




De acordo com o antropólogo, a única saí-
da para uma sociedade mais sustentável se dará
a partir do uso do intelecto para ter consciência
do todo e buscar zonas de sublimação de confli-
tos e contradições.

Em entrevista a Juliana Lopes, de Idéia So-
cioambiental, o autor de "O que faz do brasil,
Brasil" e "Universo do carnaval: imagens e refle-
xões" também mergulhou nas raízes históricas e
culturais do País para analisar a relação do bra-
sileiro com a sustentabilidade. DaMatta faz con-
tribuições significativas para compreensão da
resistência a adoção de limites e atitudes pre-
servacionistas, por exemplo. Confira essa e ou-
tras idéias a seguir.

Idéia Socioambiental: É cada vez maior o consen-
so de que a transição para um modelo de desenvol-
vimento sustentável depende, essencialmente, de
uma profunda mudança de paradigmas: Partindo
dessa premissa, de que maneira as ciências sociais
podem contribuir com a construção de uma cultu-
ra para a sustentabilidade?
Roberto DaMatta: Dois pontos pequenos para
uma questão extremamente complexa. Quando
falamos de mudança de paradigma, trata-se de
algo que modifica pedaços de comportamento
críticos (o consumo pelo consumo, por exemplo).
Ela vai atingir a produção e as relações de traba-
lho, visões de mundo arraigadas, questões como
os elos entre sociedade e natureza que, ao meu
ver, ainda não chegaram na consciência dos do-
nos do mundo e do Brasil. Essa mudança é com-
plexa porque o sistema capitalista está objetifi-
cado, implementado de modo que é muito difícil
ter dele uma consciência de distância suficiente-
mente clara e forte para modificá-lo pela raiz.

Penso que de todas as chamadas ciências
sociais, a antropologia é a que pode oferecer al-
guns pontos interessantes para a discussão. Pri-
meiro porque ela se devotou a estudar socieda-
des com tradições fora dos chamados sistemas
religiosos e econômicos mundiais. A sociologia
investiga sociedades tomadas como primitivas
e selvagens, que não possuem Deus, sacrifício,
livros sagrados e até mesmo alta tecnologia,
classes sociais e escrita. Assim, descobriu siste-
mas que, até a chegada dos missionários, do ad-
ministrador colonial e do antropólogo, eram in-
teiramente autossuficientes e mantinham com
seus ambientes ecológicos, um equilíbrio for-
midável. Usavam-no, é claro, e o transformavam,
mas não o destruíam, inclusive porque na sua



leitura a "natureza" era uma criação dos deuses
ou dos homens e ela própria sofria transforma-
ções, sendo dotada de pessoalidade. Em mui-
tas tribos, a criação do homem e da socieda-
de coincide com a criação da natureza tal como
hoje a conhecemos.

A humanidade ou a cultura não é uma di-
mensão exclusivamente humana (como quer a
tradição Renascentista ocidental), mas pertence
a todos os seres vivos. É o que tem demonstrado
as obras de muitos colegas que resultam de uma
teoria criativa e importante, como as pesquisas
do professor Eduardo Viveiros de Castro do Mu-
seu Nacional. A antropologia descobriu — para
desmaio nosso — que a idéia de um controle ou
de uma luta na natureza e da sociedade contra
a natureza, na qual se funda o progresso, está
ausente em muitas concepções de mundo. Ne-
las, há um pressuposto de contrato entre recur-
sos naturais (personificados) e homens. Estudei
isso no meu ensaio sobre a "panema" na Ama-
zônia (publicado no livro Ensaios de Antropolo-
gia Estrutural), idéia que surge em muitos locais
do globo e das Américas.

Penso que tais experiências são importantes
para nossas reflexões sobre os limites do homem
e do sistema dominante de produção e consu-
mo (o capitalismo). Podemos manter algumas de
suas premissas políticas (liberdade, igualdade de
oportunidade, livre escolha, autonomia moral do
indivíduo, controle dos preconceitos), mas sere-
mos obrigados a revisar outras. Não se pode mais
imaginar que a natureza é uma fonte inesgotável
de recursos florestais, híbridos ou minerais.

IS: No obra "O que faz o brasil, Brasil", o senhor faz

uma distinção entre as duas faces do País. Em se

tratando de sustentabilidade, que aspectos ou fa-

tos caracterizam o Brasil (com B maiúsculo) e o bra-

sil (com b minúsculo)?

RDM: O Brasil é parte do ocidente e, como tal,
compartilha até com mais força e sectarismo em
alguns setores dessas idéias de um progresso in-
finito, de um crescimento baseado na indústria, e
na criação de uma infraestrutura e de uma eco-
nomia modernas, baseada na destruição da na-
tureza. Temos que incluir não só o Brasil como
Estado Nacional, como país que tem projetos na-
cionais importantes, que quer ser um interlocu-
tor (certamente já é, mas está predestinado — se
não fizermos nenhuma besteira —a ser um inter-
locutor mundial). Também temos que considerar
a sociedade brasileira com seus valores.

Tem-se a ilusão de que mudando o Brasil
como Estado Nacional vamos mudar a socie-
dade e controlar comportamentos, o que não é
verdade. Esse é um problema contemporâneo
do Brasil. A sociedade não pode ser controlada
por decreto, os atos administrativos nem sem-
pre correspondem aos valores da sociedade. A
sustentabilidade deve falar para os Brasis, o que
é difícil porque prevalece a idéia: o que é públi-
co não tem dono. Então, se não é de ninguém
pode ser meu.

IS: A medida em que avança a crise econômica,
ambiental e social, o Brasil atrai os olhares de todo
o mundo pela sua rica diversidade cultural e natu-
ral. Na sua opinião, o País pode se tomar uma po-
tência a partir do uso sustentável de seus recursos,
ajudando a consolidar um novo modelo de desen-
volvimento? Que desafios devemos superar para al-
cançar essa condição?
RDM: Claro que sim. Mas para isso será preci-
so uma elite mais lida, mais sensível e mais bem
preparada. Mais aberta às mudanças, é claro,
mas também e acima de tudo, ao que deve fi-
car. É muito fácil acusar a elite, mas ela também
é conseqüência de um processo social longo. Ela
também funciona no pressuposto de que é legí-
timo ser uma pessoa dinâmica, competitiva — é
o que se aprende na escola, na faculdade. Ago-
ra, se diz que para ter sustentabilidade teríamos
que reduzir o número de automóveis, contrarian-
do o que foi aprendido. É complicado... A espe-
rança é que hoje já existe uma consciência quan-
to a nossa ligação com o planeta.

I.S: O senhor acredita que os princípios da Revolu-
ção Francesa e suas reivindicações por liberdade,
igualdade e fraternidade, de alguma maneira, re-
forçaram o individualismo e a dificuldade de nossa
sociedade aceitar limites? Por quê?
RDM: Sem dúvida. A Revolução Francesa pode
ser lida como uma vitória dramática, embora ain-
da não totalmente cabal do individualismo. Mas
é ela que inventa o cidadão, que liquida a reale-
za e o clero como "ordens" ou segmentos sociais
governados por privilégio. A Revolução France-
sa abre o sistema para a igualdade, destituindo
a desigualdade como um valor social.

Agora, a relação entre individualismo e limites
tem outras fontes. O caso americano, um país que
nasceu moderno, mostra que o individualismo
está sempre sendo exaltado e, ao mesmo tempo,
limitado por leis e costumes porque todos têm
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consciência de que o mundo é feito dos outros.
Estou seguro de que se pode ter individualismo
e uma alta consciência social e de limites.

O caso brasileiro tem suas excepcionalidades
porque o nosso "individualismo" é, como tudo o
mais, relativo. Os ricos e poderosos podem ser
mais individualistas do que os pobres. Uma pes-
soa pode pregar individualismo para os outros e
não para si mesmo.

IS: Precisaremos estabelecer um novo contrato so-
cial e repensar os limites dos nossos próprios direitos
e necessidades individuais? Quais seriam os princí-
pios norteadores desse novo contrato social?
RDM: O novo contrato passa por uma idéia de
progresso social inusitada para a economia clás-
sica, diz que o mundo tem limites para crescer
de certas formas. Como conseqüência, também
mostra que tudo tem um elo e que estamos re-
lacionados não somente entre nós, mas com o
planeta que é mesmo a "terra" onde nascemos

i e morremos. Ademais, essa idéia revela que o
planeta é vivo, tem movimentos, uma dinâmi-
ca e reage ao que fazemos ou deixamos de fa-
zer com ele.

Como tenho dito em algumas ocasiões, o
movimento ecológico nada mais é do que os
antigos chamavam de "totalidade". Aquela visão
que abandona a posição fragmentada que privi-
legia o nosso ponto de vista e começa a conside-
rar que não há visão isolada de coisa alguma.

A grande novidade e esperança foi que tal
perspectiva chegou livre de cargas ideológicas
ou posicionamentos políticos. Ela apenas obri-
ga a enxergar o outro lado do pêndulo: o lado
do todo, do palco e do teatro. E reafirma que
nem todo campo ou estádio agüenta com to-
dos os jogos.

IS: Diferentes pesquisas mostram que o brasileiro
médio, invariavelmente, está longe de ter compor-
tamentos preservacionistas em relação ao seu pa-
trimônio de recursos naturais, como se acreditasse
que, aqui, por obra divina, eles jamais acabarão. Por
que isso acontece?
RDM: Eu me lembro que, quando era garoto,
o problema do Brasil era a natureza. O que nos
atrapalhava era o fato de ter floresta demais.
Essa visão brasileira é uma variante de uma visão
ocidental padrão. A visão ocidental hoje domi-
nante é muito mais anglo-saxônica, pós-moder-
na, capitalista do que propriamente portugue-
sa e brasileira.

Temos um sério problema de limites que de-
corre de um casamento mais ou menos sem re-
flexão entre uma sociedade aristocrática, pa-
triarcal e escravocrata, com um sistema na letra
republicano, mas com muitos apêndices corpo-
rativos e desejosos de preservar privilégios.

Soma-se a isso o nosso horror a um sistema
educacional realmente universal e competen-
te. Na hora de decidir, preferimos sempre o vale
família que garante o voto e a eleição do que o
prédio e a instituição de um ensino primário e
secundário impecáveis que mudam sistemas.
Como mudar mentalidades, sem um mínimo de
mudança social?

IS: A Amazônia tem sido alvo recorrente de dis-
curso nacionalistas do tipo "A Amazônia é nossa."
Contraditoriamente, não temos mostrado tanta
competência em solucionar o impasse de seu des-
matamento. Por que temos dificuldade em aceitar
o apoio internacional nesse tema enxergando nele
uma ingerência indevida?



RDM: Trata-se de um problema político que,
penso eu, esse governo tem muita dificuldade
em lidar. Um dos problemas que se colocam em
relação à sutentabilidade é a questão da sobe-
rania nacional. A soberania nacional é o dogma
moderno. Ela é mais forte do que é santíssima
trindade. Então, como se faz, por exemplo, para
deter um Estado que resolve atacar outro, como
os americanos que invadiram o Iraque? Temos os
judeus-israelenses que atacaram a Faixa de Gaza
para lutar contra o terrorismo de um grupo que
estaria instalado lá. Como se faz para impedir
que isso aconteça? Não tem como. Não existe
uma organização internacional, ninguém aceita
abrir mão da soberania nacional.
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IS: A sustentabilidade requer abordagens e estra-

tégias específicas de região para região? Que fato-

res culturais e sociais não podem ficar de fora des-

sa discussão?

RDM: Não se pode falar em sustentabilida-
de sem falar em limites e nos outros: naqueles
que são afetados por nossas ações e projetos.
Pela primeira vez, somos obrigados a perce-
ber o todo, o planeta inteiro. Mas não no sen-
tido do politicamente correto, mas num senti-
do muito mais profundo, em que o local afeta
o global. É quase que o contrário da visão tri-
vial de globalização. Requer a mudança do pa-
drão de consumo, das relações entre consumi-
dores e produtores, da velocidade de consumo
material, do merchandising, afetando todas
as indústrias.

Por enquanto a questão da sustentabilidade
é uma problemática, ainda estamos procurando
algumas soluções porque também não dá para
desmontar um sistema econômico inteiro da
noite para o dia. No entanto, há uma acentuada
descoberta ou redescoberta da chamada ética.
Ao desenvolver um novo produto na intenção
de ter mais lucro, o que é legítimo, a empresa
também tem que pensar nas conseqüências de
sua atividade. Eu não posso lançar um remédio
que cura a gripe, mas causa câncer. No fundo é
a idéia da totalidade, das implicações das minhas
ações. Acho que essa proposta está na agenda
de todo mundo.

I.S: Na sua opinião, a sustentabilidade como con-
ceito e modelo de desenvolvimento tem condições
de conciliar os desafios ambientais com outras
agendas urgentes e, que têm sido historicamente
negligenciadas, como a desigualdade social e mes-
mo conflitos étnicos e religiosos?
RDM: Sim, se as transformações forem coloca-
das na mesa, como está ocorrendo hoje. A crise
financeira e econômica tem muito a ver com o
esquecimento do todo, do fim da linha, da pon-
ta. Veja bem: o que ocorre quando tomamos
mais do que podemos pagar? Ficar rolando a dí-
vida e comprando mais é equivalente a esque-
cer o outro lado da moeda: o dia em que sere-
mos chamamos a pagar a conta. Se o sistema
cresce sem pensar na sua própria liquidez, ocor-
re uma crise. Do mesmo modo que se só usar-
mos nossos recursos para produzir, esgotamos
nossas fontes.

Penso que em um futuro próximo teremos
que enfrentar questões como soberania nacional



(um obstáculo ao uso e abuso de recursos natu-
rais que são obviamente localizados em países) e
questões de limites de consumo. O modelo tem
que mudar. Será preciso retornar a velha e cara
contenção ou ascetismo calvinista que eu ainda
encontrei como uma virtude nos Estados Unidos
no início dos anos 60.

Hoje, temos uma consciência muito clara de
que a atividade industrial tradicional clássica tem
um limite, está aí a crise. Pela primeira vez, esta-
mos nos confrontando com limites. A depressão
nos Estados Unidos não é só econômica, tem
uma depressão sociocultural bastante grande.
Os americanos estão vendo que não dá para vi-
ver como nos anos 50 e 60, fumando e bebendo
desbragadamente.

Outro movimento interessante que aparece
com a sustentabilidade planetária é a sustenta-
bilidade biológica. Hoje sabemos por A + B que
uma pessoa que bebe pouco, controla a comi-
da e faz exercícios vigorosos vai viver mais. É um
elemento que se coloca como restritivo, trazen-
do essa sobriedade.

IS: Diante dos desafios atuais, você é otimista quan-
to a uma transição para um modelo de desenvolvi-
mento mais sustentável?
RSM: Eu não sou otimista. O bicho homem é
perverso. Nós somos muito malucos, matamos
em nome de Deus, em nome da bondade, em
nome do povo. O nosso comportamento é mui-
to contraditório, é necessariamente contraditó-
rio porque é humano. Não está baseado ape-
nas em coisas utilitárias, necessidades básicas
que vêm da biologia, é uma biologia construí-
da. Não sabemos quem somos na realidade. Es-
tamos sempre nos descobrindo. Convenhamos
que o homem é um animal difícil de se gover-
nar, como é que se governa um cara que não
sabe quem ele é? É um mundo complicado...
Mas isso não significa que eu não viva com es-
perança, que não acha que a vida não seja boa
e tento aproveitá-la.

O exercício mais importante desse tipo de
entrevista é levar as pessoas a refletir porque a
única saída é o uso de algo poderoso, que é o in-
telecto. Nele está a nossa redenção de todas as
contradições que possam ser apontadas, talvez,
eventualmente, não resolvidas, mas ultrapassa-
das ou diluídas através do uso da razão, da re-
flexão. A tentativa de ter consciência das coisas
e a busca por zonas de sublimação de conflitos
e contradições.

No lugar de tintas e pincéis; chocolate, geléia, açúcar e ma-
teriais recolhidos do lixo. Ao invés de padrões e convencio-
nalismos, muita criatividade e ousadia. Essas são as fontes
principais para os trabalhos de Vik Muniz. O artista plástico
e fotógrafo paulistano, há 25 anos radicado em Nova Iorque,
expõe suas obras no Rio de Janeiro e em São Paulo entre os
meses de janeiro e abril.

A maior mostra já dedicada ao trabalho de Muniz
traz obras já consagradas como a Monalisa feita de pasta
de amendoim, o Che Guevara desenhado em geléia e o
retrato de Elizabeth Taylor montado a partir de centenas
de pequenos diamantes.

O destaque da exposição fica por conta da série "Pictures
of Garbage" (Imagens de Lixo). Nessas obras, catadores de
lixo de Gramacho (RJ) encarnam personagens de obras
consagradas, recriadas com o material recolhido do próprio
aterro sanitário onde trabalham. Os visitantes poderão
ainda conferir vídeos que mostram o processo de criação
das obras dessa série.

Dedicado inicialmente à escultura, Muniz percebeu, no
início dos anos 90, que ao documentá-las por meio da foto-
grafia encontrava um resultado artístico mais interessante.
Desde então, resolveu unir as duas linguagens, às quais
somou outras como desenho, pintura e colagem. Não por
acaso, foi a partir desta mudança que seu trabalho chamou
a atenção dos críticos, instituições de arte de Nova Iorque
e, em seguida, do resto do mundo. Hoje suas obras estão
em acervos particulares e galerias de diversos continentes
e em museus como o Tate Modern e o Victoria & Albert
Museum, em Londres; o Getty Institute, em Los Angeles; e
o MAM de São Paulo.

'Vik'
Em exposição no MAM Rio até 8 de março. Estréia
programada para 23 de abril no Masp, em São Paulo.
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