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Em certa ocasião, Darcy Ribeiro sentenciaria: “A essência da
natureza humana é que ela é utópica”. E de pessoas e de utopias
Darcy sabia muito. Nas realizações ao longo de sua vida – como sua
luta em defesa dos índios e sua incessante disposição por aperfeiçoar
o nível do ensino das escolas e faculdades brasileiras –, nosso mestre
sempre se cercou de gente. Suas principais ações como antropólogo,
educador e político sempre foram determinadas pela participação
coletiva. Interagir e compreender as pessoas foi sua grande
especialidade.
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Em Gentidades (Global Editora, 136 páginas, R$ 42), estão
reunidos três textos de Darcy que denotam sua fluência para
desvendar os mistérios do homem, No primeiro, Darcy analisa Casagrande & senzala, obra-mestra de Gilberto Freyre, destacando tanto
as virtudes do texto e de seu autor, como suas discordâncias com ele.
No segundo texto do livro, temos sua reflexão a respeito do índio Uirá
que, assim como outros nativos no Brasil, atravessou tormentas que
o fizeram sentir um desterrado em sua própria terra. Encerrando o
volume, um depoimento fraterno sobre Salvador Allende, presidente
do Chile cuja história política Darcy acompanhou de perto.
Gentidades atesta o dom de Darcy para seduzir nossas mentes
com sua visão clara e ao mesmo tempo profunda sobre os dilemas
humanos.

Sobre o autor: Nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, em 26 de outubro de 1922. Formado em Ciências
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Sociais na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1946, Darcy construiu uma brilhante carreira
intelectual de projeção internacional, notadamente nos campos da antropologia e da etnologia.
Destacou-se como escritor, educador e político, além de ter sido figura presente nos momentos centrais
da história brasileira da segunda metade do século XX. Foi senador da República entre 1991 e 1997 e
membro da Academia Brasileira de Letras. Faleceu em Brasília, em 17 de fevereiro de 1997.

