um día 

' ' 
um concurso de oratóría. O tema era "Deus, Pátria 
e Família". Marco Antonio fez um discurso contra 
Deus, contra a pátria e contra a família. E eu fui lá e 
recrutei ele: 

- Voce nao está sabendo de nada, voce é do 
Partido Comunista, que é urna coisa organizada, nós 
vamos mudar o mundo. 

E assim ganhei o Marco Antonio. Sei que o 
Marco Antonio sofreu pra burro na época da ditadu
ra. O MárioAlves foi assassinado. Um outro, enjantgaté 
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do Arruda Cámara, nunca mais ouvi falar, parece que 
ele largo u o Partido cedo. O etifant gaté, um jovenzinho 
do Arruda, que achavam melhor do que eu. 

Z1 :·1.1To - Diz aqui o Ferreira f Gu//ar] que es se 
enfant gaté era o Carlos LAcerda! 

D ARCY - Carlos Lacerda era de urna gerac;ao 
anterior. Mas é engrac;ado isso, né? Ele era daqui do 
Rio, era estudante de engenharia. O Arruda o adora
va porque ele era inteligente, sabia todos os textos, 
discutia tres ao mesmo tempo. 

Esse negócio dos textos era horrível. Havia urna 
mulher, que ficava hospedada em minha casa, urna 
dirigente comunista, e que me fazia perguntas. Ela 
estava lendo a obra de Stalin. Isso era estupidez, re
produzir a obra do Stalin toda, e ela nao sabia nada, 
nao tinha base de história. Entao, um día, chegou e 
perguntou: 

,. 
- O, professor, quem é es se senhor "Todávia"? 
O material, traduzido do espanhol, tinha muito 

"todavía" e ela queria saber quem era esse senhor 
"todávia", queria que eu explicas se. 
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,. 
Notas 

1. Un1bJ1s-Kaapor 
Índios tupis, da regiao do rio Gurupi, fronteira do Maranhao e Pará. 

2. Tc111bé 
Índios do Pará, no rio Guamá. 

3. Kt1di111éJ1 
Grupo intügena ao sul do !\fato Grosso, na Serra de Bodot¡uena. indios 

cavaleiros de língua mbayá-guaikuru, de origem cha<.¡uenha. 

4. C;ttido Bo,e/!/t111i 
Pintor e naturalista italiano do século XIX, interessado na selva, passou 

muito tempo junto aos indios kadiwéu, sobre os quais escreveu um 

livro máravilhosamente ilustrado, que é um clássico: J Cad11vei (1895). 

S. Gt1bricle ·D'A11mmzio (1863/1938) 
Poeta, escritor e dramaturgo, italiano, nome· artístico de Gaetano 

Rapagnetra. 

6. Xamacoco 
Índios da regiao do rio Paraguai, perto dos kadiwéu. 

7. Herc11volk 
Povo de senhores. Grupo c.¡ue se arro~a o dire.ito de espoliar os outros. 

8. Claude Lévi-Strauss 
Antropólogo frances, n·asceu em 1908. De 1934 a 1937 lecionou 
sociologia na Universidad.e de Sao Paulo. Neste período visitou grupos 

indígenas do Brasil central, publicando, em 1936. seu primeiro trabalho 

de nature7.a antropológica, sobre os índios bororo. Entre 1938 e 1939, 

fe7. nova expedic;ao ao interior do Brasil. Seus inúmeros artigos e livros 

contribufram fortemente para o desenvolYimento da an tropologia social. 

9. Herherl Bald11s 
Antropúlogo germano-brasileiro, nasceu em \'{/iesbaden, em 1899, 

doutorou-se em filosofia pela Universidade de Berlim e ,·cio para o Brasil 

em 1939, escapando do nazismo. Naturali7.ou-se brasileiro cm 1941. roi 
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diretor do l\.luseu Paulista de História Natural e Etnografia. Poi professor 
de Darcy (1945) na Escola de Sociologia e Política e foi t]Uem o apresemou 
ao general Rondon e ao SPI. rez inúmeras pesc.1uisas de campo entre as 

popula<;oes indígenas do Brasil e de outros países da América Latina. 

1 O. Richard ThJ1rmvald (1869/ 1954) 

Antropólogo austríaco. 

11. TJ1pi11a111há 
Grupos de ínclios tupi da costa (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Maranhac;, Pará). 

12. A11t1kamp11ku 
Nome de um índio urubu-kaapor do 1\-faranhao. 

13. Tapirapé 
Grupo de indios tupi, c.¡ue vivem as margens do rio Tapirapé, afluente 

do rio Araguaia, na altura da liba do Bananal, l\1aco Grosso. 

14. Chc1rles IPi{~l~y 
Etnólogo norte-americano (1913), professor da Universidade de 
Colúmbia, foi professor-Yisitante do Museu Nacional do Rio de Janeiro 

(1941 / 42). Estudioso dos_ índios tupi, pesquisou também as popula<;oes 

caboclas da Ama7.onia. E considerado por muitos como o primeiro 

"brazilianist", tendo publicado diversos livros sobre o Brasil. 

15. Ego11 S chaden 
Etnólogo de origem alema, nascido em Santa Catarina, especiálista em 

?uarani, professor da Universidade de Sao ·Paulo. Em 1945, publicou 
importante estudo sobre a mitologia heróica dos cupi-hruarani: 

16. ]o.ré J(/nchez I ..t1brt1dor 
Missionário jesuíta, importante naturalista e etnólogo. Sua obra El 
Pt1rt1J!/'ªJ' Ct1tólico é considerada urna das melhores monografias 
etnológicas escritas no século XVIII. Fundou em 1760 a A1isió11 de 
N11eslm Seliora de Belén, onde permaneceu até a expulsao da Companhia 

de Jesus, em 1767. 

17. PqJ'a.~uá 
Grupo de indios guaikuru, c.1ue, ao contrário dos outros que sao 

cavaleiros, especializou-se na vida . dos rios. Tinham flotilha de 

canoas, e eram os piratas do rio Paraguai, onde atacavam os 

colonizadores. 
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18. A lexa11dre Rodr~~t1es Ferreira 
Viajante e naturalista, nasceu na Babia, em 1756, e falcccu em 
Lisboa em 1815. Estudou na Uni\'ersidade de Coimbra. Durante 
nove anos, a mando da Coroa, percorreu, como naturalista, as 
capitanías do Grao-Pará, Río Negro, f.lato Grosso e Cuiabá, 
reunindo urna preciosa coles;ao com milhares de espécimcs, 
ilustrac;:oes, observac;:óes e análises nos campos da zoología, 
botanica, mineralogía, geografia, antropología e etnografia. i:: 
considerado o "Humboldt brasileiro". 

19. ]can Attdoche Juno! 
Duc.¡ue de Abran tes (1771/1813), general frances, comanda as 

tropas franco-espanbolas c.¡u~ in vadem Portugal em 1807, 
obrigando a família real a refugiar-se no Brasil. Durante a ocupa<;ao 
de Portugal pelas tropas napoleónicas, J unot contiscou, a pedido 
do naturalista frances f.:tienne Geofroy de Saint-Hilare (criador 
do Jardín des Plantes, em Paris), todo o material coletado por 
Alexandre Rodrigues rerreira. 

20. Ricardo Franco de Almeida Serra 
Geógrafo, naturalista e militar ponugues que participou das comissc)es 
de limite do Século XVIII, escreveu diversos livros de memórias, 
inclusive sobre os indios guaikuru e guaná. 

21. Jaime Cortesao (1884/1960) 
Historiador portuhrués anti-sala7.arista, exilou-se em 1927, tendo vivido 
e reali?:ado trabalhos históricos em Sevilha, Paris, Londres e outras 

cidades européias. Estabele.ceu-se no Brasil (Rio de Janciro) em 1940. 
Foi professor do Instituto Rio Branco. Escreveu textos importantes 
sobre o período colonial, editou os manuscritos da Colec;:ao De Angelis 
(aventureiro frances que se apossou de grande número de documt::ntos 
do período colonial e os vendeu para o governo brasileiro). Editou 
também vários estudos sobre os bandeirantes, um estudo crítico da 
carta de Pero Vaz de Caminha, etc. 

22. Juan Atf a11uel de Rosas (1793/1877) 
General e ditaclor da Argentina, um dos responsáveis pelo extermínio 
dos indios naquele país. 

23. Bororo 
Índios do sul do i\lato Grosso (a avó ele Rondon era bororo), t¡ue 
vivem na regiao do cerrado. 
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24. Me/vil/e H erskovits (1895/1963) 
Antropólogo norte-americano, veio ao Brasil para o Congresso 
Internacional de Americanistas em 1954 em Sao Paulo, por ocasiao do 
IV centenário da cidade. 

25. Aloísio Pime11ft1 
Ex-reitor da UrMG e ministro da Cultura do Governo de José Sarney. 
Perseguido pela ditadura militar, foi exilado no Chile. 

26. I ...011is A<t;assiz 
Naturalista suíc;:o (1807/1873), foi profossor de zoología da U niversidade 
de Harvarcl, USA. Chefiou a Thayer Exedition ao Brasil (1865/1866), 
cujo objetivo principal era estudar a fauna ictiológica da bacia 
Amazónica. Visitou também l'vlinas Gerais e todas as capitais do litoral 
brasileiro. Escreveu, em colabora<;ao com a esposa, Elizabeth Cary 
Agassiz, L7it(~e111 c10 Brasil, valioso documentário sobre a vida e os 

costumes do povo brasileiro, além de ter publicado inúmeros cstudos 
sobre a regiao Amazónica. 

27. Krikati 
Grupo timbira do Maranhao, do grupo Je. 

28.Je 
Tronco lingüístico que só existe no Brasil; índios do cerrado, nao sao 
de floresta. · 

29. Ferdinand de S aussure (1857/1913) 

Pilólogo suí<;o, autor de C!frso de I J1~r!,iiístict1 Gercd e Nle111órit1 sohre o siste111a 
pri111ilivo deis vo,gais nas IÍ!{!!,JWS indo-européias. 

30. Autrcm 
Autran Dourado, escritor. 

31. Roberto Simonsen 
Industrial, da Federa<;ao das Indústrias do Estado de Sao Paulo, 
economista, foi professor de Darcy na Escola de Sociologia e Política. 
Autor da importante obra História Eco11oi11im do Brasil. 
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,. Depoimentos 

Ot participtutliH da entrevista redigiran1 para este 
livro u111 depoitnento sobre sua convivéncia con1 

Darry Ribeiro. 

Resignar-se, jamais 

Eric Nepomuceno 

A esta altura, tenho a sensac;ao de que tudo que 
haveria para ser <lito sobre Darcy Ribeiro já foi dito. 
E, ainda assim, sinto que falta muito, como se este 
país, este nosso tempo, tivessem outra <lívida 
impagável, ou quase. Carrego .ainda urna silenciosa 
mágoa: só quando foi divulgado que Darcy Ribeiro 
fora apanhado por um novo cancer, em 1994, é que 
se abriram para ele os espac;os que haviam sido sisre
maticamente negados ao longo de 30 anos. 

Quando ficou evidente que ele nao tornaría a 
ter urna intervenc;ao direta no sistema, nao sacudiría 
mais as elites de seu ma~asmo mesquinho, de repente 
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todo mundo descobriu que ele era o que sempre foi. 
Lembro de Darcy comentando, irónico: "Pois é, seu 
moc;o: o cancer tem um prestigio danado". 

Guardo a frase e a imagem de Darcy escudado 

num sorriso, os olhos atentos ªº mundo e a vida e as 
possibilidades escondidas num suposto impossível, 
lembro a inquietac;ao permanente, apesar de tudo. A 
imagem de Darcy, que reiterava o que ele resumiu numa 
frase há muito mais de 20 anos e que até hoje me serve 
de guia: "Só ternos duas saídas: se resignar ou se indig-

- . '' nar; e eu nao vou me resignar nunca . 
Tudo que está nas biografias, nas ac;oes, nos fatos 

e nos feítos, tudo que ele escreveu e sonhou e fez, ser
viu sobretudo para traduzir essa frase-guia. Nao se re- · 
signou durante um só instante <liante das mazelas es
palhadas por este país nosso. Nem por um segundo 
aceitou o papel do intelectual puro e distante, para quem 
o país e sua gente podem ser resumidos em números, 
quadros analíticos, estatísticas. Sabia ver de perto, que
ria sentir o calor das gentes, sabia esperar a hora da 
fornalha, soube tentar provocá-las sempre e sempre. 

Ouvi falar de Darcy Ribeiro quando eu tinha 1 O 
ou 11 anos. Meu pai, o físico Lauro Xavier Nepomuceno, 
fez parte daqueles grupos de especialistas convocados 
em cada área do saber para contribuir no planejan1ento 

da U niversidade d~ Brasília. 
Eram todos extremamente jovens: vejo as fo

tos, leio alguns dos escritos daquelas pessoas; Darcy, 
como meu pai, tinha menos de 40 anos de idade. O 
mundo parecía estar - e estava - ao alcance da mao. 
Durante todos os anos de derrota e negror, conversei 
muitas vezes com meu pai: quería saber como tinham 
sido aqueles tempos, aquelas pessoas, aqueles sonhos. 
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Assim fui desenhando a image1n de-Darcy, com quctn 
passei a conviver de maneira estrcita, fraterna, al~uns 

anos mais tarde - a partir de 1975, para ser cxaro. 
Foi um convívio denso, iico, intenso. A<..¡uclc fu 

racao de vida, sonhos e idéias varreu de n1inha frcnrc , 
durante todo esse tempo, os fanrasn1a~ da!- derrota!- e 
das desesperanc;as. Fazia parte de n1cu cotidiano a in
quietante sensac;ao de conviver, lado a lado, con1 al
guém que nasceu no mesmo ano de n1cu pai e e< >nsc
guia ser mais jovem que meu filho. 1 ~ssc vazio, nin
guém nem nada poderá preenchcr, jan1ais. 

Lembro do dia em que gravan1os a conversa c1uc 
rcsultou nesse livro. Lá pelas tantas, dcpois de h< )r~ts 

e horas, D arcy Ribeiro saiu do escritório de ( )scar 
Niemeyer. Vestia um terno branco e foi catninhando 
devagar pela calc;ada até o automóvcl que o espcra\'a. 

Do mar, vinha urna brisa certcira. Visto lá do alto 
' 

o paletó branco csvoac;ando, carninhando dcvagar, 
D arcy Ribeiro parecía um veleiro desafiando os vcn
tos, rumo a um futuro que só ele podcria adivinhar. 

Guardo essa imagem e a certc:t.a de que o p< )f

to, aqucle porto, é preciso merecé-lo. 
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Um sedutor 

F erreira Gullar 

Lembro-me de Darcy sentado numa grande pol
trona en1 sua casa em Lima a afirmar entre risos: "Que
ro ser o imperador do Brasil". Pouco depois, embarcava 
para Lisboa disposto a dízer aos portugueses como de
viam conduzir sua recém-vitoriosa rcvoluc;ao. De Lima 
me transferí para Buenos Aires e lá torno conhecin1ento 
do que ocorrera: Darcy estava com um cancer no pul
mao e quería operar-se no Brasil. 

Os militares nao gostaram mas tiveram que 
engolir essa, talvez convencidos de que ele voltaria 
apenas para morrer. Só que Darcy tinha sete fole
gos: operou-se e sobreviveu. Sobrevivcu o suficien
te para se tornar vice-governador e secretário de 
Cultura do Río de Janeiro, depoi s senador. E para 
construir escolas, san1bódromo, universidade, mu
dar a nova leí da educac;ao, elaborar e conseguir a 

<. 

promulgac;ao da leí que torna todos os cidadaos 
doadores de órgaos, etc., etc. 

Um dia, sendo ele secretário de Cultura me en-
' 

contra na Avenida Río Branco, pega-me pelo brac;o e sai 
1ne arrastando. D e nada adiantou rninha resistencia, 
mínhas perguntas. Quando dei por mim estava numa 
solenidade, na estac;ao do metro do Largo da Carioca, 
inaugurando junto com ele o salao cstadual de artes plás
ticas. E ainda tive que discursar. 

Assim era o Darcy, sedutor, irresistivel, atento para 
cada coisa, sabendo de tudo e capaz de virar o mundo 
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de cabes:a para baixo a fim de realizar o que sonhava. 
Dizia-lhe brincando: " Vocéé o genio da ras:a" . Ele ado
rava, mesmo porque-nao se julgava menos que isso. 

Costuma-se dizer que a morte oculta o homem 
e poe a mostra suas obras. Desde que Darcy se foi, 
sinto vontade de lhe reler os livros, mas nao consigo. 
Aquele rosto de menino traquinas e afetuoso, sorrin
do na minha memória, nao deixa. É que Darcy ainda 
nao se foi .inteirarnente. E nao se sabe se irá. 
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11euirrnao,I)arcy 

Osear Niemeyer 

Darcy Ribeiro desapareceu. Sabíamos de seu es
tado desesperador, mas o nosso amigo resistía tanto 
e, com tanto animo, que pensávamos te-lo entre nós 

. . 
um pouco ma1s. 

Nos últimos meses, já debilitado, quando o visi
tava, era visível sua preocupas:ao em nao demonstrar 
fraqueza. E ria, contava histórias, falando das suas lu
tas e de seus amores. 

Recordo que, na véspera do seu falecimento, 
conversamos pelo telefone e ele me parecía tao 
tranqüilo que, brincando, lhe falei: "Darcy, voce 
tem razao. O importante é resistir 20 anos. De
pois, vamos embora". 

Ele ria, contando a Vera Brandt, no dia seguin
te, a conversa. 

Dai a surpresa que me desolou, ao saber o que 
ocorrera. Urna imensa tristeza me envolveu, lembran
do aquela longa e terna amizade que durante muitos 
anos nos uniu. Recordava a Universidade de Brasília 
que, sozinho, Darcy criou, o edificio do "Minhocao" 
que nela projetei e ele adorava. 

Depois, os militares invadindo-a; e juntos, com 
cerca de 200 profes sores, dela a nos afastarmos. 

Já no exterior, a Universidade de Constantine, 
na Argélia, nos aproximou outra vez. Por lá ficamos 
algum tempo, pensando, revoltados, no que ocorria 

, 
em nosso pats. 
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E veio a volta ao Brasil. Mais tarde Quércia nos 
convocando para o Memorial da América Latina, urna 
obra que muito nos agradou, visando a integrac;ao in
dispensável dos países <leste continente, nessa luta de 
ódio que tanto os humilha e desmerece. Paralelamen
te, o Sambódromo e os Cieps que Darcy inventou, na 
sua atuac;ao incansável no campo da educac;ao. Obras 
que Brizola teve a coragem de realizar. 

Durante vários meses viajei nos fins de semana 
com Darcy para acompanhar a construc;ao de sua casa 
em Maricá. Lembro-me com saudade daquelas via
gens, da parada na cidade para comprar pastéis, de 
Darcy sentado na sua cadeira_ predileta, as pernas cru
zadas como um índio a escrever Aos trancos e barran
cos, um livro delicioso e indignado. E os passeios que 
fazíamos pela praia deserta, a comentar coisas da vida 
e do nosso país. 

O tempo passou, a doenc;a agravou-se, mas o 
meu amigo a desprezava inteiramente, preocupado 
apenas em escrever os seus livros que, sabia, .muita 
importancia teriam para a juventude do seu país. 

Já em cadeira de rodas, meu irmao, cada vez pior, 
comparecía aos jornais e a televisao, defendendo suas 
idéias, insistindo, lembrando ao seu amigo Fernando 
Henrique que a Vale do Rio Doce nao podía ser ven
dida, nem a Petrobrás fraturada. 

Certo de que isso nos levaría para as ruas outra vez. 
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O ''meu'' Darcy 

Zelito Viana 

Todos nós, viúvos e viúvas do Darcy, lamentamos 
profundamente o que representa para cada um - de 
maneira completamente diferente e muitas vezes con
traditória - o sumic;o desse genio da rac;a e da língua 
que foi o professor, doutor honoris causa da Sorbonne, 
senador da República, membro da Academia Brasileira 
de Letras e tantos outros títulos. 

Nos últimos anos da década de 70, Vera e eu 
tivemos a sorte de privar da intimidade do casal Darcy 
Ribeiro e Cláudia Zarvos, que por circunstancias da 
vida se tornaram nossos melhores amigos. Íamos ao ci
nema, jantar fora, passamos algumas férias juntos, na
tais e anos novos inesquecíveis. 

Apesar da convive nci a extr emamente 
enriquecedora, era muito difícil atrair a atenc;ao do 
Darcy para qualquer assunto que nao lhe dissesse 
diretamente respeito. 

Lembro-me que, ao contar urna história que se , 
passara comigo durante a filmagem de Terrados Indi-
os, em 1978, tive o prazer de ver o professor dar boas 
gargalhadas. Mas, toda vez que estávamos com al
gum amigo dele, lá era eu obrigado a contar a história 
de novo. Cada vez ia ficando mais sem grac;a. 

Mas conhec;o Darcy desde quando eu morava 
num prédio em Copacabana. Nesse tempo eu era vi
zinho de porta de Paulo Alberto Monteiro de Barros, 
hoje mais conhecido como Arthur da Távola, e tí-
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nhamos urna convivencia extremamente rica. D e vez 
em quando, juntávamos nossos jantares, o que resul
tava quase sempre num banquete e numa noite de 
conversas bastante agradável onde ninguém tinha 
obriga<;ao de ser inteligente ou social. 

Gra<;as a essa vizinhan<;a, tive o privilégio de assis
tir a algumas conversas do mestre Arúsio Teixeira (a épo
ca, sogro do Paulo Alberto) - e talvez o homem mais 
inteligente, informado e brilhante que eu tenha conhe
cido em minha vida. N urna dessas tertúlias, por volta de 
1968, lá se encontrava o professor Darcy Ríbeiro. 

Darcy nao parava de falar dizendo coisas estimu
lantes e sábias e Dr. Anísio ironizava tudo e chamava o 
Darcy de "inciente". Eu e Paulo Alberto ouvíamos os 
dois que nao se ouviam, e curtíamos enormemente. 

Ao reencontrar Darcy, numa palestra da PUC, a 
qual tive de assistir no corredor ao lado de urna caixa 
de som e sem ver o conferencista, cheguei a conclusao 
de que o exílio e a proximidade da morte terminaram 
por soltar de vez o pensamento de Darcy, que voava 
com brilhantismo, precisao e profundidade por pro
blemas que nao afetam somente a nossa sociedade, 
mas o próprio destino da humanidade. 

Algumas tardes naAvenidaAtlantica com Darcy, 
no apartamento dele, foram para mim como 
bordunadas firmes no meio da testa e abrjram defini
tivamente minha cabe<;a para a questao das minorías 
étnicas das Américas. 

Como dizia Antonio Candido, "o Darcy é dos ra
ros brasileiros que possuem um pensamento original". 

Saravá, irmao. Manda um abra<;o aína rapazia
da, com especial carinho para o nosso Glauburu. 
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Será que ele se foi mesmo? 

Zuenir Ventura 

Conheci Darcy na véspera do dia em que ele ia 
morrer, digamos assim. Foi em 1974, e eu tinha orga-

L l , 

nizado urna edic;ao especial da revista Visao sobre os 
1 O anos do golpe militar - aqucla que trazia a entre
vista-éarta dada a mim pelo Glauber, chamando 
Golbcry e Darcy de genios da rac;:a. 

Foi um número difícil c.1ue cxigiu muita cautela, 
muitos eufemismos e circunlóquios. Qualquer dcsli
ze levaria a urna apreensao da revista. Alguma coisa 
comec;ava a mudar - eram os tempos da distcnsao 
lenta, gradual e segura do Geisel - mas ainda csta
vamos longe da abertura. Basta dizer que um ano dc
pois, Wladimir Herzog, que era o editor de cultura da 
revista e trabalhou comigo nessa edic;ao, foi assassina
do nas dependencias do DOI-CC)Dl de Sao Paulo. 

Assim, com muito medo, ousáramos colocar 
urna pequena foto - um "boneco", como se diz -
do Darcy na edic;ao. Ele pcrccbera o nosso esforc;o, 
adorara a homenagem e pediu a urna amiga comum 
que me levasse até ele para um agradccimento. 

Nao parecia que no dia seguintc ia entrar na faca. 
Falou sacanagem, contou histórias, riu e gozou a do
enc;a: "Os militares acham que vou 1norrer, há, há, 
h , CA " a. ancer a gente raspa . 

Europa, 20 anos depois. Na Fcira do Livro de 
Frankfurt, Darcy brilhara. Na mesa-redonda, ele in-

¿ 

terrompeu o colega alcmao que cstava falando "mui
ta bobagem" e exigiu mais tempo: "de Brasil, enten-

147 . 



.. 
do eu". Em seguida, contou que os índios brasileiros 
se negaram tres vczes a comer Von Staden porque 
ele era "un1 cagao" e os nossos antropófagos só de
voravam os corajosos. Depois disse a urna platéia di
vertida e espantada t1uc a Velha ]~uropa cstava cansa
da e broxa: tudo o que de bom havia lá viera do Mun
do Novo. 

No dia seguintc, em París, encontrei Darcy meio 
caído, vomitando, agarrado a um poste na estas:ao de 
trem. Tinha passado mal na viagem e alguém o colo
cara ali. Por sortc, estávamos no último vagao e, ao 
passar, viramos Darcy naquele estado. 

Levei-o para o seu 111odcs to hotel cm 
Montparnassc, chamei as pressas um médico e passei 
a temer por sua vida. O médico constatou que sua 
prcssao era de 21 por 10 e aplicou-lhc urna inje<;ao 
imcdiatamcnte. "1,:Ie já entrou na zona vermelha''~ 
me disse. "Se a prcssao chegar a 22, corre o risco de 
um acidente vascular cerebral. É preciso sossegá-lo, 
é preciso faze-lo calar". 

Sim, porque Darcy, pra variar, nao parava de fa
lar. A pressao o cxcitava mais ainda. Contava urna 
daquclas suas irrcsistíveis e infindávcis histórias. Ex
pliquei ao n1édico que era impossívcl. Nem os milita
res havian1 conseguido. Contei-Jhc cntao a históría 
da volta em 1974, mas acho que ele nao acreditou 
muito. No día seguintc, quando ligou para saber no
ticias e eu disse que o paciente continuava falando 
scm parar, ele deu um daqueles muxoxos bem fran-

"C' e l , ·1· '" ceses: est iou, ce )rest ten. 
Por isso - e por todas as suas outras histórias -

scn1prc achei que no fundo Darcy era itnortal. Na últi-
- <l l . " ,, ma hora ele se satava, ava avo ta por c1n1a: raspava 
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o pulmao, fugia da UTI, deixava o hotel e se mandava 
para o Brasil, driblava enfim a morte. Até no entcr ro, 
no meio daquela zorra tropicalista que foi o scu sepul
tamcnto com o·ente cantando, bebcndo e gritando o ) i::°) L' 

seu nome, tivc por um tnomento a fantasia de que 
Darcy só cstava esperando todo inundo ir embora para 
pular fora do mausoléu. 

E será que nao foi mesmo assim? 
Lcndo agora a transcri<;ao do nosso memorável 

encontro no escritório do ()scar, ouvindo sua voz, 
cscutando scu riso, gargalhando com suas histórias, 
tnc lembrando da alegria t1uc foi aquela bela 111anha 
de sol, rnc assalta cssa dúvida: será que Darc~· foi 
cmbora n1csmo? Minha cabcc;:a pode dizer que sim, 
mas meu corac;:ao dizque nao. 
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Pensamentos e indigna~oes 

U111a selerao de declararoes e textos de Darry Ribeiro 

publicados pelos jornais, após sua r11orte. 

"Tantas peles encarnei na vida, que nao pude 
realizar-me plenamente em nenhuma delas. Fui, sou, 
etnólogo de campo, indigenista militante, antropó
logo teórico, educador apaixonado pelo ensino pú
blico. Acresce a isto os oficios de ensaísta crítico e 
de romancista confessional, além de ex-revolucio
nário e militante e político reformista. Que mais?" 

* 

"Gosto de viver. Viver é um grande privilégio. 
E viver consciente, viver lúcido. Esse bichinho da 
Terra, tao frágil. .. que trocou a segurans:a dos ins
tintos pela cultura, pela acumulas:ao de conhecimen
tos. Valorizo mais e mais a qualidade desse bichi
nho da Terra, através do qual o -universo toma cons
ciencia de si, se ve." 

* 

"Tres direitos fundamentais precisam ser devol
vidos ao Brasil excluído: o direito de saciar a fome, o 
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direito de ter urna casa decente e o direito a escola 

boa para todas as crians:as." 

* 

"O fundamental é comer. Nao existe galinha de 
rua, existe? Pois é. Nem bezerro e nem cavalo. Mas 

crian<;a tem. Isso nao pode." 

* 

':Janga sempre dizia que coma reforma agrária, 
corn milhoes de proprietários, mais familias iriam co
mer, viver e progredir, mais gente se fixaria no campo, a 
propriedade estaria defendida e o capitalismo consoli
dado. Nada mais oposto, como se ve, ao comunismo." 

* 

"Temo, mesmo, que a ditadura tenha quebrado 
na juventude de classe média o nervo ético e o senti
mento cívico, levando enorme parcela dela ao 

desbunde e a apatia. 
Urna gera<;ao de estadistas deixou de ser forma

da, abrindo espa<;os para urna geras;ao de negocistas." 

* 

"Devo ao PC ter-me ensinado que somos todos 
responsáveis pelo destino da humanidade. Os comu
nistas vibravam e sofriam com o que acontecía no 
mundo inteiro. A resistencia de Stalingrado era coisa 
tao nossa como urna greve _de operários no Brás." 
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,. "Os idiotas dizem que o socialism o morreu. Nao 
morreu porque o capitalismo nao morreu e nao vai 
morrer. E haverá sempre urna briga entre capital e 
trabalho." 

* 

"A política econ6mica do Fernando Henrique é 
a mesma do Delfim, do Roberto Campos da ditadu
ra. Mas FHC é um : ociólogo inteligent~ Tao sabido 
como é, vai fazer es se mandado para f azer do is. Pro
vavelmente esse mandado será do Marco Maciel. E o 
segundo, do Fernando Henrique." 

* 

"O grande estadista do Brasil chama-se Leonel 
Brizola e é por isso que a eleic;:ao direta para presi-
dente em 1985 nao saiu. Porque ele ganharia." fJ .~ ~.(/J b 

_ . iPA Í . . f - ~ tVW? XA v'Jtt- ¡i-t, 
&o ~btNi---j ~ V~ i,~ -~ ~ { . # J7vtu;(a., 

"O cancer me alertou. Pude escrever meus ro
mances, tao carnais, porque perdí essa bobagem que 
se chama respeito humano. Reinven tei a vida." 

* 

~'Na literatura, eu nao me cavalgo. Ela é que me 
cavalga, faz comigo o que quer. Disse, um dia, numa 
conferencia, que meus livros sao v6mitos do meu in
consciente, saem de mim como tinta que respinga. A 

literatura para mim é isso. A criatividade tem esses 
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dois lados, ou é urna criatividade contida e comanda

da ou é urna criatividade espo ntanea. Eu experimen
tei muito bem as duas." 

* 

"Um brasileiro que nao leu todo José Lins do 
Rego, nao leu Graciliano, nao leu Jorge Amado é um 
tolo, porque deixou de herdar alguns dos espelhos 
que mais nos mostram como esse país é e a dor e o 

gozo de ser brasileiro." 

* 

"Esto u sempre voltando a Casa Grande & Senza
la, de G ilberto Freyre, o livro mais importante já es
crito sobre o Brasil." 

* 

- ~ 

e 
-J: ~~ 
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1 
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' rt ~ ,.1 
"Eu era ateu, agora sou a-toa. Eu nao tenho a fé ~~- ~ 

que gostaria de ter, mas tenho um respeito profundo , ~ ~ : F 
p~la religiao. Sou u1;1 homem ar~ado de vontade de ~ ~ ~ 
v1ver, de am ar, e ate sofrer serve. f ~ 

* 

"() ateu, na verdade, é um combatente a D eus 

e, se combate tanto, é po rque acredita, nao é? o a
toa é um homem que nao está ligando para isso. Se 
eu m orrer e aparecer Deus, vou brigar com ele e di
zer : ó cara, voce m e deixou viver a vida inteira e nao 
se apresentou? Crer em D eus é urna coisa tao in1por-
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tante ... Voce nao pode· crer em Deus, barato, de gra
<;a, isso envolve riscos, é um perigo. Para mim, que 
sou um irresponsável e bom, é claro que eu falaria 
com ele de homem para homem." 

* 

"Risco ainda maior é a privatizac;ao da Vale 
do Rio Doce. As jazidas de ferro, ouro e níquel, 
sobre as quais a empresa tem controle, valem um 

trilhao de dólares. Ainda que os banqueiros pos
sam tirar es se trilhao do solo mais rapidamen te e 
lucrar mais com ele, eu duvido que o país lucre. É 
urna deforma<;ao da economía. Esse é o país que 
os banqueiros querem e nao o país que o Brasil 

quer." Je( w.,,a_,;k ~ de_ // ~ ~ 
f1".'tle<,f72-a~ · 6 ~ ,. 
~ .... ~ 

"Economia nao é ciencia. Se fosse, todos os 
economistas pensariam igual. Cada economista 
pensa diferente um do outro. Entao, economía 

nao é ciencia coisa r;enhun¡a! Nenhum deles peo- i 

sa igual." · 1\1 ~uVtft-jt:l~tk. d,,~ ~ t¿ ---- < ,.,~ F ~ Ol- ,4JV¡_ 
C1eJ~ , 

"Somos a nova Roma. Daqui a 50 anos, nas reu

ni6es internacionais, os que vao importar serao os 
chineses, os eslavos, os árabes, os neobritanicos e nós, h ·• 

como os grandes herdeiros da civiliza<_;:ao latina. So-

mos urna Roma melhor, lavada em sangue negro e 

:::ada em sangue índio." M M r -vi..0<.7 ' 
.QAM.~r-~~ 

''A sexualidade é a coisa mais importante da vida. 
, 

E muito forte a alegoria de Eva comendo Adao no 
Paraíso. Eva é a fundadora do orgasmo; é a primeira 
revolucionária da história." 

~Vt.·ot~/ ~ Q1 Q.¡~ ~ 
1V\.Q ? * 

\ 

"Eu me vejo bonito. Eu nao me trocaria por nada 
no mundo. Vivi, ou seja, me sou há 75 anos e com gozo." 

* 

"Eu sou realmente vaidoso. Tenho mesmo urna 

tendencia a desprezar os modestos, porque acredito que 
a modéstia é urna atitude dos medíocres, daqueles que 
estao contentes consigo mesmos e com o mundo." 

* 

''Morrer é ruim. Eu vejo a morte como a nega<;ao 
da vida . ../\ morte é apenas voltar a matéria cósmica. As
sim, ela nao me preocupa em nenhum sentido metafísico." 

~ ~ 

T~ ~. €~~~ 
~v~ (Q* ~ ~ i11tV'~rM ~-

"Gostaria de ficar na memória das pessoas pe

dindo ~ue ¿ eja¿p mais brasileira~. Digam que me amam 
porque eu amo voces. E u quero é agora." 

* 

"Da minha casa, se voce olhar para lá e levantar 
bem a venta, sente o cheiro. Sente o bodum? Maresia 
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nada; sao as negras de Angola. Do lado de lá do ()cc
ano é Angola. Vou dormir sentindo cssc cheirinho." 

Trechos do Discurso pronunciado por Darcy 
Ribeiro, em 1978, quando recebeu o título de 
Doutor Honoris Causa da Sorbonne, em Paris. 

"Obrigado. Muito obrigado pelo honroso títu
lo que me confcrem. E u me pcrgunto se o n1ercci. 
Talvez sim, nao, certamente, por c.1ualquer feito, ou 
qualidade minha. Sim, como consola<;:ao de mcus 

. f . " mu1 tos racassos. 

"Fracassei como antropólogo no propósito mais 
generoso que me propus: salvar os índios do Brasil. 
Sim, simplesmcnte salvá-los. lsro foi o que quis. Isro 
é o que tento há trinta anos. Sem cxito." 

"Fracassei também na rcalizac;ao de minha prin
cipal meta como Ministro da Educa<;ao: a de por cm 
marcha um programa educacional que permitissc 
escolarizar todas as crianc;as brasilciras. J-...las nao fo
ram escolarizadas. Menos da metade das nossas crian
c;as completam quatro séries de estudos primários." 

"Fracassei, por igual, nos dois objetivos maio
res que me propus como político e como homem de 
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governo: o de realizar a Reforma Agrária e de por 
sob o controle do Estado o capital estrangeiro de 

, . . '' carater ma1s aventure1ro e voraz. 

"Outro fracasso meu, nosso, que me dói cspe
cialmen te rememo rar oeste augus to recinto da 
Sorbonne - mae da universidade - foi o de reitor 
da Universidade de Brasília. Tentamos lá, conjunta
mente com o melhor da intelectualidade brasileira, e 
tentamos em vao, dar a nova capital do Brasil a 
universidade necessária ao desenvolvimento nacio
nal autónomo." 

"D esses fracassos da minha vida inteira, que sao 
os únicos orgulhos que eu tenho dela, eu me sinto 
compensado pelo título que a Universidade de París 
VII me confere aqui, agora. Compensado e estimula
do a retomar minha luta contra o genocídio e o 
etnocídio das populac;oes indígenas; e contra todos 
os que querem manter o povo brasileiro atado ao atra
so e a dependencia". 
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c;ao academica, a vida 
com os índios, lembran
c;as de Janga, Glauber 
Rocha, Allende, comen
tários sobre neolibera
lismo, comunismo, sao 
temas que se apresen
ta m com vivacidade e 
precisao neste 1ivro. 

"Nada tem tamanho. 
O meu sonho de ontem 
é de hoje e é de quanto 
eu durar. Tenho certeza 
de que fízemos um país 
bonito. Ternos é que en
forcar os cana/has. (. .. ) 
Somos melhores, porque 
lavados em sangue ne
gro, em sangue índio, 
me/horado, tropical." 

Todo o brilho do seu 
pensamento polemico, 
sem fronteiras, indigna
do, e toda a riqueza de 
sua vida, Darcy Ribeiro 
mostra neste Mestic;o é 
que é bom. 

Com· este volume, a 
Editora Revan dá segui
m en to a sua colec;ao 
Quem é, inaugurada com 
No país dos conflitos, que 
apresentou o perfil bio
gráfico de Ciro Gomes, 
depois continuada com 
Política é paixao, de An
tonio Carlos Magalhaes, 
No fio da nava/ha, de 
Betinho, A vez de Minas, 
de Eduardo Azeredo, e 
agora, Mestic;o é que é 
bom, de Darcy Ribeiro. 
O próximo título é com 
César Maia. 
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