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As transformações sofridas pelos indígenas da Amazônia ao longo 
de séculos, após o contato com a sociedade envolvente, permanecem 
como a tônica de um processo que nos dias atuais, em decorrência do 
modelo econômico, assume um caráter de constantes intervenções. 
Os indígenas, por meio de estratégias de resistência e luta, procuram 
assegurar a permanência de suas culturas e a incorporação de novas 
representações e “valores” culturais, como é o caso dos Paiter Suruí. 
Todavia, em nome do desenvolvimento e do progresso o que se per-
cebe é a dizimação das etnias ao longo de décadas.
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A reflexão expressa em nosso trabalho objetiva demonstrar como 
essas questões são discutidas e compreendidas tanto pelos indígenas, 
quanto pela sociedade envolvente.

Considerações iniciais

A questão indígena no Brasil vem sendo discutida por muitos – 
ainda que em círculos restritos por antropólogos, professores, aca-
dêmicos, indigenistas e pela Funai. E, ao que parece, ainda há muito 
a ser debatido, se levarmos em conta as transformações das terras e 
aldeias indígenas ao longo dos anos.

O propósito deste trabalho é fazer uma análise das transformações 
socioespaciais que o coletivo Paiter Suruí recebeu através do contato 
com a sociedade envolvente. A priori, abordaremos a chegada dos 
colonizadores à Amazônia e em seguida trataremos desta etnia em 
especial.

O trabalho é resultado de reflexões realizadas na disciplina Popu-
lações Amazônicas e Sustentabilidade, ministrada no Programa de 
Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia 
(Unir) e culminou no convite dos Paiter Suruí para que um docente e 
um grupo de discentes fossem participar de uma atividade ritualística 
em seu território.

Deste modo, a atividade foi realizada em agosto de 2011, na 
Aldeia Apoena Meireles, município de Rondolândia (MT), durante 
quatro dias, onde algumas apreensões resultaram em transforma-
ções no modo de vida dos Paiter Suruí, bem como a permanência de 
seus valores culturais, ainda que ressignificados. As considerações 
aqui expostas consistem das observações e entrevistas com a popula-
ção indígena de várias aldeias que organizaram o ritual Mapimaí ou 
“criação do mundo”.

Sabemos que o tempo para tal análise é muito breve, porém nossa 
proposição é oferecer um relato do que foi observado, destacando-se 
todo o histórico da luta dos indígenas em preservar as suas tradições.
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Iniciamos abordando a atuação do indígena no cenário que se for-
mou com a chegada da sociedade envolvente em solos amazônicos. E 
em seguida trataremos dos Paiter Suruí.

O papel do indígena na colonização da Amazônia

Antes da chegada do colonizador, a Amazônia já era ocupada 
por inúmeras etnias indígenas, sendo que algumas viviam sob um 
governo monarca, semelhante aos dos incas, enquanto outras não 
possuíam governo centralizado. Onde hoje está localizada a Amazô-
nia brasileira, existiam várias etnias com culturas distintas entre si, 
com línguas distribuídas nos troncos linguísticos tupi, aruak, karib, 
tucano, pano e jê.

Seus modos de vida permitiam uma integração com a natureza, 
isto é, conheciam a terra e seus segredos, sabiam onde e quando pode-
riam plantar e colher, caçar e pescar, construir suas malocas e realizar 
outras atividades no cotidiano. Entretanto, com a chegada da colo-
nização, os modos de vida foram modificados, sendo que a ocupação 
portuguesa na região amazônica se deu no início do século XVII, com 
a fundação do Forte do Presépio, o que deu origem à cidade de Santa 
Maria de Belém do Grão-Pará.

A Amazônia foi ocupada inicialmente por exploradores luso-
-brasileiros, tropas de resgate, droguistas do sertão e por missões reli-
giosas. Estas últimas tiveram participação significativa na ocupação 
espacial da região, que juntamente com as tropas de resgate portu-
guesas visavam caçar os indígenas e torná-los escravos das lavouras. 
As primeiras cidades a surgirem na região foram Belém, Bragança, 
Santarém, Óbidos e Monte Alegre.

O contato com o colonizador foi violento desde o início. O não 
indígena português precisava garantir as fronteiras contra os espa-
nhóis e, para isso, era necessário expulsar e manter afastado o indí-
gena que lutava contra esse avanço. Com isso, inicia-se o processo 
de “amansamento”, tendo como consequência três formas de sujei-
ção: os descimentos, os resgates e as guerras justas. Os chamados 
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descidos eram aqueles livres e os resgatados e provenientes de guer-
ras justas eram os escravizados legalmente. Os resgatados também 
eram chamados de “índio de corda”, pois ficavam amarrados.

No início da colonização os indígenas eram usados como mão 
de obra escrava para atividades agrícolas, pecuárias, artesanais e de 
coleta de drogas do sertão. A precariedade do tráfico negreiro para a 
Amazônia, a ocorrência de epidemias e o chamado “boom do cacau” 
fizeram que a demanda de mão de obra crescesse ainda mais no 
século XVIII.

Os capitães deveriam zelar pela integridade do indígena, mas 
foram os que mais os exploraram. Os missionários que atuavam 
na Amazônia eram os carmelitas, os capuchinhos e os jesuítas. Os 
dois primeiros certa vez partiram para o confronto armado conta os 
jesuítas, pois se julgavam prejudicados com a divisão das terras. Os 
indígenas não tinham o direito de decidir se queriam ou não traba-
lhar. Os que estavam sem ocupação eram cedidos aos colonos que os 
“remunerariam”, nem mesmo o direito sobre seus corpos tinham, 
visto que suas mulheres e filhas eram tomadas sexualmente pelos 
colonizadores.

Em 12 de maio de 1798 é criada a Carta Régia que acaba com o 
Diretório e obriga o indígena a fazer parte do Corpo de Milícias ou 
do Corpo dos Trabalhadores. Essa lei vigora até a independência do 
Brasil. Em 1808 e 1809, novas leis surgiram permitindo aos colonos 
a captura dos indígenas. No período da Regência esses atos foram 
revogados, e a partir de 1843 os capuchinhos iniciam o processo de 
catequização dos indígenas.

Ao analisarmos a ocupação da região amazônica vindo pelos 
rios Madeira, Mamoré e Guaporé, notamos que não houve muita 
diferença das demais regiões. Os colonizadores encontraram povos 
indígenas autóctones e oriundos de outros lugares, os quais haviam 
sofrido perseguições diretamente da colonização.

Os registros históricos mais antigos apontam que o Vale do 
Madeira era habitado pelos Tora, Mura e Matanawi, sendo os Mura 
os que mais reagiram à colonização portuguesa e acabaram se ren-
dendo e pacificados por algum tempo. Porém, devido às agressões 
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sofridas pelos “civilizados”, voltaram a atacar na área do rio Madeira. 
No Vale do Tapajós, os Munduruku também não aceitaram facil-
mente a chegada dos portugueses, mas se tornaram seus aliados, 
porém com alto custo populacional, visto que sofreram diversas epi-
demias no final do século XVIII. No Vale do Guaporé, os escravos 
indígenas eram em menor quantidade em relação aos negros, o que 
era um diferencial em relação ao Rio Madeira e outras localidades.

A ocupação da região amazônica perduraria nos séculos XVIII e 
seguintes. Ocorre que em meados do ano de 1860 a região passaria 
por uma estagnação econômica quando o cacau e outros produtos 
exportados sofreram uma queda de preços. Somente com o primeiro 
ciclo da borracha, ainda no século XIX, houve um incremento econô-
mico com o extrativismo, o que atraiu novos migrantes. Essa valori-
zação da borracha permitiu o avanço de seringais nativos do Madeira, 
Mamoré, Guaporé, Purus e Juruá, o que resultou no “encontro de 
sociedades” entre trabalhadores e indígenas, de modo que os últimos 
foram as principais vítimas do processo exploratório.

Com o passar do tempo e com a queda das exportações da borra-
cha, abranda-se a exploração dos indígenas, situação que muda com o 
segundo ciclo da borracha, quando é retomada com mais intensidade 
e prossegue mesmo após o fim desse período. Exemplo disso veio com 
a abertura das rodovias na década de 1960 e em seguida nas décadas 
de 1970 e 1980 com o surto migratório. De acordo com Scaramuzza 
(2010, p.155):

Os grandes projetos foram desencadeados em uma tentativa 
desesperada para alcançar os ritmos desenvolvimentistas dos países 
em ascensão e, assim, reduzir os supostos atrasos provocados pelo 
período colonialista brasileiro. A região amazônica, que outrora havia 
sido identificada como o inferno verde, foi magicamente transfor-
mada no grande paraíso terrestre, tornando-se palco de um dos pro-
cessos migratórios mais intensos já ocorridos em território brasileiro.

Scaramuzza (2010) analisou a etnia Gavião, no entanto, é possí-
vel perfeitamente aproveitar sua pesquisa para contextualizar outras 
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etnias, tendo em vista que em nada se diferem quando se trata de colo-
nização e exploração. Todas sofreram por conta do acelerado cresci-
mento que se buscava à época. A Amazônia começou a ser vista como 
a salvação do país. A região “passou a fazer parte dos grandes pro-
jetos desenvolvimentistas, aliando as estratégias de crescimento aos 
processos de colonização e avanço sobre o território” (ibid., p.155).

No caso rondoniense, a demanda de migrantes oriundos prin-
cipalmente das regiões Sul e Sudeste, sedentos por oportunidades e 
iludidos com as propagandas governamentais, teve como consequên-
cia a mortalidade e extinção de várias etnias indígenas que viviam na 
região. O governo intensifica a propaganda de que é preciso ocupar 
a Amazônia, vista como um “vazio populacional”. Segundo Almeida 
Silva e Leandro (2010, p.56):

O governo Vargas, tido como o sinônimo de brasilidade e nacio-
nalismo patriótico, pautou-se pela estratégia de marchar rumo ao 
oeste ocupando os vazios demográficos, confirmando a evidência 
empírica da baixa densidade demográfica. O mesmo percurso foi 
realizado por Juscelino Kubitschek durante seu governo quanto à 
política de ocupação do interior brasileiro, com a abertura de estra-
das que permitiam “levar o desenvolvimento” aos rincões mais 
distantes.

A desenfreada demanda de migrantes produziu uma depredação 
da natureza e transformou a cultura existente na região, conforme 
análise de Almeida Silva e Leandro (ibid., p.47):

todas as ações de ocupação e dilapidação do patrimônio “natural” e 
cultural da Amazônia obedecem a essa lógica do progresso e do desen-
volvimento a qualquer custo, mesmo que isso represente a extinção 
da rica biodiversidade e dos povos tradicionais e indígenas.

Assim, de acordo com os autores, a região amazônica e seu povo 
transformam-se gradativamente em virtude da chegada do progresso. 
O povo indígena passa a desenvolver atividades que antes não exercia, 
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“como trabalhadores rurais e urbanos sem quaisquer tipos de garan-
tias e direitos trabalhistas, sujeitando-se a marginalização social” 
(ibid., p.52).

O contato da sociedade com os Paiter Suruí não difere do que ocor-
reu com outras etnias, com inúmeras mortes causadas pela violência 
ou por doenças pós-contato, o que levou-os praticamente à extinção. 
Não abordaremos tais questões aqui, pois nosso intuito com este tra-
balho é relatar a vivência e experiência no ritual Mapimaí.

Etnia Paiter Suruí

Como mencionado anteriormente, o trabalho com os Paiter Suruí 
deu-se em agosto de 2011 em função do convite feito pelos indígenas 
e como atividade de campo da disciplina em Geografia. A experiên-
cia foi realizada na autodenominada Terra Indígena Paiterey Karah.2

Nossa visita ocorreu durante a realização do ritual Mapimaí, cuja 
representação é a criação do mundo com o objetivo de transmitir 
conhecimentos e valores culturais para aos mais jovens da etnia Paiter 
Suruí, considerando que eles aos poucos vêm adquirindo novos signi-
ficados em virtude do contato constante com a sociedade envolvente.

É importante salientar que o contato oficial foi feito pela primeira 
vez há pouco mais de quatro décadas. Antes disso, os Paiter Suruí 
haviam tido contatos esporádicos com extrativistas, logo, viviam de 
forma tradicional, sem qualquer interligação com a cultura da socie-
dade envolvente. Após o contato, ocorreram transformações, resul-
tantes da influência externa, como percebemos ao longo dos dias em 

 2 Reconhecida pelo Estado brasileiro, a Terra Indígena Sete de Setembro está 
localizada nos municípios de Cacoal (RO) e Rondolândia (MT), com 248.146 
hectares, e encontra-se situada entre 10°45’00’’ e 11°15’00’’ S e 60°55’55’’ e 
61°25’13’’ W. Seu acesso se dá por via terrestre, a partir do sul, por linhas vici-
nais (caminhos do tempo da colonização) que começam na cidade de Cacoal, 
com numeração crescente (8, 9, 10, 11, 12 e 14) na direção leste, distantes cerca 
de 80 km uma da outra. A terra recebeu esse nome por conta do contato oficial 
com a Funai ter ocorrido em 7/9/1969.
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que estivemos na aldeia. Felzke (2007, p.15 apud Scaramuzza 2010, 
p.160) reforça essa nossa observação quando diz que,

A inserção no mundo dos brancos trouxe consigo mudanças na 
organização social, nos rituais tradicionais, nas relações com a natu-
reza e no sistema econômico. Assim o capitalismo expresso pelo con-
sumismo e pela necessidade constante de ganhar dinheiro passou a 
fazer parte no dia a dia das aldeias.

Os Paiter Suruí, assim como as demais etnias, após o contato com 
os colonizadores e com o seu modo de vida, passaram por um processo 
de aquisição das culturas envolventes, em que estas são ajustadas às já 
existentes, o que nos leva à reflexão de Claval (2001, p.13):

A cultura não é vivenciada passivamente por aqueles que a rece-
bem como herança, eles reagem àquilo que lhes é proposto ou que 
se lhes pretende impor. Interiorizam certos traços e rejeitam outros. 
Inventam ao longo de suas existências, novas maneiras de fazer, atri-
buem cores novas aos seus sonhos e aos seus pesadelos e criticam os 
valores usuais quando estes não correspondem às suas aspirações 
profundas.

As mudanças após o contato, ao que tudo indica, foram muitas 
ao longo dos anos e vão desde a vestimenta até as construções das 
casas, que hoje são semelhantes às da cidade. Durante nossa estadia, 
observamos que havia duas malocas na aldeia, porém eram utilizadas 
apenas para a celebração dos rituais ou para abrigar os visitantes, não 
tinham o papel de moradia para os indígenas.

Toda a aldeia dispõe de energia elétrica. Foram construídos quatro 
banheiros de uso coletivo, sendo dois para o banho e dois com vaso 
sanitário. Não foi possível saber se os banheiros também são utiliza-
dos pelos moradores ou se foram construídos apenas para os visitan-
tes, pois não tivemos acesso à parte interna das residências.

A espiritualidade também passou por novos significados e repre-
sentações. Hoje não há somente a crença dos indígenas, há também a 

Representacoes_culturais_na_America_indigena__[MIOLO]__Graf_v-1.indd   234 25/08/2015   14:28:15



REPRESENTAÇÕES CULTURAIS DA AMÉRICA INDÍGENA  235

presença da Igreja evangélica na aldeia, a primeira a fazer contato com 
eles, uma realidade diferente da maior parte das outras etnias que, no 
Brasil, tiveram seu primeiro contato com a Igreja católica.

A presença do evangelismo está tão evidente que foi construída 
uma sede da igreja na aldeia para a celebração dos cultos, que nos 
serviu de abrigo nos dias que passamos na aldeia. Em conversa com 
os Paiter Suruí foi possível notar uma grande quantidade de adeptos 
ao evangelismo, fato que provoca conflito com os valores culturais e 
espirituais de ancestrais. A perda desses antigos valores é consequên-
cia do processo imposto pelas religiões não indígenas, já que possuem 
outras representações e códigos que não são facilmente aceitos pelos 
indígenas.  

As fotos 1, 2, 3 e 4 a seguir retratam o modelo das casas, as malocas 
e a sede da igreja evangélica que estão edificadas na aldeia Apoena 
Meireles e demonstra o quanto esses símbolos antigos, além dos 
novos, refletem na organização espacial. Com a exceção da maloca 
ancestral, as demais edificações são formas que se contrapõem ao 
universo indígena paiter, mas que no atual estágio são compreendidas 
como uma “necessidade” para exprimir as relações com a sociedade 
envolvente. A maloca foi construída por conta do Mapimaí. Segundo 
informações dos participantes, a construção durou cerca de dois anos 
e após o ritual iria ficar como alojamento para os visitantes.

Foto 1 – Sede da escola infantil
Fonte: Cláudia Nascimento Oliveira, 2011.
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Foto 2 – Construções das casas nos moldes das cidades
Fonte: Cláudia Nascimento Oliveira, 2011.

Foto 3 – Edificação da igreja evangélica
Fonte: Cláudia Nascimento Oliveira, 2011.
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Foto 4 – A maloca que apenas servia como alojamento para os visitantes e 
não mais como moradia
Fonte: Cláudia Nascimento Oliveira, 2011.

A educação também passou por transformações. Com exceção 
dos mais idosos, os demais falam o português fluentemente, além 
de dominar sua língua mãe, o tupi-mondé. Adotavam o português 
para se comunicar conosco e o mondé para conversar entre si. Alguns 
jovens dominavam mais o português do que a língua materna, isso 
por conta de frequentarem escolas na cidade e consequentemente 
conviverem com os “não indígenas”. Mesmo assim há a valorização 
de suas origens e de sua língua.

Os Paiter Suruí procuram resgatar e valorizar sua cultura, como 
instrumento de permanência e, consequentemente, reafirmar sua 
identidade. Uma das estratégias é o ritual do Mapimaí, transmitido 
pelos mais experientes e idosos à geração seguinte. Claval aborda 
essa questão da transmissão e difusão desses valores ao afirmar que:

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 uma outra escala, pelo conjunto dos grupos 
de que fazem parte. A cultura é herança transmitida de uma geração 
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a outra. Ela tem suas raízes num passado longínquo, que mergulha 
no território onde seus mortos são enterrados e onde seus deuses se 
manifestaram. Não é, portanto, um conjunto fechado e imutável de 
técnicas e de comportamentos. Os contatos entre outros povos de 
diferentes culturas são algumas vezes conflitantes, mas constituem 
uma fonte de enriquecimento mútuo. A cultura transforma-se, tam-
bém sob o efeito das iniciativas ou das inovações que florescem no 
seu seio. (Claval, 2001, p.63)

Mesmo com as mudanças, muitas tradições ainda estão evidentes 
e presentes no cotidiano da aldeia. Os Paiter Suruí são compostos por 
quatro clãs: Kaban (mirindiba, uma fruta regional), Gameb (marim-
bondos pretos), Gabgir (marimbondos amarelos) e Makor (taboca, 
uma espécie de bambu amazônico).

Cada clã possui um líder que o representa nas reuniões para dis-
cutir os assuntos da etnia. Há a presença de um líder maior, denomi-
nado “Labiway eSaga”. Almir Narayamoga Suruí foi eleito em 2010 
para ser o líder geral do povo Paiter, ficando sob sua responsabili-
dade as principais decisões que dizem respeito à etnia. Ele foi eleito 
pelo conselho de clãs. É importante destacar que a escolha do Labi-
way eSaga é feita democraticamente e, de tempos em tempos, outro 
líder assume o lugar. O fluxograma a seguir demonstra como se dá a 
governança paiter.

A etnia Paiter exerce os seus valores culturais de forma muito par-
ticular, conforme observa Cardozo (2011, p.5):

Sua organização social preconiza a exogamia clânica, onde o casa-
mento é permitido somente com os membros de outro clã. São poli-
gâmicos, sendo que especialmente os chefes e as lideranças podem 
casar-se com mais de uma mulher. Mantêm como regra preferencial 
o casamento avuncular. 

Durante a nossa permanência foi possível vivenciar o que Car-
dozo relatou. Os casamentos são arranjados pelo patriarca. Há casos 
em que a mulher já é prometida desde o nascimento. As mulheres 

Quadro 1 – Forma de governança paiter

CONSELHO DE CLÃS
Constituído por três

representantes  de cada clã

LABIWAY eSAGA
Indicado pelo Conselho 

de clãs

10 LABIWAY
Sendo dois por 

zona, eleitos pelos 

2° SETOR
ONGs indígenas 

(Associações Clânicas)

3° SETOR
ONGs indígenas e 

ambientais (parceiros)

FUNDO 
PAITER SURUÍ

ZONA 1
Cinco aldeias

ZONA 2
Cinco aldeias

ZONA 3
Cinco aldeias

ZONA 4
Cinco aldeias

ZONA 5
Cinco aldeias

Fonte: Cardozo, 2011.
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a outra. Ela tem suas raízes num passado longínquo, que mergulha 
no território onde seus mortos são enterrados e onde seus deuses se 
manifestaram. Não é, portanto, um conjunto fechado e imutável de 
técnicas e de comportamentos. Os contatos entre outros povos de 
diferentes culturas são algumas vezes conflitantes, mas constituem 
uma fonte de enriquecimento mútuo. A cultura transforma-se, tam-
bém sob o efeito das iniciativas ou das inovações que florescem no 
seu seio. (Claval, 2001, p.63)

Mesmo com as mudanças, muitas tradições ainda estão evidentes 
e presentes no cotidiano da aldeia. Os Paiter Suruí são compostos por 
quatro clãs: Kaban (mirindiba, uma fruta regional), Gameb (marim-
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para ser o líder geral do povo Paiter, ficando sob sua responsabili-
dade as principais decisões que dizem respeito à etnia. Ele foi eleito 
pelo conselho de clãs. É importante destacar que a escolha do Labi-
way eSaga é feita democraticamente e, de tempos em tempos, outro 
líder assume o lugar. O fluxograma a seguir demonstra como se dá a 
governança paiter.

A etnia Paiter exerce os seus valores culturais de forma muito par-
ticular, conforme observa Cardozo (2011, p.5):

Sua organização social preconiza a exogamia clânica, onde o casa-
mento é permitido somente com os membros de outro clã. São poli-
gâmicos, sendo que especialmente os chefes e as lideranças podem 
casar-se com mais de uma mulher. Mantêm como regra preferencial 
o casamento avuncular. 

Durante a nossa permanência foi possível vivenciar o que Car-
dozo relatou. Os casamentos são arranjados pelo patriarca. Há casos 
em que a mulher já é prometida desde o nascimento. As mulheres 
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3° SETOR
ONGs indígenas e 
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Cinco aldeias
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Cinco aldeias

ZONA 3
Cinco aldeias

ZONA 4
Cinco aldeias

ZONA 5
Cinco aldeias

Fonte: Cardozo, 2011.

geralmente casam-se muito jovens. Observamos que somente o 
homem tem a liberdade de casar-se com uma mulher branca. Segundo 
os Paiter Suruí, a mulher ao casar-se com um indígena torna-se uma 
indígena e seus filhos serão considerados como tais.

No caso de uma indígena casar-se com um homem branco, seu 
marido não será considerado como membro, assim como seus filhos. 
Passam a ser tratados como “outros”. Os casamentos acontecem entre 
os clãs, sendo permitido aos líderes casar com mais de uma mulher, 
desde que consigam sustentá-las. O líder maior é casado com duas 
não indígenas. Em entrevista com uma delas, a mesma informou que 
não seria um problema se o marido tiver uma terceira esposa.

Durante nossa estadia na aldeia, tantas outras observações foram 
feitas. No que diz respeito ao ritual do Mapimaí, foi celebrado em três 
dias e em cada dia havia uma atividade específica. Os clãs convidados 
Gameb, Gabgir e Makor confeccionavam presentes durante a cele-
bração do Mapimaí, para oferecer ao seu anfitrião Kaban.

A participação no ritual não se restringia somente aos Paiter Suruí. 
Nosso grupo de alunos poderia, além de observar, participar do ritual. 
No entanto, em função do horário, não foi possível acompanhar o 
ritmo do coletivo no Mapimaí. Participávamos somente durante o 
dia, tamanha a sua intensidade. Para os Paiter Suruí, a base da vida é 
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a floresta. Ela oferece recursos necessários à sobrevivência das popu-
lações indígenas. É o que determina a energia necessária para realizar 
o ritual. A energia física e psiquicamente gasta para a realização do 
ritual é intensa, sendo que a floresta impõe esse ritmo aos participan-
tes. Os ritos iniciaram-se às 4 horas da manhã e prosseguiram até a 
meia-noite, com cantos e manifestações ininterruptas. O primeiro dia 
foi dedicado à criação de canções e à pintura. O segundo foi dedicado 
ao ritual da chicha3 e o terceiro destinado à caça.

A importância do ritual, assim como todo seu simbolismo decor-
rente, consiste na transmissão de valores dos mais idosos para os 
jovens com o objetivo de permanência cultural. Os indígenas mais 
velhos sabem que possivelmente outras manifestações e valores serão 
incorporados, pois seus filhos convivem com a sociedade envolvente 
diariamente; mesmo assim, acreditam que manterão suas origens. 
Paul Claval, mais uma vez, reforça o valor da transmissão de uma 
cultura quando diz:

A cultura só existe através dos indivíduos aos quais é transmitida, 
e que, por sua vez a utilizam, a enriquecem, a transformam, a difun-
dem. Sem ela, eles estariam desamparados: o instinto não é suficiente 
para guiá-los. [...] A linguagem permite que os homens se comuni-
quem. Suas relações só se desenvolvem a contento quando inseridas 
em contextos admitidos por todos. (Claval, 2001, p.89)

Considerando o que Claval abordou quanto à transmissão de 
uma cultura, os Paiter Suruí procuram, através do Mapimaí, a 

 3 É o nome de uma bebida indígena fermentada feita de mandioca, milho, batata 
ou cará, guardada por vários dias em recipiente de barro, que, por sua vez, é 
coberto por palhas. Por conta da fermentação, a chicha se transforma em uma 
bebida de teor alcoólico e é extremamente forte. Ao ingeri-la em grande quan-
tidade, a pessoa acaba vomitando. A concepção dos Paiter Suruís é que a chicha 
purifica o espírito. O desafio da festa é não ficar bêbado. O clã que oferece a chi-
cha tenta alcoolizar os líderes dos demais clãs, que evitam demonstrar estarem 
alcoolizados, porque isso se constitui uma grande vergonha diante dos demais 
da etnia (Oliveira et al., 2011, p.5). Outras etnias possuem variadas designações 
para a bebida, tais como caissuma, caiçuma, caium, entre outras. 
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permanência cultural que se encontrava adormecida por conta do 
constante contato com a cultura “não indígena”.

As imagens a seguir retratam alguns momentos do Mapimaí. As 
fotos 5 e 6 referem-se ao momento em que a chicha era ingerida pelos 
participantes do ritual. A foto 7 refere-se ao momento da dança, no 
qual os convidados indígenas e não indígenas se confraternizam. É 
nessa ocasião que os cantos criados no dia anterior são entoados.

Foto 5 – Ritual da chicha no primeiro dia. A bebida é oferecida aos participantes
Fonte: Cláudia Nascimento Oliveira, 2011.
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Foto 6 – Ritual da chicha no segundo dia, quando os clãs convidados devem 
beber toda a chicha como forma de agradecimento
Fonte: Cláudia Nascimento Oliveira, 2011.

Foto 7 – A dança de confraternização dos clãs e convidados

Fonte: Cláudia Nascimento Oliveira, 2011.

As fotos 8 e 9 demonstram como a vestimenta da sociedade envol-
vente está inserida nos jovens, que cada vez mais aderem a valores não 
indígenas também na língua que falam ou no seu modo de agir. Ficou 
evidente em nossas observações a importância do resgate da cultura 
dos seus antepassados.
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Foto 8 – Os jovens suruís observando os preparativos
Fonte: Cláudia Nascimento Oliveira, 2011.

Foto 9 – As jovens suruís
Fonte: Cláudia Nascimento Oliveira, 2011.

Os Paiter Suruí, apesar do pouco tempo de contato com a socie-
dade envolvente, se distinguem de outras etnias, quando trata de 
exercitar as relações em busca de benefícios e melhorias para o seu 
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povo. O Labiway eSaga, representando a Associação Metareilá do 
Povo Indígena Paiter Suruí, fechou parceria com o Google Earth para 
a elaboração do mapeamento e gestão de recursos florestais. Inúme-
ras visitas foram realizadas pelos técnicos do Google Earth após o 
acordo, sendo que os indígenas receberam treinamento para acessar 
a internet, postar vídeos, bem como monitorar possíveis agressões em 
seu território (invasões, roubo de madeira, entre outros) tendo como 
ferramenta o Google Earth.

Outra observação importante a ser citada é que os Paiter Suruí se 
destacam no cenário nacional e mundial com o Projeto de Carbono 
Floresta Suruí o REED+, que surgiu como uma alternativa de finan-
ciamento e geração de renda para o coletivo. O objetivo é trabalhar 
com a preservação da Amazônia, evitando que ela seja desmatada, e 
também no reflorestamento de áreas que tenham sido degradadas, 
com a finalidade de “sequestrar” o carbono, impedindo que ele seja 
liberado para a atmosfera.

Considerações finais não conclusivas

Mesmo com toda a violência (espoliação de terras, etnocídios, 
usurpação de direitos, entre outros), os indígenas continuam com 
uma luta incessante na busca de permanência cultural, do fortaleci-
mento de suas raízes e da transmissão de conhecimentos para seus 
descendentes. Tal fato foi percebido e constatado com o trabalho de 
campo junto aos Paiter Suruí que, mesmo com o contato com a socie-
dade envolvente e as transformações ocorridas em virtude deste con-
tato, mantêm uma preocupação na transmissão dos conhecimentos 
ancestrais para os mais jovens, de modo que a sua cultura continue a 
se perpetuar, evitando perda ou esquecimento com o transcorrer dos 
anos. O ritual do Mapimaí representou bem essa questão.

A maioria dos jovens nunca havia participado desse ritual, pois a 
última edição ocorrera em 2002. Dentre os mais idosos ou guardiões 
da memória ficou acordado que o Mapimaí seria realizado com maior 
frequência com o objetivo de não se perder os valores culturais.
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A partir da mudança na forma de relacionar-se com o mundo, 
como a parceria entre os indígenas e o Google Earth,4 os Paiter Suruí 
se tornaram conhecidos em todo o planeta, ganhando visibilidade 
inclusive para viabilizar projetos e parcerias. Nos dias atuais é pos-
sível rastrear qualquer ação ilegal dentro da Terra Indígena Paiterey 
Karah (Sete de Setembro); a informação é repassada imediatamente 
aos órgãos federais. Como essa prática confronta os interesses dos 
madeireiros que exploram ilegalmente a floresta, alguns dos líderes 
dos Paiter Suruí sofrem constantemente ameaças. Outro destaque foi 
o fato de terem se tornado a primeira etnia indígena do mundo a ter 
um projeto aprovado e certificado de carbono.

Algumas perguntas ficam no ar: como estariam esses indígenas se 
não tivessem tido o contato com a sociedade envolvente? Como esse 
contato é cada vez mais constante e intenso, essa etnia resistirá e con-
tinuará preservando sua cultura? Ou seus descendes se assemelharão 
ao modo de vida dos não indígenas?

Acreditamos que o contato era algo inevitável, a região amazônica 
seria povoada em algum momento, assim como ocorreu nas demais 
regiões. Mas outro questionamento que nos fazemos é: para povoar 
seria preciso dizimar os que aqui estavam? Provavelmente a busca 
pelo desenvolvimento explique tais ações, mas não acreditamos que 
tais desculpas sejam aceitáveis para aqueles que desejavam apenas 
continuar a viver do seu jeito em uma terra que consideram ser sua.

Ao final de nossa visita chegamos à conclusão que essa etnia pro-
curou usufruir da melhor forma possível do contato com a sociedade 
envolvente. Foram dias especiais em que nos desprendemos um 
pouco da correria da cidade e vivenciamos o dia a dia de uma etnia 
que luta para que sua cultura não seja esquecida.

 4 Através da parceria com o Google, por meio de um software gratuito disponibi-
lizado pela empresa, hoje é possível acompanhar o desmatamento do estado de 
Rondônia.
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