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DARCY RIBEIRO E O TRABALHISMO NA ACADEMIA 
 

João Paulo Aprígio Moreira* 
 

“ Em outras palavras: Sumiu do 
mapa certa noção de utopia, a idéia de que o 
futuro pode transcender o presente. Esta 
colocação pode facilmente ser mal 
interpretada, pois hoje em dia utopia tem 
conotações associadas a coisas irrelevantes 
ou a derramamento de sangue. Alguém que 
acredite em utopias será muito 
provavelmente visto como um oportunista 
ou um fanático.” (JACOBY, p.12, 1999) 

 
 

A trajetória acadêmica de Darcy Ribeiro – considerada um campo a parte –, não 

segue diretamente o curso que se esperaria de um representante do grupo atualmente, 

qual seja: o de “fazer escola”. As contribuições de Darcy Ribeiro, em termos 

intelectuais, não podem ser analisadas a partir das regras atuais de uma trajetória 

acadêmica convencional, visto que institucionalmente as regras atuais não estavam 

dispostas de maneira clara durante a formação de Darcy Ribeiro, que ocorreu ainda na 

década de 40.1  

Darcy Ribeiro graduou-se em 1946 pela ELSP em Sociologia – com 

especialidade em Etnologia. Cumpre enfatizar, todavia, que desde cedo, a trajetória de 

Darcy Ribeiro, foi marcada a partir de uma preocupação por parte da ELSP na formação 

de quadros para as políticas públicas. A formação de Darcy Ribeiro, em grande medida, 

precede o formato com o qual estamos acostumados: pós-graduações, orientações de 

                                                 
* Aluno de Mestrado no Programa de Pós Graduação em História pela Universidade Federal de Goiás; 
1  Seguindo o processo de institucionalização das universidades a partir da Década de 40, já com a 
fundação da USP pela missão francesa e da ELSP, Maza assinala, no que diz respeito à didática, o que 
não seria diferente em termos de itinerários, pois aí se esboçaram as primeiras gerações acadêmicas 
próximas do estilo da atualidade a serem formadas. Lembrando-se da prevalecência dos cursos como 
Medicina e Direito. Segundo o autor “[...] estava pensando em um tipo de intelectual que possuía uma 
formação acadêmica e uma carreira profissional ligada ao mundo universitário. E não poderia ser 
diferente, na medida em que apenas nos anos de 1930 é que ocorrem significativas transformações no 
ensino superior brasileiro, sendo necessária a contratação de professores estrangeiros, como no caso da 
ELSP, ou, mesmo, de missões estrangeiras, no caso da fundação da USP. Só no decorrer dos anos de 
1940, e com a perspectiva de formação de pesquisadores, é que se dá a possibilidade de uma formação 
profissional mais regular e acadêmica. Mesmo assim, não é bom esquecer as palavras de Florestan 
Fernandes, que apontam a presença do didatismo na Faculdade de Filosofia, nos anos 1940, em 
decorrência da situação cultural brasileira: “o ensino que nós recebíamos na Faculdade de Filosofia (...) 
combinava um nível acadêmico muito alto, pois nos tivemos a sorte de termos professores de primeira 
ordem, mas, ao mesmo tempo, uma espécie de didatismo, que estava infiltrado no ensino(...) Era 
decorrência da situação cultural brasileira” (Fernandes,1975:5). Assim, a institucionalização foi parcial na 
década de 1940. Segundo Florestan “ todos tínhamos que improvisar (...) o autodidatismo era a outra face 
do trabalho intelectual” (ibidem:6) apud (Maza,2004, p.192). 
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teses e outras coisas que fazem parte da reprodução das disciplinas atualmente e do 

métier acadêmico da forma como consolidado.  

Muito embora Darcy Ribeiro tenha tido carreira docente, as contribuições de 

suas obras estão mais próximas de regras próprias de uma geração que não passou pelo 

processo de profissionalização da ciência, processo recente, parâmetro revelado também 

em sua obra ainda no tom ensaístico e circundando a temática de projetos nacionais, 

como de praxe à sua época de formação. A preocupação com o campo político se torna 

mais relevante que questões teóricas discutidas dentro do próprio movimento de 

reprodução teórico disciplinar. 

É nesses termos que sua atuação como criador de universidades, reformador, ao 

lado de suas obras, sobressaem em relação às atividades de pesquisa e docência que 

desenvolveu, não sendo isto o que se esperar, à primeira vista, de um acadêmico na 

atualidade.  

 Sobre sua formação, recorda Darcy Ribeiro:  
 

 
[...] Vivi aqueles anos paulistas sob grandes tensões. Por um lado o peso e a 
atração do Partido Comunista e da minha célula de motorneiros. Por outro 
lado, a Escola de Sociologia, forçando minha despolitização para fazer de mim 
um cientista objetivo. Ela também me encantava   (RIBEIRO, 1997, p.135) 
 
 

A trajetória acadêmica de Darcy Ribeiro deu-se pela relação entre a carreira 

universitária, a docência, empregos públicos e atividade política. Darcy Ribeiro criou a 

UnB ao lado de Anísio Teixeira – projetada em 1959 e inaugurada só em 1962, tendo o 

mesmo como primeiro Reitor – projetou também a UENF na década de 90. Foi 

participante de vários projetos de reformas universitárias em países latinos durante seu 

exílio. 

 Quanto à carreira docente, atuou na Faculdade de Filosofia da Universidade do 

Brasil no ano de 1955, na Universidade Oriental da República do Uruguai a partir de 

1964 – ano que tem seus direitos cassados pelo Ato Institucional nº1 e saí para o exílio 

–, também foi docente em Universidades da Venezuela e no Peru, e em 1979, com a 

anistia, retorna ao quadro docente da UFRJ, antiga Universidade do Brasil. 

A partir destas informações, me deterei neste momento, nos quadros 

institucionais pelos quais Darcy Ribeiro esteve vinculado no que diz respeito à sua 

atividade acadêmica e a relação destes quadros com a política. No entanto, a partir de 

uma perspectiva específica. Sirinelli (1997) aponta para a reflexão do caráter mutável 
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das atuações dos intelectuais na esfera política. Este caráter mutável pode ser 

identificado em trabalhos como os de Maza (2004), Bastos (2006), Miceli (1996), 

Pontes (1998), entre tantos outros. Tratando de um grupo de intelectuais específico, ou 

de trajetória de autores, estes autores mostraram como é possível identificar para além 

dos estilos de pensamento na terminologia de Mannheim, sendo que o conceito de estilo 

de pensamento nos remete a uma história do pensamento, neste caso, ao contrário, 

interessa-me uma história das práticas intelectuais. Para Mannheim: 

 

Uma análise de diferentes estilos de pensamento enquanto crescem e se 
desenvolvem, fundem-se e desaparecem; e a chave para a compreensão das 
mudanças nas idéias deve ser encontrada nas circunstâncias sociais em 
mudança, principalmente no destino dos grupos ou classes sociais que são os 
“portadores desses estilos de pensamento” (MANNHEIM, 1986, p. 78). 

 
 

Mas não se trata da compreensão das mudanças nas idéias, no caso que aqui 

abordo e que os estudos acima permitem situar; tratar-se-ia sim da variação, no que diz 

respeito à atuação dos intelectuais no Estado,  na política, seguindo o escopo da História 

do Brasil. Aqui não se trata de uma análise do conteúdo de obras, mas sim de uma 

forma de atuação do intelectual na sociedade. Em outras palavras, essas formas de 

atuação do intelectual no Brasil foram diversas, ora o intelectual da utopia e presente no 

Estado, ora este com o papel circunscrito na academia e presente de uma maneira cada 

vez mais discreta no debate público, e, principalmente, estando ausente de atuações 

partidárias. 

Não me é apropriado aqui uma comparação direta entre duas trajetórias ou mais 

a partir dos estudos citados acima. Contudo, trabalho com a hipótese de que Darcy 

Ribeiro é um dos últimos expoentes de uma geração específica que caracterizei no 

início deste trabalho; que a querela entre o autor no seu regresso do exílio e um grande 

antropólogo já mencionada por Mattos (2007, p.309), que no período ainda estava em 

tramites de consagração – Roberto DaMatta –, representa um momento de virada2. 

Mattos da perspectiva em que aborda o fato afirma que:  

 
Sua trajetória [a de Darcy Ribeiro] tornava-se, assim, emblemática de uma 
tentativa de “explicar o Brasil”, mas especialmente de um momento de 
efervescência política, cultural e intelectual, o que permite que a ajustemos 
ao modelo de intelectual utópico, público e combatente, típico dos anos 60. 
(Mattos, 2007, p. 316) 

                                                 
2  Tese defendida por André Mattos (2007) sobre Darcy Ribeiro a partir da ênfase biográfica. 
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Contudo, a forma de análise deste artigo é crítica desta interpretação pela qual a 

trajetória de Darcy Ribeiro seja apenas índice desta conjuntura mencionada por Ridenti, 

pois há mais do que isto. Toda a mudança pela qual a trajetória de Darcy Ribeiro passou 

pode ser tomada, como o fora, a partir dos mesmos objetivos de Fábio Maza, no caso 

Roberto Simonsen: Como fruto de visões de mundo representativas de um projeto do 

que seja a tarefa do intelectual acompanhando as críticas do liberalismo, intensificadas a 

partir da década de 70 com a falência do modelo de Welfare State.  Darcy Ribeiro é 

parte atuante destas críticas e não somente expressão, sua visão de mundo reformista, 

que aparece coerentemente já em sua experiência partidária no trabalhismo, é anterior à 

seu exílio e não é o seu exílio que a explica. 

 Nesse sentido, para o caso de um projeto de antropologia fadado ao fracasso e 

que assumiu publicamente criticas dirigidas por Roberto Da Matta, é de fato, não 

apenas, o conteúdo biográfico tal qual apresentado por Mattos, mas o conflito de dois 

projetos de nação ensejado por duas visões de mundo totalmente diferentes que se torna 

interessante problematizar. No caso de Darcy Ribeiro, uma visão de mundo reformista 

de cunho trabalhista e para Roberto Da Matta, uma visão liberal que se conformará 

enquanto projeto científico a partir dos anos 80, fato é, que o próprio estudo da trajetória 

de Darcy Ribeiro, ou seja, a análise biográfica como objeto de estudo por parte de 

Mattos torna-se reflexo do movimento ilustrado pelo autor. 

Assim, em segundo lugar, destaco com Ridenti (2004) que tal mudança na 

prática intelectual – o intelectual engajado – expressa uma mudança das relações entre 

produção cultural e questões políticas indo de uma perspectiva crítica da ordem 

capitalista, para um tipo de intelectual que a reproduz. Esta mudança – segue o 

movimento histórico de ascensão das critica a tais práticas intelectuais, que partem de 

uma ideologia liberal, sob outro rótulo, desta vez, neoliberal; que acompanha 

conseqüentemente, também, a questão do papel do Estado na organização do 

Capitalismo brasileiro que, seguindo a crise do modelo de substituição das importações, 

opta tendencialmente por um projeto de desenvolvimento com medidas nacionalistas 

menos ortodoxas que as anteriores. A rigor, portanto, tanto o intelectual de partido, a 

produção nas ciências sociais orientadas pela categoria de nação, o nacionalismo, a 

crítica ao liberalismo vão para o fronte da destruição ideológica. 
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Menciono também, a mudança no cenário populacional e demográfico também 

já anteriormente discutida por Mattos (2007, p.323), bem como o aparecimento de 

novas relações comerciais e de produção a partir da internacionalização, a nível global, 

de mercados internos marcada pelo conceito de globalização como exposto por Maza; e, 

por ultimo, uma percepção diferente do movimento de construção da cidadania e 

democracia nacional, pela qual o modelo político anterior da República entre 45-64 

passou a ser entendido por algumas correntes da intelectualidade; que não tardarão ser 

hegemônicas, como uma experiência que deveria ser esquecida, coroada a partir da 

noção de populismo, como nos mostra Capelato (2001) que influenciarão a produção 

cultural no Brasil a partir dos anos 70.  

Em outras palavras, pode-se perceber dois momentos no que diz respeito ao 

papel do intelectual na cultura Brasileira seguindo tendências mundiais: o primeiro 

como caracterizou Maza, pode ser chamado de “paradigma do moderno” e um segundo, 

não caracterizado, é fruto de uma “crise da modernidade”. Darcy Ribeiro trabalha com 

os pressupostos do primeiro momento, experienciando o momento de esgotamento e 

transição deste. Fato é que, resulta disso o “outsiderismo” constatado na obra de Darcy 

Ribeiro por Mattos(2007). Deslocamento também no que diz respeito ao seu próprio 

campo intelectual, a Antropologia. Um fato emblemático desta inversão, que narrarei a 

seguir, foi sua conhecida querela com Roberto DaMatta. 

 
 
ANOS DOURADOS, ANOS REVOLUCIONÁRIOS 
 
 

A seguir, tratarei a partir de alguns pressupostos teóricos da mudança ocorrida 

no tipo de atuação do intelectual na sociedade brasileira entre a década de 50 e 70, que 

foi muito bem caracterizada pelo trabalho de Marcelo Ridenti (1999). Seguindo a 

análise de estruturas mundiais, tendo como tema a experiência política brasileira a partir 

da visão de mundo de Darcy Ribeiro.  Trata-se da relação com o processo de 

modernização, que em nossa sociedade seguiu um caminho específico, no que diz 

respeito aos rumos políticos, a partir de uma modernização conservadora levada a cabo 

por um Regime Militar. Este processo reflete-se na organização da cultura e, 

conseqüentemente, deu um novo timbre à atividade intelectual. Esta mudança reflete-se 

na trajetória de Darcy Ribeiro e dará o tom das leituras de suas obras posteriormente.  
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 Antes de assinalar os pressupostos teóricos para tal interpretação quero destacar 

o ponto de fusão dos dois campos analisados anteriormente por mim mencionados na 

composição deste “retrato” de Darcy Ribeiro: O conteúdo político da prática intelectual 

de Darcy Ribeiro inserida no nacionalismo encabeçado pela ala do radical do PTB a 

qual Darcy Ribeiro pertencia e que tinha como bandeira principal a defesa da 

nacionalização das empresas estrangeiras e a favor de um Estado forte, projeto político 

ancorado na idéia de dar continuidade ao que chamariam de processo de modernização 

autônoma iniciado por Vargas a partir de 30. E a transição política do nacionalismo 

radical expresso pela ala dissidente do PTB que saiu para o exílio e toda a prática e o 

sentido da trajetória e obra de Darcy Ribeiro. Destacado este primeiro aspecto, pode-se 

mencionar o último que faz referência ao campo acadêmico.  

O segundo aspecto, diz respeito à produção cultural, que nesse sentido a 

acadêmica estaria incluída, como demonstrado por Ridenti (2005) faz referencia a uma 

estrutura de sentimento de parte da produção cultural, e assim, intelectual, dos anos 50 

até os anos 70 no Brasil através do que este chama de estrutura de sentimento da 

“brasilidade romântico revolucionaria”. Este conceito remete ao trabalho de Marcelo 

Ridenti intitulado “Em busca do povo Brasileiro”. 

 Segundo o autor, esta estrutura de sentimento entra em declínio a partir da 

década de 70 e pode ser identificada no processo de institucionalização profissional dos 

artistas e intelectuais que segue, nas palavras do autor, a tendência de: 

 

Afastando-os do compromisso com causas criticas da ordem. [Pois] 
Esgotaram-se as coordenadas históricas em que frutificou certa estrutura de 
sentimento que, não raro, converteu-se em ideologia legitimadora da indústria 
cultural brasileira” (RIDENTI, 2005. p.1) 

 

A partir da tese de Ridenti, depreende-se que, no caso de Darcy Ribeiro, é a sua 

permanência na estrutura de sentimento anterior – esta crítica da ordem – que 

caracteriza seu “outsiderismo” como demarcado nas leituras contemporâneas da obra de 

Darcy Ribeiro como apontado por Mattos (2007). Desenvolverei a seguir esta hipótese. 

Trata-se, pois, da continuidade de um projeto político por parte de Darcy Ribeiro que se 

refere a uma cultura política superada, tendo a sua obra sido escrita sob estas bases. O 

que leva a crer que a leitura de seu trabalho torna-o um exemplo do apontamento 

sugerido por Ridenti do autor como um “sapo revolucionário” em meio a “príncipes 

pós-modernos”. 
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No caso da critica de Roberto DaMatta ao trabalho de Darcy Ribeiro como vou 

analisar a seguir, a despeito da não completude da iniciação pós moderna na fala de 

Roberto DaMatta, esta suscita considerações críticas ao ideal utópico presente na prática 

intelectual da geração de Darcy Ribeiro. Dando pecha crítica à prática de Darcy Ribeiro 

como ideológica pela contrapartida da sugestão de separação entre atividade acadêmica 

e política, já esboçando um processo que culminará no ceticismo representativo da 

postura pós-moderna. 

 Para o entendimento desta conjuntura ampla que subsidia o fato por mim 

estudado, Ridenti lança mão de três conceitos: O conceito de “estrutura de sentimento” 

formulado por Raymond Williams, as noções de campo de Bourdieu e o declínio da 

intelectualidade de Jacoby para caracterizar uma geração – a da brasilidade romântico 

revolucionária. Voltando ao ponto do desenvolvimento teórico que ilustra minha 

hipótese como ressaltado na linha anterior, segundo Ridenti, seguindo Williams: 

 

“estruturas de sentimento" constitui a possibilidade de aproximação teórica 
para tratar, especialmente no que se refere às artes, do tema do surgimento 
de um imaginário crítico nos meios artísticos e intelectuais brasileiros na 
década de 1960 e depois sua transformação e (re)inserção institucional a 
partir dos anos de 1970. Talvez se possa falar na criação de uma "estrutura 
de sentimento" compartilhada por amplos setores de artistas e intelectuais 
brasileiros a partir do final dos anos de 1950, e de como ela se transformou 
ao longo do tempo. Williams reconhece que "o termo é difícil, mas 
'sentimento' é escolhido para ressaltar uma distinção dos conceitos mais 
formais de 'visão de mundo' ou 'ideologia'", os quais se referem a crenças 
mantidas de maneira formal e sistemática, ao passo que uma estrutura de 
sentimento daria conta de "significados e valores tal como são sentidos e 
vividos ativamente". A estrutura de sentimento não se contrapõe a 
pensamento, mas procura dar conta "do pensamento tal como sentido e do 
sentimento tal como pensado: a consciência prática de um tipo presente, 
numa continuidade viva e inter-relacionada", sendo por isso uma hipótese 
cultural de relevância especial para a arte e a literatura (WILLIAMS, 1979, 
pp. 134-135 apud RIDENTI, 2005. p.1) 
 

 

  Para caracterização dessa experiência, no caso da história do Brasil, entre os 

anos 50 e 70, Ridenti propõe uma denominação sintética que visa abarcar a 

complexidade e diversidade de uma estrutura de sentimento, haja vista que as obras nem 

sempre concordaram entre si. Contudo, o autor chama a estrutura de sentimento entre os 

anos 50 e 70 de “brasilidade romântico revolucionária”. Vejamos em pormenor essas 

caracterizações:  
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Nas palavras do autor, a expressão romântica deriva de “romantismo”, tal como 

formulado por Löwy e Sayre (1995).  O conceito assume caráter sociológico para os 

autores, pois não configura apenas a experiência histórica de um movimento artístico 

nascido na Europa na época da Revolução Francesa, mas sim: “Seria uma visão de 

mundo ampla, uma resposta a essa transformação mais lenta e profunda - da ordem 

econômica e social – que é o advento do capitalismo, e que se desenvolve em todas as 

partes do mundo até os nossos dias” (LÖWY e SAYRE, 1995, pp.33)  

  A década de 50 no Brasil representa essas progressões particularmente 

quando colocado o problema da industrialização brasileira. A crítica desta geração 

orientada nas bases do trabalhismo recorria ao retorno de um passado como recurso para 

subsidiar um projeto futuro. Tratava-se da invenção de tradições no sentido que faz 

referencia Hobsbawn, fonte dos movimentos nacionalistas. Estas estão presentes em 

todo o pensamento social brasileiro, se manifestam de forma específica a partir da 

década de 50 continuando as reflexões, de modo particular, ou seja, a partir dos temas 

do desenvolvimento, sobre a identidade cultural brasileira. Na obra de Darcy Ribeiro 

pode ser observada em passagens como: 

 

Meu livro mostra por que caminhos e como nós viemos, criando aquilo que 
eu chamo de Nova Roma. Roma com boa justificação... Roma por quê? A 
grande presença no futuro da romanidade, dos neolatinos é a nossa presença. 
Isso é o Brasil, uma Roma melhor porque mestiça, lavada em sangue negro, 
em sangue índio, sofrida e tropical. Com as vantagens imensas de um 
mundo enorme que não tem inverno e onde tudo é verde e lindo, e a vida é 
muito mais bela... E é uma gente que acompanha esse ambiente com uma 
alegria de viver que não se vê em outra parte. Esse país tropical, mestiço, 
orgulhoso de sua mestiçagem... Isso é que me levou muito tempo. Entender 
como isso se fez... Havia muita bibliografia sobre aspectos particulares, mas 
não uma visão de conjunto. Deixa eu contar pra vocês como é que isso se 
fez? (RIBEIRO, 1995, p. 2) 

 

 No caso de Darcy Ribeiro, a temática da identidade nacional aparece relacionada 

com sua crítica ao imperialismo. Nesse sentido, todo o nacionalismo da geração de 50 

expressar-se-á a partir dessas diretrizes. Esta tese é corroborada pelo sentimento 

nacionalista romântico que pode ser expresso a partir também da questão política. As 

questões sobre cultura iriam, paulatinamente, assumindo o viés político na obra de 

Darcy Ribeiro.  

Tratava-se de articular um projeto político ideológico que seria criado a partir da 

seguinte leitura: Na visão de Darcy Ribeiro sua explicação do desenvolvimento 



 

9 
 

brasileiro era complacente da leitura de um processo que se expressa a partir de uma 

visão da história do Brasil como sendo um processo de desenvolvimento abortado 

quando do suicídio de Getúlio Vargas. Isto diz respeito à identificação dos problemas 

que os rumos do processo de industrialização e, conseqüentemente, de consolidação do 

capitalismo vinham tomando nas disputas políticas travadas a época.  Assim a crítica a 

presença do capital estrangeiro que ao mesmo tempo modernizava e trazia miséria essa 

subsídio de uma crítica que surgiu a partir da necessidade de uma política reformista 

que se baseará na figura histórica de Getúlio Vargas e que culminará na bandeira das 

Reformas de Base.  

Eis o postulado saudosista e romântico de uma tradição critica dentro do 

trabalhismo que defendia um projeto de um capitalismo mais humanitário, emancipado; 

que defendesse a nação chamando-o de “socialismo democrático” e que estaria 

vinculado ao reformismo para a tradição marxista nos países que se alinhavam aos 

trabalhistas europeus. O nacionalismo de Darcy Ribeiro é derivado de um projeto 

embasado nas reflexões sobre a identidade cultural, que em seus termos diz respeito a 

uma nova identidade étnico nacional, que resume também, o que o autor entendia como 

povo.  

 

Nós, brasileiros, somos um povo em ser, impedido de sê-lo. Um povo mestiço 
na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. 
Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de nativos 
viveu por séculos sem consciência de si... Assim foi até se definir como uma 
nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros... (RIBEIRO, 1995, p. 87) 

 

 Outro aspecto constituinte da brasilidade era a perspectiva de junção das 

matrizes étnicas que formaram o povo brasileiro como presente na obra de Darcy 

Ribeiro. Para o autor os europeus, índios e negros a partir de um processo de 

mestiçagem só encontraram uma unidade quando se definiram enquanto brasileiro. A 

passagem abaixo faz referencia ao processo de assimilação do negro para exemplificar o 

estudo de cada uma das matrizes étnicas formadoras do povo brasileiros:  

 

E esses negros não podiam falar um com o outro, veja esse desafio como é 
tremendo. Eles vinham de povos diferentes. Então, o único modo de um 
negro falar com o outro era aprender a língua do capataz, que nunca quis 
ensinar português. Milagrosamente, genialmente esses negros aprenderam a 
falar português. Quem difundiu o português foi o negro, que se concentrou 
na área da costa de produção do açúcar e na área do ouro... Mas preste 
atenção: com os negros escravos vinham as molecas de 12 anos, bonitinhas. 
Uma moleca daquelas custava o preço de dois ou três escravos de trabalho. 
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E os donos de escravos queriam muito comprar, e os capatazes também. 
Comprar uma moleca pra sacanagem. Mas essas molecas pariam filhos, e 
quem era o filho? Era como o filho da índia. Ele não era africano, 
visivelmente. Ele não era índio. Quem era ele ? Ele também era um "zé 
ninguém" procurando saber o que era. Ele só encontraria uma identidade no 
dia em que se definisse o que é o brasileiro. (RIBEIRO, 1995, p. 128) 
 

Apontado as características da obra de Darcy Ribeiro que fazem jus a sua 

caracterização como um romântico e defensor da brasilidade, vejamos agora a questão 

da revolução. Esta estava expressa a partir do conteúdo das disputas políticas que se 

seguiram durante a República de 45-64. A tradição revolucionária baseava-se a partir do 

combate às forças anti-getulistas e serviam-se estruturalmente no movimento colocado 

por Ridenti no sentido de que a: “lembrança do passado serve como arma para lutar pelo 

futuro” (RIDENTI, 2005, p. 4) 

Assim, para o caso de Darcy Ribeiro, sob a luz da interpretação de Ridenti, a 

estrutura de sentimento da ‘brasilidade romântico revolucionária’ se daria em três 

pontos: a brasilidade pode ser representada a partir do nacionalismo como demonstrado, 

avesso ao estrangeirismo; o romântico dizendo respeito à herança varguista; e 

revolucionário pelo utopismo presente na luta pela retomada de um projeto abortado 

para construção de um futuro melhor. Caracterizando, particularmente esta geração, 

Ridenti afirma:  

Vislumbrava-se uma alternativa de modernização que não implicasse a 
submissão ao fetichismo da mercadoria e do dinheiro, gerador da 
desumanização. A questão da identidade nacional e política do povo 
brasileiro estavam recolocadas, buscava-se ao mesmo tempo recuperar suas 
raízes e romper com o subdesenvolvimento, o que não deixa de ser um 
desdobramento à esquerda da chamada era Vargas, propositora do 
desenvolvimento nacional com base na intervenção do Estado. (RIDENTI, 
2005, p. 4) 
 
 

O aspecto da revolução na estrutura de sentimento mencionada por Ridenti pode 

ser encontrado na obra de Darcy Ribeiro em passagens como: 

 

Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios 
supliciados. Como descendentes de escravos e de senhores de escravos 
seremos sempre marcados pelo exercício da brutalidade sobre aqueles homens, 
mulheres e crianças. Esta é a mais terrível de nossas heranças. Mas nossa 
crescente indignação contra esta herança maldita nos dará forças para, amanhã, 
conter os possessos e criar aqui, neste país, uma sociedade solidária. 
(RIBEIRO, 1995, p.121) 

 



 

11 
 

 Esta ideologia política reformista deixa de ter evidencia justamente a partir da 

década de 70, quando como demonstrado por Conceição Tavares aparecem os primeiros 

sinais da falência do modelo de welfare state deixando este projeto político orientado 

por um programa de desenvolvimento nacionalista deixa de ser alternativa política para 

o desenvolvimento sob as críticas neoliberais. 

 A Estrutura de sentimento da ‘brasilidade romântico revolucionaria’ expressa a 

partir da trajetória de Darcy Ribeiro tem, portanto, base em dois momentos históricos 

distintos de acordo com a caracterização de Ridenti: primeiramente as reformas de base 

e as ambigüidades quanto a posições no governo de João Goulart; segundo, o combate à 

ditadura militar. Confirmando a afirmação de Ridenti de que esta “estrutura de 

sentimento” precede o Golpe Militar e foi forjada ainda no período democrático entre 

1945 e 1964. 

 O revolucionarismo de Darcy Ribeiro nessa periodização aparece primeiro como 

atuante, no que diz respeito a sua prática política como Ministro da Educação 1963 e 

Ministro Chefe da Casa Civil 1964 do governo João Goulart, sendo assim partidário das 

Reformas de Base, caminho governista, quando este falava de um socialismo evolutivo.  

E, em segundo, quando de seu exílio, na suas obras escritas por lá: “Os Estudos de 

Antropologia da Civilização” combativos do Período Militar momento em que este 

formulava seu revolucionarismo em termos do que chamou de um socialismo 

revolucionário, pois dava-se por luta, já que o caminho do socialismo evolutivo vinha 

sendo obliterado pelas Ditaduras Militares que explodiam na América Latina. 

Há de se mencionar, o que Jorge Ferreira faz referencia, sobre a ala mais radical 

do partido na qual Darcy Ribeiro estava presente, e que foi o que deu opção de ação 

política ao próprio João Goulart à medida que o consenso no legislativo se via cada vez 

mais distante. Fora o caráter persuasivo de tal ala responsável pela radicalização do 

discurso do antes “equilibrado” João Goulart nos momentos finais de seu governo. Estas 

ações políticas eram também orientadas por esse clima revolucionário e pela utopia de 

uma revolução brasileira. 3  

                                                 
3 Segundo Carlos Fico, a adesão de João Goulart aos projetos radicais da esquerda como o nacionalismo 
de Leonel Brizola ao qual Darcy Ribeiro também estava vinculado em torno das ‘Reformas de Base’ não 
se deu de maneira imediata. Segundo o autor: “Sob o influxo dessas e de outras forças ( como o 
nacionalismo de Leonel Brizola), durante o ano de 1963 Goulart foi sistematicamente instado a definir-se, 
isto é, abraçar em definitivo a luta pelas Reformas de Base, já que, até então, buscava manter o apoio da 
esquerda, sem descartar, no entanto, o apoio político e parlamentar de setores mais conservadores. (FICO, 
2004,  p. 17) 
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De caráter formal, a produção dos “Estudos de Antropologia da Civilização” 

deu-se ainda na década de 70, já na decadência de tal “estrutura de sentimento” no 

Brasil. O ideal revolucionário é então exposto na obra de Darcy Ribeiro como um 

projeto abortado e assim durante o exílio passou a ser projetado para toda a América 

Latina na impossibilidade de encaminhá-lo no Brasil. Darcy Ribeiro no exílio articulava 

politicamente o ideal revolucionário nos países que encontrava situações históricas 

semelhantes a que precedeu o Golpe no Brasil. Foi assim que se deu o apoio de Darcy 

Ribeiro ao Governo de Salvador Allende, e Alvarado Alvarez no Peru. Ambos 

abortados pelos golpes que se sucederam também nesses países.  

Nas obras intelectuais e artísticas da época a utopia revolucionaria baseava-se na 

identificação do nacional-popular com o Estado. O Estado constituía o caminho para a 

revolução. A Revolução seria, por assim dizer, democrática via concessão de políticas 

reformistas baseadas, sobretudo, nas reformas agrária, no combate ao imperialismo e 

reformas na educação. 

Na obra de Darcy Ribeiro a preocupação com a ocupação do território e a 

temática da reforma agrária cara a tal perspectiva como mostrada por Ridenti é 

identificada em leituras como: 

 

Nos Estados Unidos as pessoas iam para o Oeste (o que corresponderia no 
Brasil a Goiás, Mato Grosso). Elas iam porque sabiam que se construíssem 
uma casa, fizessem uma roça ganhavam o direito de demarcar uma fazenda 
de 30 hectares. Aqui isto nunca deu certo porque um pequeno grupo 
monopolizou a terra, obrigou o povo a sair das fazendas. Eles não dividiam e 
sim expulsavam. Não é que eles usem a terra. Eles não usam dez por cento 
da terra que existe, mas expulsaram. E essa gente que foi expulsa vem viver 
uma vida miserável na cidade.  Na periferia de São Paulo vive gente 
entregue a uma pobreza total. É de se perguntar: como tão poucos 
latifundiários fizeram a infelicidade de tantos brasileiros que estão em São 
Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife, na Bahia, por toda parte? (RIBEIRO, 
1995, p. 201) 

  

 Ridenti traz alguns exemplos expressivos de tal estrutura de sentimentos 

desenvolvida no Brasil no inicio dos anos 60 que concordavam com as mesmas 

denúncias de Darcy Ribeiro e pelas quais não por acaso este estabelecia relações 

pessoais com estes artistas, trata-se de obras como:  

 

a) a trilogia clássica do inicio do cinema novo, todos os filmes rodados em 
1963 e exibidos já depois do golpe - Vidas Secas, de Nelson Pereira dos 
Santos; Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha; Os fuzis, de Ruy 
Guerra -; b) a dramaturgia do Teatro de Arena de São Paulo (de autores como 
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Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal, Francisco de Assis e Odivaldo 
Vianna Filho, o Vianinha), e também de autores como Dias Gomes; c) a 
canção engajada de Carlos Lyra e Sérgio Ricardo; d) a agito pop dos Centros 
Populares (CPCs) da União Nacional dos Estudantes, especialmente em 
teatro, música, cinema e literatura - como os três livros da coleção Violão da 
Rua (Feliz, 1962; 1963), com o subtítulo revelador de poemas para a 
liberdade, cujo peça mais destacado foi Ferreira Gullar, ou ainda o filme 
Cinco vezes favela, dirigido por jovens cineastas, Carlos Diegues , Leon 
Hirzman e Joaquim Pedro. (RIDENTI, 1998, p.4) 
 

O engajamento com a causa social expresso nos temas de Glauber Rocha dados 

a partir de sua estética da fome, volta-se para o problema da injustiça social 

consubstanciado na obra de Darcy Ribeiro quando este afirma que no caso do povo 

brasileiro: "A distância social mais espantosa do Brasil é a que separa e opõe os pobres 

aos ricos. A ela se soma a discriminação que pesa sobre índios, mulatos e negros.” 

(RIBEIRO, 1995) 

 Darcy Ribeiro nos seus Estudos de “Antropologia da Civilização” marcou o 

caráter eminentemente ensaístico levado a efeito na época. Afeito do tom critico a partir 

de uma teoria revolucionaria sob bases do nacional populismo. O destaque na época, no 

lugar de ênfase ao homem do campo, na obra de Darcy Ribeiro deu-se a partir da figura 

do índio, corroborando a experiência anterior do autor de indigenista. Contudo, sempre 

Darcy Ribeiro tomava o termo ‘o povo brasileiro’ entendido como um todo, como o 

amalgama harmonioso de uma nação solidaria pluriétnica a ser construída.  

A perspectiva revolucionaria de Darcy Ribeiro só coloca-se de forma efetiva em 

sua trajetória quando este passa de governo a oposição. Alijado do processo político já 

no Ato Institucional de número 1, onde seu nome aparece no terceiro da lista dos 

políticos com seus direitos políticos cassados, Darcy Ribeiro catalisa a força militante 

para o combate à ditadura. Seguindo neste momento a tendência da estrutura de 

sentimento da brasilidade romântico revolucionaria em sua segunda fase encontrada 

agora como demonstra Ridenti:  

 

[...]nas canções de Edu Lobo, Geraldo Vandré e outros; nos desdobramentos 
da dramaturgia do Teatro de Arena - como a peça Arena conta zumbi e sua 
celebração da comunidade negra revoltosa; e especialmente no romance 
Quarup, de Antônio Callado (1967, que exaltava a comunidade indígena e 
terminava apontando a via da revolução social e que foi chamado por Ferreira 
Gullar de” ensaio de deseducação para brasileiro virar gente. (RIDENTI, 
2006, p.4) 
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 Toda essa produção acompanhava situações históricas especificas no Brasil e do 

exterior especialmente o caso de Cuba e do Vietnã, Ridenti assinala o processo de 

urbanização do Brasil, um dos mais rápidos da historia mundial e os problemas sociais 

suscitados por tal transição. 

 Outra maneira de tratar esta estrutura de sentimento por Ridenti é feita a partir 

da idéia destes intelectuais como um tipo de brasilidade voluntarista, consolidada nos 

anos 60 como uma resposta particular a um movimento moderno de construção da 

identidade nacional presente em todo o século XX. Os modernismos assim seriam 

respostas “indissociável do processo de instauração e consolidação da racionalidade 

capitalista moderna no Brasil” sendo a década de 50 apenas uma variante de outro 

movimento herdeiro dessa brasilidade presente em todos os modernos, oscilando entre 

os pólos do passado e futuro, das raízes culturais e da modernidade. Todavia com um 

novo fulcro, a questão centrada no debate da cultura popular e no caráter indissociável 

da idéia de revolução social. 

 Caracterizei a partir do texto de Ridenti, um fenômeno do qual Darcy Ribeiro é 

expoente e que diz respeito à cultura e política nos anos 50 até 70, primeiramente 

tomando a expressão utilizada pelo autor especificada a partir de algumas características 

da obra darciniana e os pressupostos teóricos por ela utilizados. Para finalizar, depois de 

pintado o quadro das coordenadas históricas do Brasil que condicionaram esta estrutura 

de sentimento, segue-se uma consideração acerca da percepção de uma tendência 

mundial do revolucionarismo que foi definido por Ridenti seguindo o escopo de 

mudanças a nível internacional:  

 

no caso brasileiro, as lutas pelas reformas de base no pré 1964 e contra a 
ditadura após essa data-, o florescimento cultural e político na década de 1960 
ligava-se a uma série de condições materiais comuns a diversas sociedades em 
todo o mundo: aumento quantitativo das classes media acesso crescente ao 
ensino superior, peso significativo dos jovens na composição etária da 
população, num cenário de crescente urbanização e consolidação de modos de 
vida cultural típicos das metrópoles, num tempo de recusa as guerras coloniais 
e imperialistas, sem contar a incapacidade do poder constituído para 
representar sociedade que se renovavam e avançavam também em termos 
tecnológicos, por exemplo, com o acesso cada vez maior a um modo de vida 
que incorporava ao cotidiano o uso de eletro doméstico, especialmente a 
televisão. (RIDENTI, 2006, p.7) 

 

 Instalado o processo de modernização conservadora, Darcy Ribeiro exilado 

ainda leva consigo e consegue reproduzir tal estrutura de sentimento nos lugares em que 



 

15 
 

morou. É interessante observar sua trajetória de exílio bem como a de outros e a procura 

destes de encaixarem-se em condições próximas as encontradas quando deixaram seus 

países para que propiciassem a continuidade da ação “revolucionaria”. Tratava-se de 

estar presente onde pudesse haver revolução, já que esta fora abortada no Brasil. Como 

no caso do amigo pessoal de Darcy Ribeiro, o cineasta Glauber Rocha. No entanto, se 

no exterior o processo ainda demorou a consolidar-se, embora tenha tomados rumos 

parecidos mais tardiamente, no Brasil a ‘brasilidade romântica revolucionaria’ aparecerá 

cada vez mais deslocada. 

Foi assim que o movimento como a tropicália tornaria a preocupação estética 

maior que a política, substituindo uma estética política guerrilheira como à estética da 

fome de Gláuber Rocha, ativa e de combate político. A jovem guarda anuncia uma 

apologia do modus vivendi legado pela situação conjectural de modernização da vida 

nas cidades estimulando a vida de “playboys” como conhecida nas letras de amor de 

Roberto Carlos. Processos ainda incipientes que não encontravam lastro de uma 

indústria cultural que vinha se delineando cada vez mais intensamente.  

 A esfera da cultura e a própria atividade acadêmica, segundo tese de Ridenti, 

transformar-se-á de acordo que o processo de modernização intensificou-se. Seguindo a 

mudança, a estrutura de sentimento da ‘brasilidade romântico revolucionária’ perde 

campo de recepção no publico maior e passa a ser tratada como uma questão histórica. 

Denuncia-se a paixão presente em tal movimento, o caráter juvenil e muitas vezes 

irresponsável do mesmo.  

Surge então, paralelo a falência do modelo de welfare state, um culto à 

individualidade, uma concepção critica do trabalho cientifico pautado nas propostas de 

uma formatação de Estado menos interventor associado às questões de liberdades 

políticas.  

Neste caso, estender à trajetória de Darcy Ribeiro a totalidade do movimento 

histórico, considerando as estruturas para o entendimento de sua ação individual, 

permite a analise de como a recepção de sua obra em outro contexto é ilustrativa de uma 

mudança histórica. A possibilidade de vivencia de tal estrutura por Darcy Ribeiro no 

período posterior, já a partir da década de 80 dá-se pela sua inserção em um campo 

institucional partidário que dava liberdade a defesa de suas idéias na política – o PDT.  

Não à toa, quando de seu retorno, este imaginário critico estava em franca 

decadência no que diz respeito a sua relação com a academia. Esta relação tornou-se 
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cada vez menos amistosa como apontado por Mattos (2007). O campo científico passou 

por profundas transformações a partir de um processo de profissionalização. Assim, no 

caso da academia, a tradição intelectual a qual Darcy Ribeiro pertenceu perdeu base 

com o processo de profissionalização nas universidades e mudanças das opções teóricas.  

A partir da compreensão da retórica apaixonada, expoente formal dessa estrutura 

de sentimento, que avança através do utopismo revolucionário esboçando um tipo de 

ação intelectual, é possível caracterizar a especificidade do momento histórico abordado 

e que configura a periodização utilizada por Jacoby e ressaltada por Ridenti na 

perspectiva do declínio do intelectual de intervenção, engajado e publicista. 

 

 

 

 

 

 

E O TEMPO PASSOU: DA QUERELA DE RECEPÇÃO A UM TIPO DE 
INTELECTUAL EM “EXTINÇÃO” 

 
 
A partir da sugestão colocada por Mattos (2007) em sua tese, embora este não 

efetive a analise da Carta resposta dirigida por Roberto DaMatta a Darcy Ribeiro, 

efetuarei uma analise documental a seguir que servirá de exemplo da mudança expressa 

no debate apresentado. Utilizarei como fonte para ilustrar a discussão, objetivo deste 

texto, um debate dentro da antropologia no fim dos anos 70, que ilustra o movimento de 

mudança referido no texto anterior. Trata-se da revista “Civilização Brasileira” que foi 

fechada em 1968 pelo Regime Militar através do Ato Institucional Nº 5, organizada por 

Ênio da Silveira intelectual democrata de esquerda. A Revista teve seu prosseguimento 

na Revista “Encontros com a Civilização Brasileira” fundada em junho de 1978.4  

A Revista utilizada é de setembro de 1979. Nela Roberto DaMatta encaminha 

uma carta aberta à Darcy Ribeiro repreendendo as criticas que Darcy Ribeiro vinha 

dirigindo ao Museu Nacional – Centro de pesquisa em Antropologia, na época como 

hoje, um dos mais importantes do Brasil e com influencia internacional. Trata-se do 

periódico de nº 15 da coleção que tinha no conselho de direção Ênio Silveira como 
                                                 
4 AZEVÊDO FILHO, C. A. F. . Revista Livro de Cabeceira do Homem: diálogo entre o jornalismo e a 
literatura em João Antônio. Patrimônio e Memória (UNESP. Online), v. 1, p. 1-10, 2005. 
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diretor-responsável e Moacyr Félix como editor chefe, contando com um conselho 

consultivo de nomes como: 

A carta aberta de Roberto DaMatta é resposta a uma entrevista concedida a 

mesma revista na edição de nº12 por Darcy Ribeiro que dirige críticas aos antropólogos 

do Museu Nacional. Roberto DaMatta faz referencia a uma espécie de puxão de orelha 

por parte de Darcy Ribeiro aos antropólogos do Museu, também no prefácio de um livro 

de Eduardo Galvão, onde reiteradamente Darcy Ribeiro repete suas acusações, e por 

último, na edição nº 40 do Coojornal, onde, segundo Roberto, está presente um tom 

autoritário do tipo: “Você sabe com quem está falando?” – “alto e tronchudo” (DaMatta, 

1979, p.89). Deter-me-ei no conteúdo da carta a partir de uma breve exposição das 

críticas e argumentos dirigidos a Darcy Ribeiro por Roberto DaMatta. 

A carta começa por revelar a herança e o legado de Darcy Ribeiro para a 

Antropologia e a influencia que sua pessoa teve na própria formação de Roberto 

DaMatta. Um aspecto importante é que é possível perceber a perspicácia de Roberto em 

marcar um aspecto biográfico da trajetória de Darcy Ribeiro: Trata-se de certa 

impaciência e um amor pela vida indiscutível, manifestada a partir de uma ansiedade de 

que o tempo estava passando e que a missão – executar um projeto para um Brasil 

melhor, frustrado pelo encaminhamento histórico do Golpe de 64 – ainda não havia 

logrado êxito.  

A experiência com o câncer que acometeu Darcy Ribeiro em duas fases de sua 

vida, a primeira já durante o exílio, e por ultimo o fulminante que o levou a óbito a 17 

de fevereiro de 1997 em Brasília, aparece como agravantes dos fatos que mostram o 

empenho de Darcy Ribeiro com a vida. O exemplo pode ser tomado a partir do quase 

cômico episódio em que o autor fugiu do CTI para sua casa de praia em Maricá para 

terminar a escrita de seu livro “O Povo Brasileiro”. 

A carta inicia fazendo referencia a influencia de Darcy Ribeiro. Nas palavras de 

DaMatta: 

 
E quis ser como você: um cara aberto ao mundo, esperançoso, amante da 
vida. Honesto, estudioso e anti demagógico. Um homem generoso pra com os 
jovens e paciente para com o tempo que nos envelhece e todo dia nos coloca 
fora de moda (DAMATTA, 1979, p. 81) 
 
 

DaMatta fala então sobre a importância desta imagem para sua geração. Contata-

se, pois, aqui a expressão de uma mudança que como quero demonstrar traduziu-se em 



 

18 
 

um “conflito” de gerações. Roberto então faz menção às relações autoritárias no âmbito 

da ciência. Algo com um tom de passadismo, algo a ser superado, ilustrando o período 

como um exemplo de autoritarismo a partir de sua ainda não célebre expressão: “Você 

sabe com quem está falando?”.  

Segundo o autor esta característica tão cara a cultura brasileira como descrito em 

um de seus livros mais conhecidos “Carnaval, malandros e heróis”, livro de 1979, 

também estava presente nas relações acadêmicas. No entanto, ao identificar tal situação, 

pelo menos no começo do texto, DaMatta não faz associação dessas idéias à pessoa de 

Darcy. 

As críticas dirigidas por DaMatta utilizam metáforas, que por sua vez, foram 

retiradas da própria obra de Darcy, demonstrando o conhecimento de DaMatta da obra 

do mesmo. Mas o ponto fundamental é a separação entre fazer ciência e fazer política de 

tipo, na opinião de Roberto, “populismo indigenista”. Isto no que diz respeito ao debate 

a partir da questão acerca da relação entre antropólogos e os índios estudados por eles.   

O problema central da discussão constituía-se a partir da pergunta: Qual a 

responsabilidade e o campo de ação da antropologia com relação ao seu objeto de 

estudo? Na perspectiva de Darcy Ribeiro o problema é o da transformação social, o que 

leva-o a ser acusado de tutela. Ao passo que na perspectiva de Roberto, como veremos, 

há o privilégio da interpretação e compreensão da vida indígena como meio de dar-lhes 

autonomia para seus próprios projetos. 

Roberto DaMatta também ressalta o tom da crítica de Darcy Ribeiro fazendo 

analogia da discussão com o “figurino” da “luta política” brasileira, “ onde vale tudo, o 

que importa é ganhar” (DAMATTA, 1979, p.83). Assim segundo acusação de Roberto 

DaMatta o tom de Darcy Ribeiro não respeitava os limites éticos de uma fala para 

colegas de profissão.  

Outro aspecto importante da discussão é a metáfora utilizada por Darcy Ribeiro 

sobre as condições de estudos e da pesquisa dos antropólogos ao estudarem os índios. 

Darcy Ribeiro faz menção ao que Roberto retoma como “A teoria do muro de Berlin”. 

Esta versaria sobre a questão da validade da pesquisa feita sob certas circunstâncias, 

como as vividas pelos indígenas no Brasil, sendo dizimados, morrendo de fome e os 

antropólogos estudando “parentesco” ou “estruturas simbólicas” enquanto as condições 

existenciais dos mesmos vão desaparecendo, tal era a acusação de Darcy Ribeiro.  
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Este ilustrou o fato fazendo analogia com a 2ª Guerra mundial ao dirigir a 

pergunta sobre como estudar as tradições dos germânicos enquanto ocorre o 

Holocausto? Este é o ponto de vista de Darcy Ribeiro, que Roberto DaMatta qualifica 

como apocalíptico, discordando também e afirmando que o estudo das idéias é um 

campo válido para o entendimento das situações de conflitos com os quais o 

antropólogo se depara às vezes em campo. 

Assim, ao retomar a trajetória de Darcy Ribeiro toda, Roberto ressalta o ar de 

onipotência do discurso de Darcy Ribeiro e abre a crítica para apontar algumas causas 

disso, imputando neste percurso uma falta de atitude reflexiva, ponto fundamental pelo 

qual Roberto DaMatta enviesa sua crítica. No meio da carta, Roberto deixa claro a 

intenção de “passar Darcy Ribeiro a limpo”, clara analogia a um termo caro a Darcy 

Ribeiro utilizado em seus livros sobre o Brasil e suas tentativas de explicar o malogro 

de nossos projetos civilizatórios: “Passar o Brasil a limpo”. 

A esta falta de reflexão e o tom autoritário de Darcy Ribeiro, Roberto vincula-o 

à perspectiva das acusações de Raymundo Faoro ao lançar o termo “os donos do poder”, 

conceito da literatura liberal na ciência social e que serve de critica ao patrimonialismo 

e ao autoritarismo deste advindo e, apontando ainda, o que o mesmo deixou de fazer 

pelos índios enquanto esteve no poder, nem mesmo por isso sendo cobrado como estava 

sendo o Museu Nacional. 

O engajamento de Darcy Ribeiro é então qualificado como demiurgo, uma 

atitude de querer fazer tudo sozinho, um antropólogo alienado do Museu e de seus 

colegas de profissão. Em tom pessoal já sai a critica de que em suas leituras só 

aparecem às coisas boas que o mesmo fez. Atitude qualificada como a falta de um 

mínimo de auto-reflexão, responsável por “idéias únicas”, “soluções totais”, como o 

Führer em ilustração a uma verdadeira Berlim. 

Já está esboçada, desta maneira, uma compreensão radical na carta, que não 

estava presente à época de Darcy Ribeiro, que é nas palavras de Roberto DaMatta:  

 

uma separação artificial entre, o que você implacavelmente cobra e avisa nos 
outros e tudo aquilo que poderíamos cobrar de você, mas não fazemos por 
generosidade e compreensão do seu momento histórico, da sua hora e da sua 
vez. (DAMATTA, 1979, p.83) 

 

A crítica então é sutilmente dirigida para a relação ideológica que o mesmo é 

acusado de ter com os índios. Sob as acusações dirigidas por este ao Museu, Roberto 
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aponta o mesmo sentido das limitações históricas que marcaram a atuação política de 

Darcy Ribeiro ressaltando o trabalho do Museu nos tempos da Ditadura. Diz o autor: 

“Já o Museu continuava engolindo os sapos do nosso próprio autoritarismo, e 

suportando os porras locas da esquerda festiva e os imbecis de direita” (DAMATTA, 

1979, p.85). 

Prosseguindo, Roberto DaMatta demonstra a vontade do Museu Nacional de seu 

reconhecimento perante uma sociedade: “onde só fica famoso que grita e confunde 

populismo com verdade” (DAMATTA, 1979, p85).  

Há também uma crítica ao que se refere à tolerância para com os colegas, 

assinalando uma ética que representa a solidariedade das relações de grupo em 

detrimento ao embate político aberto, ou no máximo, respeito às divergências, em nome 

de uma ética maior: a do grupo de antropólogos. Assim, Roberto faz questão de mostrar 

a diferença entre a antropologia que estava sendo feita e a que Darcy Ribeiro fez em 

termos teóricos. Nas palavras de Roberto: “Já não usamos mais os esquemas mecânicos 

tirados diretamente da obra do antropólogo norte-americano Leslie White como você 

fez” (DAMATTA, 1979, p. 85). 

 O contraponto teórico da-se pela proposta da analise estrutural de Lévi-Strauss, 

substrato da critica de mimetismo perpetrada por Darcy Ribeiro. Roberto rebate que é 

uma opção entre exemplificar idéias estrangeiras também “qualquer Lévi Strauss (sic!) 

e os esquemas evolucionistas vitorianos.” Contudo, a questão jaz na preocupação final: 

Para Darcy Ribeiro, em que as teorias deveriam estar a serviço do Brasil, e não o Brasil 

ser caso ou exemplo de teorias sobre inquietações teóricas de outros países, que sem 

duvida davam algum retorno para o Brasil, no entanto, desigual. 

Após falar sobre as filiações teóricas o problema torna-se novamente, o tom 

grosseiro, arrogante e mentiroso imputado à Darcy Ribeiro nas suas entrevistas sobre o 

trabalho dos antropólogos do Museu. Menciona a recíproca como verdadeira também 

sobre “cavalo-de-santo”, que é retornada quando DaMatta explica as fontes teóricas do 

trabalho de Darcy Ribeiro como mencionado acima.  

O problema está referido pela parte de Roberto sempre à Antropologia, nesse 

sentido, suas palavras retornam novamente a dizer na p. 86 “Reduzir a antropologia a 

um populismo indigenista retórico, ingênuo e radical do qual o único beneficiário seria 

Darcy” p.86. É assim que pode-se falar que o autor defende a antropologia como um 

trabalho interpretativo, para ele: “muito mais do que boa vontade e ideologia.” 
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Falando sobre a questão indígena, lembrando-se que os primórdios da 

antropologia, principalmente, a norte-americana, tratava-se de estudos etnológicos das 

populações nativas e, Darcy sendo um dos pioneiros, acompanha o movimento da 

antropologia nos termos de sua relação com objetos orientados por questões teóricas 

também de sua época.  

Há também um paralelo entre as criticas intelectuais e a trajetória política de 

Darcy Ribeiro. Roberto se refere a isso em passagens como:  

 

Um trabalho de denúncias e estigmatização de quem não trabalha pela sua 
cartilha e está submisso às suas idéias. Continuando assim, de denuncia em 
denuncia. Você conseguira realizar seu sonho: Você será, finalmente, o 
Carlos Lacerda da esquerda festiva (DAMATTA, 1979, p.87).  

 

Alusão clara ao contexto político pelo qual Darcy Ribeiro e seus partidários 

foram vítimas de intensos ataques e várias contendas judiciais por parte do político 

Udenista – Carlos Lacerda – responsável por varias articulações de golpes e críticas aos 

governistas, na época a legenda partidária de Darcy Ribeiro. 

Já quanto ao modo de fazer antropologia, as diferenças assinaladas pelo autor 

dizem respeito a: primeiramente, a oposição entre esquemas evolutivos e estudos 

monográficos, que legando a tradição de Nimuendaju, antropólogo famoso na história 

da antropologia brasileira, que foi responsável por ser a influencia dos estudos 

monográficos, onde os estudos monográficos adquiriram proeminência aos estudos a 

partir de esquemas.  

 Roberto DaMatta além da opção metodológica também apresenta o argumento 

de defesa imprescindível do dialogo do avanço cientifico externo para meio de 

continuidade do avanço teórico interno em oposição a um autonomismo radical que 

relegaria a teoria estrangeira como sempre interessada.  

Já o segundo ponto importante da crítica de DaMatta para podermos entender a 

mudanças logradas quanto ao papel da antropologia e da atuação do intelectual, é o que 

nas palavras de Roberto se expressam a partir:  

 

A denúncia falaciosa de uma divisão entre “teoria” e “prática”, pois para o 
autor o trabalho da antropologia como reflexão sobre a situação humana não 
como imoralidade resultante das condições do campo de pesquisa quando se 
propõe um problema. (DAMATTA, 1979, p.87) 
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 Este caracteriza, tal divisão, como objetivismo cientificista, que desloca a 

atitude reflexiva, vocação par excellence da antropologia. Para Darcy Ribeiro tal 

perspectiva assume um tom de imoralidade, se se interpreta que se pode estudar a moral 

da família alemã enquanto esta está sobre bombardeio. A analogia colocada por Darcy 

Ribeiro coloca os antropólogos estudando os índios brasileiros sobre a mesma condição. 

 Outro ponto ressaltado por DaMatta é o de colocar o estudo das sociedades e 

culturas como um processo acabado, quando tratado a partir de esquemas evolutivos.  O 

autor diz: “Pois as culturas e sociedades nada mais eram do que resultados diretos e 

determinados de estruturas tecnológicas, estruturas, que por sua vez, eram meios de 

adaptação a certos espaços geográficos específicos” (DAMATTA, 1979, p.87) 

Antropólogos, segundo Roberto DaMatta, têm preocupação com a riqueza de 

organizações sociais,e justamente, o evolucionismo não dá conta de explicar a diferença 

entre sociedades pobres em tecnologias e ricas em organização social. Podemos resumir 

uma concepção de antropologia e de trabalho intelectual, a partir do exposto, que Darcy 

Ribeiro tratava a antropologia como ciência e para Roberto DaMatta a antropologia é 

uma disciplina interpretativa e reflexiva das mudanças e da condição humana. Fica clara 

a diferença nos projetos da disciplina. 

Quanto ao trabalho de campo, Roberto DaMatta assinala a diferença de atitude 

do antropólogo no caso dele, como um estudo de participação, de troca de experiências, 

uma troca de posições sociais, em contraponto a um estudo como o de Darcy Ribeiro 

“situado nas nuvens do todo poderoso”.  Nas palavras do autor:  

 

Neste sentido minha antropologia não escolhe condições – alusão a teoria do 
bombardeio de Berlin como mencionado anteriormente – não se submete a 
outros programas, não tem que se curvar diante de nenhuma ideologia – ao 
contrário, ela é sua própria ideologia. E a sua ideologia é a da compreensão 
do homem pelo homem: em todos os tempos e em todos os lugares 
(DAMATTA, 1979, p.89) 

 
Penso, contudo, se esta liberdade não seria uma ideologia, e seria importante 

considerar, os limites e possibilidades de uma “imparcialidade” política como a 

preconizada sob pena dos fins não justificarem os meios, ou seja, a ciência, ou uma 

disciplina interpretativa como uma ideologia própria. Por isso, Roberto DaMatta 

defende que: 
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Recuso-me, pois, a aceitar, o seu chamamento de submeter minha 
antropologia à ideologia. Não desejo ser político profissional, e estou farto de 
ver o domínio da política ser tomado como o ponto máximo pelo qual ser 
referenda e julga ações sociais no Brasil (DAMATTA, 1979, p.90) 

 

Por ação política o autor defende a separação das esferas, ou seja, reivindicando 

para todas as atividades, sobretudo as atividades cientificas, o direito a um espaço 

próprio. Como pode-se constatar, a opinião de Darcy Ribeiro sobre a tarefa da 

antropologia vai no sentido oposto; em nome dos brasileiros, e isto, significa 

mobilização política para uma verdadeira transformação social que a categoria central 

que orienta a produção do conhecimento é a nação, não a antropologia como um espaço 

autônomo e sim como participe de um projeto único pra o Brasil. 

Isto diz respeito à formatação de um campo autônomo, se antes existiam regras 

próprias, estas regras tenderiam a se concretizar na formação de opiniões próprias com 

espaço de independência para as questões e interesses de outros grupos. Nas palavras do 

autor: “Em lugar do qual possam, seguindo suas próprias regras e com seus próprios 

instrumentos de classificação, estabelecer sua visão da sociedade” (DAMATTA 1979, 

p.90) 

A rigor, trata-se da questão da militância, militância assim pela Antropologia e 

não por um partido político. Roberto diz que “Mas aqui, ao contrario, da postura de 

Darcy, não é a ideologia que irá determinar e justificar a antropologia, mas 

precisamente o contrário” (DAMATTA, 1979, p.90). De modo que segue-se uma 

discussão sobre o papel da ideologia. O autor não a nega, o que qualifica de tarefa 

hipócrita e inglória. No entanto trata-se: “[...] de entrar em contato direto com ela, pela 

analise da própria consciência do estudioso, do seu campo intelectual e de suas 

categorias analíticas. Algo assim como estou fazendo com você: Te passando a limpo.” 

(DAMATTA, 1979, p. 91) 

O autor conclui que o campo acadêmico tem que ter sua ética própria e não 

subordinada uma ética “do rei, do general, o de quem esteja no poder e não ficar ao 

sabor da política dos brasileiros. Condenar a antropologia que não seja populista ou 

assistencialista e sim apoiar um campo onde caibam todas as posições.” (DAMATTA, 

1979, p.96) 

Tratava-se de anunciar uma antropologia de todos, onde cada qual defende seus 

interesses, e não de maneira tutelada. Assim o autor termina: “querendo falar de igual 

para igual, o grande Maíra, transformado em um Maíra – Mirim” (DAMATTA, 1979, 
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p.96). Alusão ao livro de Darcy Ribeiro logrando a decepção de DaMatta para com o 

mesmo. Esta decepção marca um fim de uma atitude especifica de intelectual e de um 

tipo de antropologia, a que Roberto DaMatta assinala como antropologia populista e 

indigenista, a mistura de ciência e ideologia de estado. Pela qual a trajetória de Darcy 

Ribeiro sem a menor dúvida foi à grande representante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

       O pensamento político de Darcy Ribeiro espelha-se na confluência dos projetos da 

tradição autoritária que remontam aos primeiros anos de Getúlio Vargas, transformados 

a partir do projeto de representação do povo pelo intelectual lograda pelo regime 

democrático instalado na experiência republicana dos anos 45 a 64. Parte diretamente da 

política expressa no PTB. Há também uma relação entre as transformações que 

sofreram a esfera cultural e intelectual na década de 30 e 40 e a institucionalização de 

uma corrente de pensamento que tinha como problema a inserção da causa social na 

temática da identidade nacional. 

       Contudo, reflete também, as preocupações quanto ao desenvolvimento, 

imperialismo e subdesenvolvimento surgidas a partir dos trabalhos de economia política 

da década de 50. Embora a efetivação dessas idéias na obra de Darcy Ribeiro ocorra só 

posteriormente, na produção de seus “Estudos de Antropologia da Civilização” – 

escritos durante o final dos anos 60 e começo dos anos 70 durante seu exílio. Está aí 

também um sentido biográfico para seu regresso, retomar um projeto abortado como 
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previamente indicado por Mattos (2007). No caso de sua adesão ao PDT, não fora um 

acaso. Este partido era a política de seguimento da tradição a qual Darcy Ribeiro 

pertencia. 

            Mesmo a despeito da representatividade, a fé no voto, atrelado às condições que 

a criaram sob a marca do trabalhismo, a obra de Darcy Ribeiro nunca foi imune de 

críticas ligando-a ao passado autoritário da tradição trabalhista como dirigidas a partir 

da problematização da representatividade política. As objeções partem de reflexões 

sobre o conceito de cidadania, como explicitado na crítica de perspectivas que utilizam 

o colapso do populismo como categoria explicativa para o Golpe de 64 na análise do 

processo político brasileiro entre os anos 45 e 64 (Weffort, 1979). Para estes, a 

democracia não estava acabada, o que para os trabalhistas era uma tarefa que devia ser 

conduzida a partir de um projeto continuista que já fora esboçado anteriormente pela 

tradição getulista.  

         É a partir destes pontos e em sua oposição que orienta-se o pensamento de 

DaMatta sobre o Brasil. De outras perspectivas que não sejam a primazia da “justiça 

social”, herança do marxismo e das doutrinas conservadoras e críticas do liberalismo 

que estavam bastante presente no pensamento de Darcy Ribeiro e que representavam a 

herança das gerações que o formou. O problema passa a ser tratado na dimensão das 

liberdades individuais. 

 Para DaMatta a questão da tolerância e da liberdade individual é o que faz o 

sentido de sua crítica com seu “você sabe com quem está falando” tão conhecido do 

autor. Tem-se uma crítica ao autoritarismo tratado como problema principal. Este 

mesmo autoritarismo foi fonte histórica de um projeto de nação anterior, na tradição de 

Getúlio Vargas, que na história não logrou êxito como se observa nas leituras críticas da 

experiência democrática dos anos 45-64 e que Darcy Ribeiro não só vivera como fora 

participe da mesma. 

 Nesse sentido, vemos a disputa de duas visões de mundo tanto estruturalmente, 

um projeto liberal x um projeto crítico do liberalismo; quanto histórico, versando sobre 

a ascendência e decadência de projetos enquanto propostas. Propostas materializadas na 

disputa do que seja o papel do intelectual, no caso específico, da própria antropologia.  

A carne dessa ossatura, o lócus de materialização desse impasse, diagnóstico de sinais 

de mudança, fora a crítica dirigida ao Museu Nacional por Darcy Ribeiro e a carta 

resposta de Roberto DaMatta que vos apresentei.   
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 A institucionalização de uma determinada forma de fazer científico é precedida 

pela criação de condições de uma noção de intelectual e da proposta de um ‘ethos’ 

disciplinar próprio. Condições de separação entre política e ciência que funcionam na 

visão de Darcy ribeiro como principio de alienação crítica de conteúdo legitimador da 

ordem e que a ciência “apolítica” tende a tomar em nome da racionalidade. Este 

movimento no caso da arte reflete-se como mostrado por Ridenti na transição de um 

paradigma crítico da ordem para um legitimador do conteúdo da indústria cultural. 

 Darcy Ribeiro pertenceu a uma geração que não fez escola, pois seus objetivos 

transcendiam os limites impostos pelas regras de reprodução de um campo social 

específico como o acadêmico, Darcy Ribeiro nunca foi afeito as regras e não fez 

carreira acadêmica por fazer “política”.  Os desdobramentos de tal percurso refletem-se 

nas leituras da trajetória de Darcy Ribeiro na atualidade por parte da História da 

Antropologia. Além do mais, percebi na pesquisa que ‘outsiderismo’ não se restringe 

apenas a academia como afirmado por Mattos (2007), diz respeito também à sua 

atuação política se se pensar em rótulos tal qual “trabalhismo histórico’. Como já 

mencionado anteriormente, o que caracterizou o trunfo de Darcy Ribeiro também 

revelou seu limite. 
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