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“O mais importante é inventarmos o Brasil que nós queremos” 
(Darcy Ribeiro – 1922/1997) 

 

Em 1922 nascia o educador, ensaísta, escritor, antropólogo e político 

Darcy Ribeiro que completaria neste ano de 2016 os seus 94 anos de vida e 

quase 70 anos de esforços direcionados à reinvenção do Brasil. O mineiro de 

MOC, como carinhosamente referia-se à sua terra natal Montes Claros, viria a 

publicar, em 1995, um de seus livros-chave. Após ter sido ministro da 

Educação e chefe da Casa Civil no governo de João Goulart e ser obrigado a 

deixar sua pátria para exilar-se no Uruguai devido ao fatídico abril de 1964, 

começou a gestar sua obra mais ambiciosa: O povo brasileiro – a formação e o 

sentido do Brasil, que neste ano completa 20 anos de publicação. 

Esta nova edição d’O povo brasileiro marca a importância de Darcy ao 

retomar o debate sobre a formação de nossa nacionalidade, pois foi publicada 

quando os grandes ensaios sobre o tema pareciam já sepultados após mais de 

duas décadas de governo autoritário num Brasil onde os problemas presentes 

na sociedade eram enfrentados com medidas tecnocráticas e repressivas que 

obscureciam continuamente a necessidade de repensar as bases dessas 

questões por resolver. Foi O povo de Darcy que recolocou tais questões a um 

público que se ressentia do silêncio intelectual imposto no passado 
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apresentando-as, ainda, a uma nova geração que talvez ansiasse por 

compreender o que a antecedera. 

Nas palavras do autor, a obra é um “retrato de corpo inteiro do Brasil”, 

uma “síntese” das bases da formação nacional desde a colônia que tem por 

foco a pergunta que resume todo o seu trabalho: “Por que o Brasil ainda não 

deu certo?”. O livro, no entanto, não se volta prioritariamente a questões 

políticas e econômicas, mas justamente na forma específica de que foram 

dotadas no país a partir da formação, em suas palavras, de um “povo novo” 

resultado da integração desigual de populações autóctones, do colonizador, do 

imigrante e do africano trazido coercitivamente a fim de se explorar sua mão de 

obra sob um regime escravocrata. O olhar volta-se para o que se poderia 

chamar do rés do chão da sociedade brasileira, já que quando aborda as elites 

nunca as interpreta como ente à parte da sociedade, mas justamente a partir 

de sua raiz colonial que a municiou de status suficiente para empreender 

relações de poder estabelecidas durante mais de três séculos de história. O 

pressuposto, então, é o paradoxo do imaginário de uma “unidade cultural” mais 

ou menos coesa em relação sempre tensa em um território cujas diferenças 

sociais e de culturas são não apenas evidentes como gritantes, configurando o 

que lhe permitiu falar sobre a aparência de diferentes Brasis. 

Quando o pensador Darcy Ribeiro encontra o escritor, a ciência abre-se 

em utopia e engaja-se na modificação da sociedade. No Brasil, país que 

sempre se debate entre os males do presente e as esperanças do futuro, esta 

obra soa alternativamente como o canto do cisne das possibilidades nacionais 

ou, de outro modo, como o necessário sopro de vida para um projeto de nação 

que parece nunca se completar. De qualquer modo, mesmo após 20 anos de 

publicação, O povo brasileiro continua um livro incontornável pela sua 

abrangência e profundidade animado ainda, como toda a obra de Darcy 

Ribeiro, de seu entusiasmo pelo país e pela sua gente, motivos pelos quais 

esta nova edição comentada traz luz aos nossos antigos dilemas e enche-nos 

da vontade de reinventarmos o Brasil quantas vezes mais forem necessárias. 
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ADAPTAÇÃO: “Resenha de até 3.000 caracteres’” 
 

“O mais importante é inventarmos o Brasil que nós queremos” 
(Darcy Ribeiro – 1922/1997) 

 

Em 1922 nascia o educador, ensaísta, escritor, antropólogo e político 
Darcy Ribeiro que completaria em 2015 seus 93 anos de vida e quase 70 anos 
de esforços direcionados à reinvenção do Brasil. O mineiro de Montes Claros 
publicaria, em 1995, um de seus livros-chave. Após ter sido ministro da 
Educação e chefe da Casa Civil no governo de João Goulart, obrigado a exilar-
se no Uruguai devido ao fatídico abril de 1964 começou a gestar sua obra mais 
ambiciosa: O povo brasileiro – a formação e o sentido do Brasil, que neste ano 
completa 20 anos de publicação. 

Marca da importância de Darcy ao retomar o debate sobre a formação 
de nossa nacionalidade, a obra foi publicada quando os grandes ensaios sobre 
o tema pareciam já sepultados após mais de duas décadas de governo 
autoritário num Brasil onde os problemas sociais eram enfrentados com 
medidas que obscureciam a necessidade de repensar as bases destes 
mesmos problemas. Foi O povo brasileiro que recolocou tais questões a um 
público que se ressentia do silêncio intelectual imposto no passado 
apresentando-as, ainda, a uma nova geração que talvez ansiasse por 
compreender o que a antecedera. 

 “Retrato de corpo inteiro do Brasil”, essa obra é para Darcy a “síntese” 
das bases da formação nacional desde a colônia, guiada por uma pergunta 
crucial: “Por que o Brasil ainda não deu certo?”. O livro, no entanto, não se 
volta prioritariamente a questões políticas e econômicas, ficando tais 
especificidades a partir da formação de um “povo novo” resultado da integração 
desigual de populações autóctones, do colonizador, do imigrante e do africano 
trazido coercitivamente sob um regime escravocrata. O olhar volta-se para a 
rés do chão da sociedade brasileira e as elites são abordadas a partir de suas 
raízes coloniais que concederam status suficiente para empreender relações 
de poder estabelecidas durante mais de três séculos de história. É retrato, 
então, do paradoxo do imaginário de uma “unidade cultural” mais ou menos 
coesa e em relação sempre tensa num território cujas diferenças sociais e de 
culturas são não apenas evidentes como gritantes, configurando diferentes 
Brasis. 

Quando o pensador Darcy Ribeiro encontra o escritor, a ciência abre-se 
em utopia e engaja-se na modificação da sociedade. No Brasil, país que 
sempre se debate entre os males do presente e as esperanças do futuro, esta 
obra soa alternativamente como o canto das possibilidades nacionais ou, de 
outro modo, como o necessário sopro de vida para um projeto de nação que 
parece nunca se completar. 

Após 20 anos de publicação, O povo brasileiro continua um livro 
incontornável pela sua abrangência e profundidade animado ainda, como toda 
a obra de Darcy, de seu entusiasmo pelo país e pela sua gente, motivos pelos 
quais esta nova edição comentada traz luz aos nossos antigos dilemas e 
enche-nos da vontade de reinventarmos o Brasil quantas vezes mais forem 
necessárias. 


