
A reserva indígena Sete de Se-
tembro, localizada na fronteira
entre Rondônia e Mato Grosso,
ganhou destaque recentemente
por denúncias de ações ilegais
de madeireiros na área de prote-
ção ambiental. Uma operação
da Polícia Federal, batizada de
Arco de Fogo, conseguiu apreen-
der madeiras nobres serradas
para a venda na região do Distri-
to de Boa Vista e Pacarana. E se-
gundo reportagem do Diário da
Amazônia, as madeiras foram
retiradas de diversas reservas
indígenas, inclusive a Sete de
Setembro. Enquanto governo
tenta descobrir até que ponto a
conivência dos indígenas facili-
tou a extração da madeira, den-
tro de aldeias Suruí — que ajuda-
ram nas denúncias à PF — na re-
gião, a preocupação é outra: co-
mo garantir a preservação da
floresta e sustentabilidade da
comunidade em meio a ataques
de madeireiros, disputas por
terras com a agricultura e ainda
sob o peso de legislações vindas
de cima para baixo, como o no-
vo Código Floresta.

O ambientalista Almir Na-
rayomoga Suruí, líder do povo
Paiter Suruí, está sempre aten-
do aos movimentos ao redor do
mundo para enfrentar os desa-
fios em sua região. “Discutimos
com pessoas de várias áreas a
forma mais efetiva de conseguir-
mos ter acesso às informações
dos sábios e das riquezas da flo-
resta e com isso buscar novos
modelos de gestão e formas de
construir um futuro melhor”,
explicou. E isto foi feito de uma
forma bastante inovadora para
uma comunidade indígena,
apropriando-se de receitas do
“homem branco”, mas com um
tempero caseiro. Os Pater Suruí

criaram um plano de desenvol-
vimento etnoambiental de 50
anos, baseado em eixos temáti-
cos e diretrizes que atendam de-
mandas como segurança ali-
mentar, habitação, proteção ter-
ritorial, educação ambiental, ge-
ração de renda, saúde integral e
recuperação de áreas degrada-
das. Estas ferramentas foram de-
senhadas pelos indígenas para
facilitar o diálogo com o poder
público, mas tem como base no
Parlamento Paiter Suruí, um sis-
tema de governança local.

O plano começou a ser traça-
do em 2000. Inicialmente, a
ideia era reflorestar as áreas
desmatadas do território, mas
a ação foi muito além. A comu-
nidade ganhou visibilidade
por suas ações de refloresta-
mento e conseguiu ampliar
parcerias nacionais e interna-
cionais que deram início a no-
vos projetos, como o etnozo-
neamento, para aproveitar me-
lhor todo o potencial dos cerca
de 250 mil hectares do territó-
rio indígena (ver abaixo) e o
projeto de redução de emis-
sões de carbono por desmata-
mento e degradação (mais co-
nhecidos pela sigla Redd).
“Nossa ideia com o Projeto Flo-
restal carbono Suruí é vender
o serviço que a floresta oferece
para o mundo, por meio de cré-
ditos de carbono e utilizar es-
tes recursos para implementar
outros programas”.

Os planos de Almir são agres-
sivos. Para garantir o aumento
de recursos, a comunidade dis-
cute o potencial do ecoturismo.
“As pessoas que buscam quali-
dade de vida querem ter acesso
à floresta e a tudo o que ela tem
a ensinar e podemos proporcio-
nar isso, de forma organizada,
para não destruir os recursos na-
turais”, explica. E até o meio de
chegar com mais facilidade na
região já está prestes a sair. O
Aeroporto Capital do Café, em
Cacoal, deve ser liberado até o fi-
nal do ano, com voos regionais
três vezes por semana para Ji-
Paraná e Porto Velho.

A meta maior de Almir, no en-
tanto, ainda está em estudo e
vai depender de muita criativi-
dade para a captação de recur-
sos: a construção de uma uni-
versidade, a primeira institui-
ção indígena de ensino supe-
rior. “Quero o projeto finaliza-
do em no máximo 15 anos.” ■

Trabalho que propõe regras
para o uso de um território,
estabelecendo onde e quando
se poderá pescar, caçar, plantar,
criar novas aldeias, entre outros.
A comunidade define ainda
qual a área a ser protegida.
No final, é feito um mapa com as
definições de cada área ou zona.

●
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Um plano de
50 anos para
salvar a floresta
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EMPREENDEDORISMO

Venda de créditos de carbono, ecoturismo e até uma universidade
devem garantir o futuro do povo indígena Paiter Suruí

ZONASDEDESENVOLVIMENTO

Cultural
Objetivo é garantir repasses dos
saberes para a geração de jovens
a fim de que eles valorizem
a própria cultura. Para isso,
serão realizados cursos, como da
língua Paiter e oficinas culturais.

Sagrada
Tem como função proteger os
ambientes naturais sagrados, que
são utilizados para manifestação
cultural e espiritual. Também
promover o resgate de tradições,
que se perderam com o tempo.

Caça
Área de caça e manejo de animais
silvestres para alimentação
e garantia de reprodução das
espécies caçadas. A Zona de
Caça foi definida num raio de 10
a 12 km no entorno das aldeias.

Pesca
Zona de Pesca se divide
em duas áreas no rio, uma
de uso constante para a pesca
(Moribey Payah) e outra de uso
esporádico e de proteção
intensiva (Ikabeh Alawaon).

Proteção
Área de 151.181,31 hectares,
num raio de 8 km depois das
aldeias e 2 km das divisas com
fazendas, destinada ao uso
responsável de recursos
naturais e serviços ambientais.

ECONOMIA CRIATIVA

Diagnóstico
etnoambiental

CriançasPaiterSuruí: esforço
paramanterastradições

Jovensdas
aldeiasainda
enfrentam
dificuldades
parapoder
estudar
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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. ■
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TECNOLOGIA
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SUSTENTABILIDADE
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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
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