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As etnias indígenas com seus modos de vida são detentoras de 
representações culturais que, em seu contexto de apreensão da rea-
lidade, apresentam relação direta com a respectiva visão e experiên-
cia de mundo. O presente ensaio relata e analisa as diversas formas 
de representações dos Paiter Suruí que, com seu ritual denominado 
Mapimaí ou “criação do mundo”, demonstram sua identidade étnica 
ao mesmo tempo que buscam a permanência, ou seja, a manutenção 
de suas origens, ainda que estas, nos dias atuais, incorporem novas 
representações oriundas da forte influência da sociedade envolvente.

Compreender o ritual indígena tem o sentido de apreender sua 
identidade cultural, bem como os espaços e territorialidades que 
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constroem a partir das vivências e experiências cosmogônicas, cujo 
universo é constituído de representações, significados e símbolos 
que deram o sentido a suas existências. Assim, em nossa análise per-
cebemos alguns dos fenômenos que compõem a cultura dos Paiter 
Suruí e que são importantes para a organização de sua coletividade, 
como também para a ciência, com o sentido de entendimento do 
rico conhecimento que podem propiciar inclusive para a sociedade 
envolvente.

Considerações iniciais

A diversidade amazônica atrai nossa atenção para investigar espa-
ços ainda desconhecidos, essa vasta variedade de espaços culturais 
desperta nos pesquisadores o desejo de desvendar esse universo rico 
em representações, signos e significados. A compreensão da cultura 
amazônica nesse espaço de representações exige investigações que 
considerem o universo cultural na perspectiva das relações sociais 
estabelecidas pelos mais distintos povos que compõem suas espacia-
lidades e territorialidades.

Nesse cenário cultural, percebemos que todos os seres humanos 
trabalham de forma a construir espaços e definir territórios, man-
tendo relações contínuas que qualificam o espaço e dão significados 
representativos a suas existências. Essa construção é percebida a par-
tir das ferramentas utilizadas para analisar as relações sociais estabe-
lecidas pelo homem com o espaço, entre elas a percepção e a pesquisa 
das representações sociais. Com o estudo dessas concepções identi-
ficamos a construção dos signos sociais presentes na cultura, logo, 
trata-se de relações socioculturais.

Para compreender melhor essa construção de representações, 
signos e símbolos nos espaços socioculturais, realizamos trabalho de 
campo na autodenominada Terra Indígena Paiterey Karah ou Sete 
de Setembro, na concepção da sociedade envolvente, onde habita 
a etnia Paiter Suruí. O trabalho especificamente ocorreu, a convite 
da etnia, na aldeia Apoena Meireles, localizada em Rondolândia 
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(MT). Nosso objetivo foi o de compreender algumas representações 
culturais, sendo uma delas o ritual do Mapimaí.

Em sua língua materna, paiter suruí quer dizer “gente mesmo, 
gente de verdade”, o que se caracteriza e afirma como pertencimento 
ou identidade étnica. A população da terra indígena é de aproximada-
mente 1.350 pessoas, que vivem em 25 aldeias; a língua falada é o tupi 
mondé e o segundo idioma é o português, inserido no pós-contato. 
Essa etnia indígena é detentora de várias manifestações que fazem 
parte de sua cultura, entre elas o ritual do Mapimaí, uma afirmação 
identitária cujo estabelecimento consiste na busca do equilíbrio entre 
a etnia, a cultura e a natureza.

Sob essas premissas realizou-se uma pesquisa com o objetivo de 
conhecer, ainda que parcialmente, essa cultura amazônica em suas 
formas de representações presentes no ritual e a percepção da relação 
social existente entre indígenas e a sociedade envolvente.

As representações como meio de interação

Com essa perspectiva foi realizada uma pesquisa empírica sobre 
a manifestação cultural indígena, tendo como procedimento meto-
dológico a pesquisa qualitativa, que de acordo com Siena (2007) tem 
um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de 
métodos e técnicas para a compreensão detalhada do objeto de estudo 
em seu contexto histórico e segundo sua estruturação.

A escolha desse procedimento metodológico ocorreu devido à 
necessidade de compreender as representações dessa etnia no espaço 
amazônico, observando a importância da diversidade sociocultural 
da região. De acordo com Kozel e Souza (2009, p.123):

As representações espaciais advêm de um vivido que se interna-
liza nos indivíduos, em seu mundo, influenciando seu modo de agir, 
sua linguagem, tanto no aspecto racional como no imaginário, segui-
das por discursos que incorporam ao longo da vida.
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Dessa maneira, o trabalho se pautou na abordagem de estudos da 
percepção com base humanística, o que proporcionou uma reflexão 
sobre a espacialidade e suas diversas formas de representação. Para a 
compreensão dessa abordagem foram utilizados os enunciados teó-
ricos recomendamos por Borges (2009, p.190-1):

“ver”, “sentir”, “analisar” o lugar aonde se chega, seja uma cidade, 
uma comunidade, uma tribo indígena, ou até mesmo a casa de alguém 
[...] É preciso que o pesquisador se identifique com esse lugar [...] 
Identificar-se com o lugar, gostar de estar lá, é um passo pertinente 
e, muitas vezes, imprescindível. Desta forma, “estar aberto” pode ser 
entendido como estar disposto a gostar, a se identificar, a escolher os 
lugares por onde anda e, sobretudo, as pessoas deste lugar.

A pesquisa foi desenvolvida, assim, de forma a sentir a construção 
desses espaços de relações culturais, percebendo que tudo vai adqui-
rindo significados, os sons, as danças, as músicas, as múltiplas inte-
rações sociais que ocorrem com a chegada dos visitantes e que gera 
intercâmbio e apreensão de culturas.

Construindo a base teórica da pesquisa

Para a compreensão da pesquisa, utilizamos teóricos e conceitos 
que nos auxiliarão no entendimento da perspectiva cultural na Ama-
zônia. Entre esses autores citamos Claval (2001, p.63), que discorre 
sobre a importância do fenômeno cultural:

A cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técni-
cas, dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos 
durante suas vidas e, em outra escala, pelo conjunto dos grupos de 
que fazem parte. A cultura é herança transmitida de uma geração 
a outra. 
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Nesse contexto inicia-se o processo de entendimento dessa mani-
festação cultural, ao observar que ao longo do tempo as mais distintas 
comunidades formam suas culturas, acumulam valores e transmitem 
a herança cultural de geração em geração.

A compreensão é que esse processo é lento e gradativo – porém, 
dotado de uma dinâmica própria, em que no caso deste estudo, os Pai-
ter Suruí possuem uma cultura herdada cosmogonicamente de seus 
antepassados, transmitida aos mais jovens por meio de ensinamentos 
que perpassam o ato de vestir, dançar, pintar e alcançam a espiritua-
lidade e outros valores de subjetividade.

Com esse conceito observa-se que os espaços são construídos e 
qualificados, conforme observa Cassirer (2005): “devemos analisar 
as formas da ‘cultura’ humana para podermos descobrir o verdadeiro 
caráter do espaço e do tempo no nosso mundo humano”. Essa ques-
tão consiste na análise das formas culturais que compõem o universo 
indígena em sua representação e vivência de mundo.

As imagens a seguir reportam a preparação do ritual Mapimaí, em 
que é possível entender as relações de construção do espaço indígena. 
As representações, os símbolos, os signos e os significados compõem 
o universo que é pleno de cosmogonia, isto é, dos fenômenos, entre 
eles, a espiritualidade. Neste caso, a espiritualidade é compreendida 
como a condição sine qua non do construto humano do espaço e da pró-
pria construção de mundo, cujo contexto é o próprio espaço de ação 
que está impregnado das experiências e vivências dos Paiter Suruí.

A prática ritual é realizada com alegria, porque é um reencontro 
de celebração da vida, é o momento oportuno de renovar as relações de 
parentesco, de refletir sobre o espaço e as experiências adquiridas 
dos antepassados. Em síntese, o ritual é representativo no sentido 
de temporalidades distantes (passado, presente e futuro), imbricadas 
na territorialidade que é compreendida na junção dos fenômenos 
espirituais e materiais, o que significa comunhão e reflexão de suas 
trajetórias.

O Mapimaí é o momento oportuno da “fabricação de corpos”, 
quando as pinturas e os adereços vestem o físico e transcendem espi-
ritualmente em sua relação com Palop, o demiurgo criador de tudo o 
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que existe em seu universo representativo e que oferece a garantia de 
caminhar adiante, vencendo as agruras da vida, como energia reno-
vadora. É o fazer “gente mesmo, gente de verdade”.

Foto 2 – Preparação para o Mapimaí e a “fabricação de corpos”
Fonte: Ananda C. Lima da Cunha, 2011.

Foto 1 – Preparação para o ritual indígena: os mais velhos ensinam aos mais 
jovens
Fonte: Ananda C. Lima da Cunha, 2011.
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Nesse processo, as manifestações socioculturais presentificadas 
de representações no ritual constituem-se como fenômeno de atributo 
de identidade étnico e, nessa formação identitária, os lugares ganham 
morfologia qualificada. Em tal sentido, afirma Claval (2001, p.55):

os lugares não têm somente uma forma e uma cor, uma racionalidade 
funcional e econômica. Estão carregados de sentido para aqueles que 
os habitam ou que os frequentam. As pesquisas sobre percepção do 
espaço e do ambiente desenvolvidas pelos psicólogos são proveitosas. 
O romance torna-se algumas vezes um documento: a intuição sutil 
dos romancistas nos ajuda a perceber a região pelos olhos de seus 
personagens e através de suas emoções.

Através dessa conexão de conceitos abordados, nota-se que os 
lugares são formados pelo sentido e valoração que lhe é dado, pela 
emoção que carrega. Os Paiter Suruí dão forma ao espaço através da 
sua cultura, que luta em permanecer, mesmo com todos os avanços 
tecnológicos que a sociedade envolvente proporciona no sentido de 
anular ou invisibilizar as representações indígenas.

A ação representativa do ritual em se alinhar em fila indiana 
(foto 3) rememora o passado guerreiro e consiste numa marca valiosa 
de espacialidade e territorialidade, na qual é possível a leitura de afirma-
ção de identidade étnica com o significado de que “isso nos pertence, 
porque é uma conquista realizada com a ajuda de nosso deus Palop”.

A partir dessa reflexão, tem-se uma percepção sensível das repre-
sentações espaciais provenientes das vivências, da força do imaginário 
indígena e dos significados atribuídos a cada manifestação cultural, 
conforme afirma Kozel e Souza (2009, p.123): “concebemos a repre-
sentação como uma forma de linguagem impregnada de significados, 
de imagens, de valores sociais, refletindo a realidade ou vivência dos 
indivíduos”.

Logo, o conceito de percepção procura esclarecer sobre os valo-
res cognitivos, afetivos e simbólicos com a ligação ao lugar em que 
vivem e oferecem o sentimento de pertencimento e identidade, o que 
de acordo com Kozel e Souza (ibid., p.123):
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A percepção envolve as trajetórias da vida social dos sujeitos, isto 
é, os significados, as diferentes experiências, os valores que os seres 
humanos atribuem à sociedade e aos homens. Na realidade, as pes-
soas atribuem significados particulares ao espaço e aos objetos que o 
compõem. É assim que percorremos esse mundo vivido, mostrando 
o quanto a linguagem é central na constituição do sujeito histórico 
e social.

Como se pode constatar, a representação está ligada à percep-
ção como fenômeno de compreensão das ligações sociais que o ser 
humano estabelece no contexto social, de modo que se constitui como 
importante ferramenta de compreensão das etnias indígenas.

Da percepção à representação espacial

Compreender as representações presentes no contexto cultural 
não é uma tarefa fácil, pois como observamos trata-se de um processo 

Foto 3 – Ritual indígena: os espaços passam a se formar
Fonte: Cláudia Nascimento Oliveira, 2011.
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contínuo de formação social de cada agrupamento e que envolve 
infindos signos, símbolos e significados, cujas apreensões encon-
tram-se na subjetividade humana, ou seja, os valores intrínsecos 
são constituídos em forma de linguagens que não são perfeitamente 
codificáveis por aqueles que estão à margem de seus modos de vida.

A análise dessa formação perpassa contextos históricos, posto 
que não se trata somente de aspectos e elementos físicos, embora 
esses contextos possibilitem diagnosticar os processos de construção 
desse espaço. No senso comum da sociedade envolvente, não tem 
sentido entender, por exemplo, como o espírito do gavião, do macaco 
ou de outro animal poderia ser um dos responsáveis pela criação do 
mundo.

Tal fenômeno não é cognoscível se não se compreender os códi-
gos, os signos, as representações, os símbolos e os significados que 
estão vivos no construto mental de um povo, assim como também é 
incompreensível a deidade ou a divindade para os indígenas de algo 
que não pertence a seu meio e modo de vida.

Nosso trabalho de campo na aldeia Apoena Meireles dos Paiter 
Suruí nos mostrou um pouco desse processo de relação de construção 
de espaços e visão de mundo, que na esmagadora maioria das vezes se 
realiza com estranhamento. Desse modo, percebemos que a presença 
das externalidades se realizava em toda parte, sejam com pesquisa-
dores, jornalistas, fotógrafos, entre outros, que se encontravam para 
presenciar e participar do ritual.

Aqui ocorre uma simbiose, ou seja, à medida que influenciamos, 
somos igualmente influenciados, isto porque existe ainda que sutil-
mente uma troca cultural entre indígenas e sociedade envolvente. O 
participar do ritual dos Paiter Suruí, de certa forma, nos “transfor-
mava” em um deles e em contrapartida o uso da tecnologia (foto 4) 
era absorvido no “comportamento” da etnia.

É esse o caminhar contínuo entre culturas distintas que é, ao 
mesmo tempo, de aproximação e retração, em que ambas procuram 
compreender os códigos da outra, ainda que não seja plenamente 
acessível em sua totalidade, com ritmos, temporalidades e espacia-
lidades diferentes.
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Foto 4 – Entrevista realizada por jornalistas
Fonte: Ananda C. Lima da Cunha, 2011.

Em um segundo momento, realizou-se uma análise geral da pai-
sagem, notando que existem dois perfis de estrutura (fotos 5 e 6). De 
um lado, as casas típicas de alvenaria – “herança” da colonização da 
sociedade envolvente –; e do outro, as malocas dotadas de sentidos, 
significados e representações dos valores culturais indígenas, logo, 
espiritualizadas e construídas com elementos da natureza.

Dois perfis completamente antagônicos em um mesmo espaço de 
vivência. Quais as causas desse processo? Como compreender essa 
relação antagônica com configurações de poder existentes em um 
agrupamento humano como aquele?

A resposta ainda que seja não conclusiva está centrada na apreen-
são de novas representações que oferecem sentido de novas percep-
ções de mundo ou de realidade por meio dos processos pelos quais os 
Paiter Suruí encontram-se inseridos na sociedade envolvente nacio-
nal e internacional. A aldeia agora possui um caráter que perpassa 
o território do Estado, é mediada pela globalização, de modo que a 
terra indígena é monitorada por satélites e computadores, tecnologias 
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estas que parcelas dos indígenas dominam. A realização do Mapimaí 
agora não está restrita ao âmbito das aldeias, suas imagens percorrem 
o mundo instantaneamente por meio da internet e de outras mídias.

Esse caráter dado pelos meios de comunicação, ao contrário do 
que se pensa, tem-se constituído como importante não somente 
por demonstrar a cultura dos Paiter Suruí, mas como possibilidade 
de denunciar agressões sofridas pela etnia, seja em seus aspectos 
socioculturais, como também em termos ambientais, e são uma 
ferramenta para “garantir” a sobrevivência física dos habitantes da 
Terra Indígena Paiterey Karah.

Foto 5 – Casas em alvenaria, a presentificação da atualidade
Fonte: Ananda C. Lima da Cunha, 2011.

Os questionamentos feitos conduziram-nos à reflexão sobre um 
contexto histórico que ainda se encontra em processo de construção. 
De acordo com o Etnozoneamento Paiterey Karah, os Paiter Suruí 
passaram a ter contato com a sociedade envolvente a partir do ano 
de 1969, e o resultado desse contato com a população indígena foi a 
imediata redução de 5 mil para 250 pessoas. Significou praticamente 
a extinção da etnia, que teve grande parte do seu modo de vida modi-
ficada, com a inserção de valores que não possuíam em sua cultura.

Apesar de todos os percalços em sua trajetória pós-contato, a 
etnia tem lutado bravamente pela permanência de sua cultura e, com 
consciência, busca estratégias de compreensão sobre a sociedade 
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envolvente como forma de garantia de sua sobrevivência. Visualizam, 
por exemplo, que a educação é um caminho possível de entender os 
variados códigos, signos e significados que são colocados como rea-
lidade objetiva.

Foto 6 – Maloca, a presentificação da cultura e das heranças cosmogônicas
Fonte: Ananda C. Lima da Cunha, 2011.

Nesse caminhar, a percepção sobre o ritual do Mapimaí é um 
reencontro cultural, dos Paiter Suruí com seus valores mais sublimes, 
no qual a criação do mundo é a possibilidade da permanência ainda 
que ressignificada em decorrência da realidade imposta. O ritual se 
insere como uma constante busca do equilíbrio entre o homem, a cul-
tura, a espiritualidade e o meio ambiente, como condição de absorção 
de energia impulsora dos desafios do cotidiano.

Assim, em nossa percepção, a representação dos sentidos para os 
Paiter Suruí consiste na organização de quatro clãs: Gameb, Gab-
gir, Makor e Kaban. Estes estabelecem espacialidades específicas ou 
“marcadores territoriais”, onde cada um possui seu papel no ritual e 
com códigos entendidos pela etnia e respeitados pela espacialidade 
do outro, de modo a qualificá-los.

Embora em determinado momento os clãs sejam detentores de 
espacialidades e identidades próprias, com o desenvolvimento do 
ritual ocorre uma junção e, com isso, manifesta a identidade dos Paiter 
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Suruí, ou seja, juntos somos a mesma etnia, temos força e podemos 
vencer as dificuldades e desafios que nos são impostos.

Os “marcadores territoriais” são perceptíveis nos clãs, notada-
mente pelas expressões ou pinturas corporais com traços estéticos 
que distinguem suas ancestralidades, porém todos são pintados com 
penas de gavião – o espírito altivo e guerreiro. Na indumentária pai-
ter suruí e que marca territorialidades/espacialidades, os cocares 
significam poder e respeito, sendo usados pelos idosos, pelos guer-
reiros – lideranças da etnia – que atuam como conselheiros respon-
sáveis pela condução étnica e referenciais de etnoconhecimento para 
os mais jovens.

Em nossa percepção, o ponto máximo do ritual ocorre com o pro-
cesso de renovação espiritual, quando os clãs se juntam para preparar 
a comida e a bebida servidas a todos. A refeição é composta de pei-
xes e animais silvestres, especialmente macacos, que na cosmogonia 
paiter suruí são plenos de espiritualidade. Algumas espécies não são 
degustadas em razão dos valores herdados dos antepassados, e sua 
violação implica sortilégios para a etnia.

A bebida utilizada (foto 7) no ritual Mapimaí é conhecida como 
chicha, um fermentado que pode ser de milho, cará, mandioca ou 
outro tubérculo, e assim como a comida possui um significado espi-
ritual de purificação. Seu consumo no ritual, em nossa ótica, cons-
titui-se num desafio entre os clãs, em que se prova a resistência e a 
capacidade da liderança. O ritual, além do caráter espiritual, também 
pode ser entendido como a formação de alianças, reencontros, cola-
boração em forma de mutirão e reciprocidade simbólica, isto é, existe 
o momento que podemos entender como festa, mas ocorre a reflexão 
sobre as ações ocorridas no espaço.

Deste modo, a organização do ritual é responsabilidade de um clã 
anfitrião que oportuniza a oferta de alimentos e bebidas, enquanto os 
demais realizam a representação do que qualificam como criação do 
mundo. Em determinado momento os clãs convidados oferecem os 
presentes ao anfitrião e depois ocorre a partição ou troca simbólica 
dos presentes, o que poderíamos qualificar na sociedade envolvente 
como a confraternização entre parentes.
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Os presentes – colares, cocares, entre outros – significam o res-
peito pelo outro clã, seu caráter tem o sentido de fortalecer os laços 
de parentescos e construção de estratégias para a defesa do território. 
Possui ainda o sentido do desenvolvimento de habilidades, de apro-
ximações, de entender a subjetividade do outro, o que significa as 
afinidades, o aprendizado e o respeito por tudo aquilo que, embora 
possa parecer uma construção individual, é perceptível tratar-se de 
algo coletivo, identitário e de pertencimento, cujas apreensões per-
passam os aspectos puramente materiais.

Outro aspecto que merece atenção nessa construção ritualística é a 
ocorrência de casamentos cruzados ou exogâmicos2 – hoje em menor 
quantidade, devido às aquisições de novas representações e signifi-
cados adquiridos do pós-contato.

Foto 7 – Ritual indígena: degustação da chicha ou purificação do espírito
Fonte: Cláudia Nascimento Oliveira, 2011.

 2 Esse tipo de casamento ocorre entre clãs diferentes. Se ocorresse dentro do 
mesmo clã implicaria incesto, portanto, não é aceito entre os Paiter Suruí, porque 
isso se caracterizará como uma violência de seus códigos cosmogônicos.
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Diante dessa representação, nota-se que a cultura paiter suruí 
tem como objetivo a permanência de suas origens – ainda que com 
elementos de ressignificação –, de forma a incutir aos mais jovens a 
necessidade de sobreviverem cultural e espiritualmente, isto porque 
o enfraquecimento de seus valores implicará a fragilidade da etnia. 
Assim, salvaguardar os valores ancestrais não significa não aceitar as 
novas representações, ao contrário, sua incorporação com consciência 
refletirá no preparo de novos desafios.

Nesse novo caminhar, os Paiter Suruí possuem a convicção que 
existe uma necessidade proeminente de preparar suas lideranças, 
ouvir os ensinamentos dos idosos e respeitar continuamente a natu-
reza, sem perder a clareza de serem indígenas, brasileiros, habitantes 
do mundo e que o mundo e suas representações devem ser colocados 
como pontos de reflexão da atual e das futuras gerações.

Considerações finais não conclusivas

De acordo o exposto, notamos a forte preocupação dos Paiter 
Suruí na manutenção de suas raízes e valores culturais que são trans-
mitidos entre sucessivas gerações. Esse laço afetivo da manifestação 
cultural marca o território, define as espacialidades como construto 
de seu processo histórico, obtido com as vivências e experiências 
espaciais, consubstanciada como modo de vida pleno de qualidades.

No entanto, percebe-se que no contexto da paisagem ocorrem 
mudanças aceleradas, impulsionadas pelas influências externas, com 
a substituição de elementos que se encontram presentes no período 
anterior ao contato. Essas alterações consistem na estética da arqui-
tetura, ou seja, com construção de residências em alvenaria dotadas 
de banheiros internos, energia elétrica e de utensílios como fogão a 
gás, geladeira, liquidificador, entre outros, o que dá ênfase ao novo 
perfil indígena.

Essas novas representações não anulam a identidade indígena, 
até porque incidem no bem-estar das famílias, as quais foram apre-
sentadas ao “admirável mundo novo” que transporta consigo a 
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modernidade presente no sistema econômico. Na realidade, os Paiter 
Suruí procuram nessas representações compreender o significado da 
sociedade envolvente e, com isso, intercambiar seus conhecimentos 
e usufruir de oportunidades possíveis que viabilizem a etnia no con-
texto da atualidade.

Um dos meios de adquirir conhecimento externo é o estabeleci-
mento de parcerias com entidades governamentais e não governa-
mentais, além de universidades, onde seus filhos buscam se capacitar 
técnica e academicamente para compreender os signos e significados 
que posteriormente são disseminados entre a população.

Por outro lado, percebe-se a presença de igrejas evangélicas no 
interior da terra indígena, que de forma direta e indireta influencia 
no modo de vida e na cultura dos Paiter Suruí, constatando-se ainda 
a atuação de madeireiros, garimpeiros e invasores que a todo custo 
tentam inviabilizá-los social, cultural e espiritualmente.

Apesar da pressão existente, essa etnia luta pela permanência de 
sua cultura, com a consciência da dificuldade inerente, considerando 
que sobretudo os mais jovens são atraídos com maior desenvoltura 
para compreender os signos, símbolos, representações e significados 
da sociedade envolvente.

A resistência é mais destacada entre os mais idosos, cuja com-
preensão reside na ideia de que perder sua cultura implicaria não 
somente a morte física, mas também espiritual. Nota-se, porém, que 
vários jovens conseguem entender os códigos e ensinamentos de seus 
antepassados e constroem um discurso apontando sua preocupação 
quanto ao futuro, como afirma Miguel Suruí, em Pamine: o renas-
cer da floresta: “Gostaria que a gente permanecesse o que a gente é! 
Manter a nossa cultura e não perder nossa identidade. A nossa maior 
preocupação é com o nosso território, poder continuar com ele, ter 
árvore em pé, com a floresta viva” (Suruí, 2011, p.62).

Deste modo, as diversas formas de representações presentes 
no universo Paiter Suruí demonstram que seus valores culturais e 
modo de vida não estão dissociados da territorialidade/espaciali-
dade conquistada e construída com muito empenho. O ato da etnia 
de convidar a universidade e várias pessoas da sociedade envolvente 
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para participar do Mapimaí consiste numa estratégia de obter aliados 
para sua causa, ou seja, o “fortalecimento” cultural e a manutenção 
territorial.
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Esta obra discute a construção 
da narrativa histórica dos povos indígenas, 
refl etindo sobre seu vínculo tenso e 
permanente com a perspectiva do 
Ocidente. Essa relação levou historiadores, 
antropólogos e linguistas, a partir de 
diferentes perspectivas e com diferentes 
tipos de fontes, a remexer nos discursos 
contidos nos testemunhos para encontrar o 
tradicional e o novo, o permanente 
e o que mudou nas representações e na 
identidade de nossas populações nativas, 
enfatizando sua contribuição cultural e 
social à confi guração de nossas sociedades 
modernas e contemporâneas. 

Nos dez ensaios que compõem 
este livro, os autores recorrem a fontes 
documentais – iconografi as, crônicas, 
fi lmes, registros orais – e à historiografi a 
para abordar diferentes temas 
relativos à representação cultural dos 
grupos indígenas.
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