
Não é ainda o reencontro da contracultura com suas raí-
zes, quando a ruptura com modelos musicais arcaicos
embalava sonhos de um mundo melhor, mas pode-se
dizer que o Rock in Rio “sustentável” significa um pas-
so adiante para o show business. Claro que ainda se tra-
ta de negócio e, como o espetáculo não pode parar, o
tom verde lhe cai bem nestes tempos de urgências am-
bientais. E pode-se ir muito além do marketing.

É um longo caminho desde Woodstock, e não se po-
de dizer que a música de vanguarda tenha inspirado
comportamentos socialmente corretos. A longa lista de
obituários com desenlaces de curto prazo mostra que
ainda se morre de vida intensa, ou seja, o exemplo de
Amy Winehouse ainda representa um estereótipo do ro-
queiro: tudo aqui e agora, ainda que por pouco tempo.
Como, então, se concilia o culto à morte, presente nas
vidas de muitos astros e nas letras das composições
mais pesadas, com o olhar para o futuro que se concreti-
za em ações ambientalmente corretas?

Show de rock com emissão zero de carbono e 100%
de reciclagem pode parecer a alguns desavisados como

o além-túmulo da con-
tradição, quando se as-
socia o comportamen-
to arquetípico do ro-
queiro à irresponsabili-
dade. Mas é apenas a re-
cuperação de um espíri-
to perdido nos descami-
nhos da massificação:
se o rock nasceu como
uma celebração da vi-
da, após os horrores da
2ª Guerra Mundial, é
natural que em algum
momento seja retoma-
da essa matriz.

Se lá, na origem, o
encontro dos ritmos
africanos com a melo-

dia dos brancos inspirou um estilo de vida mais vibran-
te e rebelde e andou embalando sonhos de sociedades
alternativas nas quais as diferenças pudessem ser supe-
radas, também é de se constatar que a grande comunida-
de da contracultura acabou se esfacelando em tribos, al-
gumas inconciliáveis. Há poucos dias, herdeiros desse
sonho de tolerância se confrontaram até a morte diante
de uma casa de rock na capital paulista.

Por essa razão, chama mais atenção o anunciado es-
forço de responsabilidade social dos organizadores do
Rock in Rio do que seus projetos ambientais. Cuidar pa-
ra que um evento dessas dimensões deixe na terra ape-
nas as marcas dos pés dançantes é uma imposição do ás-
pero tempo em que vivemos. Uma boa gestão ambien-
tal é hoje parte obrigatória de qualquer iniciativa desse
tipo, e ninguém será condenado por fazer propaganda
de atitudes corretas. O que chama especial atenção é o
cuidado com os efeitos sociais desse acontecimento.

Nos debates sobre a sustentabilidade, quando se con-
segue ir além da questão ambiental, é inevitável que se
chegue aos limites do que se considera a responsabilida-
de da iniciativa privada. Um empreendimento privado
tem obrigação de produzir benefícios sociais além da-
queles trazidos pela renda? Ora, um evento que remete
às raizes da contracultura evoca obrigatoriamente os so-
nhos igualitários que inspiraram muitas canções. Mais
do que sessentão, o rock se vê diante da contingência
de se ressignificar. Se o show tem que continuar, me-
lhor que deixe no ar menos fumaça e no chão nenhuma
sujeira. E que ajude a manter na plateia a convicção de
que o sonho de um mundo melhor não acabou. ■
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Um longo caminho de
Woodstock até hoje

reunidas em um lugar não pode
ser sustentável. Mas nós temos
o compromisso de fazer a marca
Rock in Rio ser lembrada com
um nível de responsabilidade
diferenciado. Nesse sentido,
sabemos que sustentabilidade
não é só plantar árvores.

O que mais significa ser
sustentável?
Nós evitamos usar essa palavra
porque o que pretendemos é um
mundo melhor e focado nos três

pilares da sustentabilidade:
econômico, social e ambiental.
Nossa intenção é buscar formas
mais inteligentes para incentivar
e criar soluções nessa direção,
sensibilizando público e também
fornecedores e patrocinadores.

Você pode dar alguns
exemplos?
Por exemplo, não usamos papel
a não ser em sanduíche para
não aumentar o volume de lixo;
os copos de refrigerante podem

ser reaproveitados, parte da
lona é feita de PET e o que não
for será doado às cooperativas;
não temos descarte de madeira.
Outra coisa importante: o
movimento Rio Eu Amo Eu Cuido
vai distribuir porta-guimbas para
o público não jogar a guimba de
cigarro no chão. E continuamos
com nossos projetos sociais,
como a doação de instrumentos
musicais e a montagem de
salas de música nas escolas e
capacitação de professores. M.F.

A Cidade do Rock (acima e
ao lado) foi instalada em um
terreno de 150 mil metros
quadrados em Jacarepaguá.
O palco principal terá
86 metros de frente e
25 metros de altura. Estão
sendo colocados 40mil
metros quadrados de gramado
sintético. Na frente, vão
funcionar dois blocos de
dez lojas imitando casinhas,
mas feitos de contêineres.
No local, também haverá
uma roda-gigante, um kabum
e uma tirolesa. Para evitar
os banheiros químicos, foram
instalados 40 quilômetros
de tubulação de água e esgoto
e 500 vasos sanitários

Se o show tem que
continuar, melhor
que deixe no ar
menos fumaça e
no chão nenhuma
sujeira. E que ajude
a manter na plateia
a convicção de
que o sonho de
um mundo melhor
não acabou
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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