
Na Terra Indígena Sete de
Setembro, a educação é uma
das principais apostas do chefe
Almir Narayamoga Surui para
conseguir melhorar as formas de
gestão e garantir um crescimento
sustentável para as cerca de 25
aldeias que ocupam os 250 mil
hectares na região. O trabalho
não é fácil. Por conta da baixa
capacitação das populações,
ainda é difícil adaptar as políticas
públicas e até propor novas, mais
adequadas a realidade local.

Qual a maior dificuldade
do povo Paiter Suruí?
Estamos tentando mobilizar
o povo em busca de melhores
políticas, especialmente em
educação. Hoje na Universidade
Federal de Rondônia não tem
nenhum indígena. Todos os que
estudam estão em instituições
particulares, que oferecem
bolsas de estudos para indígenas.
Já conseguimos formar sete
professores em várias áreas.
Mas nossa carência de
professores ainda é enorme.
E a estrutura de ensino das
aldeias também é muito precária.

O programa de Territórios
Etnoeducacionais (que prevê
que as ações sobre o ensino
indígena ultrapassem
as delimitações de estados
e municípios), do governo
federal, já chegou a Rondônia?
Este programa ainda está
em implementação. Fizemos
a instalação do comitê gestor,
que vai ajudar na implantação
da política pública na região.
Mas não sabemos qual será
o resultado prático disso.

Qual a sua visão das políticas
públicas do governo federal
para as populações indígenas?
Acho que são boas, contam com a
participação indígena, mas temos
o problema da implementação.
Na prática não é como
colocado no papel. Por isso,
queremos nos mobilizar
e propor políticas públicas
em cima da nossa necessidade.
Nossa meta é fortalecer
o conhecimento indígena.

Na semana passada ocorreu, no Rio de Janeiro, o II Fórum
Internacional Rio Cidade Criativa, evento que discutiu a im-
portância da cultura como um pilar do desenvolvimento ur-
bano. A programação ampla e diversa incluiu uma mesa so-
bre a economia criativa e as perspectivas abertas para a ci-
dade do Rio de Janeiro nesta década. Além de mim, partici-
param do debate, o Rodrigo Carvalho, que coordena o Nú-
cleo de Economia Criativa da ESPM-RJ comigo; a Heliana
Marinho, gerente de economia criativa do SEBRAE-RJ; e a
Eliane Costa, gerente de patrocínio da Petrobras.

A grata novidade na programação deste ano foi que,
além do espaço do Museu de Arte Moderna, tivemos um
dia na Mangueira, no Núcleo de Cultura Criativa Pano Pra
Manga/MCA. Na música “Zerovinteum”, Marcelo D2 can-
ta que é “fácil falar de coisas tão belas, de frente pro mar,
mas de costas pra favela”, explicitando que parcelas da so-
ciedade carioca se recusavam a reconhecer a presença das
favelas na cidade. Esse comportamento, ainda presente,
decorre de uma visão de que nela tudo é escasso, de que

nas favelas não há riquezas
nem potencialidades.

Mas e a produção do car-
naval? Um evento que mo-
biliza diversas comunida-
des durante o ano inteiro,
que através de suas compe-
tências artísticas produ-
zem música, dança, perfor-
mance, arte plástica, mo-
da, efeitos visuais em um
só produto. Segundo o rela-
tório da UNCTAD sobre as
indústrias criativas, o car-
naval é o principal produto
de exportação da econo-
mia criativa brasileira.

Naturalmente não é a so-
ciedade inteira que está de

costas para a favela. Cacá Diegues valoriza a riqueza e a
criatividade presente nesses espaços no filme “5x favela:
agora por nós mesmos”, no qual assistimos histórias rotei-
rizadas, dirigidas e dramatizadas por seus moradores. E
por falar em cinema, não poderia deixar de mencionar
que a sala de exibição com a maior taxa de ocupação do
Brasil se localiza no Complexo do Alemão.

Existem outros exemplos da música, da literatura, do tea-
tro e dos demais campos da economia criativa capazes de
nos evidenciar a força criativa das pessoas que vivem nas fa-
velas, porém quero enfatizar que se o Rio deseja ser reconhe-
cido como cidade criativa, é crucial que integre o seu espaço
urbano e, consequentemente, as pessoas que nele vivem, de
maneira que cada uma possa expressar a sua cultura.

Richard Florida, pesquisador do tema, revela que a cidade
criativa é aquela tolerante, heterogênea e que conecta as pes-
soas. A criatividade emerge, portanto, da diversidade e da
coletividade. Precisamos reeducar o nosso olhar para reco-
nhecer as riquezas escondidas por décadas de afastamento,
afinal concordamos com Charles Landry que afirma não exis-
tir lugar no mundo que não possua alguma característica his-
tórica, social e cultural que não possa ser mobilizada produti-
vamente em prol do seu desenvolvimento socioeconômico.

A iniciativa do II Fórum Internacional Rio Cidade Cria-
tiva é muito bem vinda, assim como também são, por
exemplo, o investimento da prefeitura, através da RioFil-
me, na abertura de salas de cinema nessas comunidades e
o edital do funk publicado pelo governo estadual, através
da secretaria de cultura.

É claro que há muito a se fazer para efetivamente garan-
tir a conexão entre esses espaços diferenciados do Rio de Ja-
neiro, mas acredito que já iniciamos esse longo caminho,
como pude verificar no fim de semana. ■

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA
QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Fotos: Renata Saraiva

Rio, cidade criativa?
Só com as favelas

TRÊSPERGUNTASA...

Ambientalista e líder
do povo Paiter Suruí

Produção
Região no interior da terra
indígena destinda à produção
agrícola sustentável e
extrativista. O excedente de
produtos como café, cará e arroz,
tem como destino o mercado.

Recuperação
Foco é a recuperação de
locais onde a terra indígena
foi desmatada para criar gado
ou retirar madeira, além de
nos rios ou igarapés com
pouca quantidade de peixe.

...ALMIR N. SURUI

Se o Rio deseja ser
reconhecido como
cidade criativa,
é crucial que
integre o seu
espaço urbano e
as pessoas que nele
vivem, de maneira
que cada uma
possa expressar
a sua cultura

JOÃO LUIZ DE
FIGUEIREDO
Coordenador do Núcleo de
Economia Criativa da ESPM-RJ

“Meta é fortalecer
o conhecimento
indígena”

ESTRATÉGIA PARA PROTEGER AS RIQUEZAS NATURAIS

Plano de etnozoneamento
da Terra Indígena Sete de Setembro

Fontes: Kanindé e Gamebey

1,3 mil habitantesPopulação

250 mil hectaresÁrea

MATO GROSSO

ntes

ares

MATO GROSSO

Zona de Interação Suruí-Zoro

Zona de Resgate

Zona de Proteção Integral

Zona de Produção

Zona Sagrada

Zona de Recuperação

Zona de Pesca

Zona de Caça

Cacoal
Porto Velho

 Segunda-feira, 21 de novembro, 2011 Brasil Econômico 13

jaime
Text Box
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