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Resumo da Dissertação:  

 

O objetivo dessa dissertação é discutir a maneira como o antropólogo Darcy Ribeiro problematiza as 

questões referentes à representação identitária e histórica do índio no Brasil, a partir da construção de uma 

narrativa díspare e pluridiscursiva. Para isso, o objeto de análise será a obra Maíra, romance de 

inauguração do escritor, por esta ser relevante na busca da desconstrução do arquétipo do índio como bom 

selvagem, demonstrando a importância da cultura indígena em si e não somente em função da 

constituição da cultura brasileira.  A partir das lacunas da história oficial é que podemos ouvir vozes que 

foram esquecidas ou silenciadas; no romance, podemos observar a apropriação de um passado esquecido 

em paralelo com o presente dissonante. Nesta perspectiva, incialmente, procura-se demonstrar a 

importância da relação Literatura e História no contexto contemporâneo e igualmente como a literatura 

pode reconstruir e ressignificar os acontecimentos históricos, de maneira que tal releitura recupera e 
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apresenta toda uma tradição cultural estereotipada pela ideologia eurocêntrica. Além disso, no romance, 

Darcy Ribeiro acaba por discutir questões relativas a cultura e identidade dos povos indígenas 

representados pelos mairuns, desdobrando a reflexão da identidade por meio da especificidade, da 

heterogeneidade e da diferença, uma vez que o conceito de identidade nacional não corresponde à 

fragmentação e à descentralização do indivíduo e das culturas.  

Palavras-chave: Literatura. História. Identidade. Narrativa. Multiplicidade.  

 

Abstract:  

 

The aim of this thesis is to analyze the way the anthropologist Darcy Ribeiro questions issues related to 

the indigenous identity and its historic representation in Brazil, considering the conception of a divergent 

and pluridiscursive narrative. Concerning that, the analytical object is the work Maíra, the author’s debut 

novel, since it is relevant to the deconstruction of the indigenous as a good savage concept, presenting the 

importance of the indigenous culture itself and not only relating it to the construction of the Brazilian 

culture. Commencing by the inconsistences of the official history, it is possible to listen to forgotten and 

silenced voices. In the novel, the comparison between an omitted past appropriation and a differing 

present is clear. Having this point of view the purpose was initially to demonstrate not only the 

importance of relating Literature and History in a contemporary context, but also how literature can 

reconstruct and resignify historical events, in a way that such rereading reacquires and presents a cultural 

tradition which is stereotyped by the Eurocentric ideology. Furthermore, in the novel, Darcy Ribeiro 

discusses issues related to the indigenous people’s culture and identity, represented by the mairuns, 

developing an analytical thinking about identity through specificity, heterogeneity, and difference, 

forasmuch as the concept of national identity does not correspond to the fragmentation and 

decentralization of the individual and cultures.   
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