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APRESENTAÇÃO

os fenômenos ambientais relacionados à mudança climática encon-

tram-se tão presentes nas discussões contemporâneas que o seu caráter 

multidisciplinar passa a ser uma consequência natural. Por mais variadas 

que sejam as leituras e concepções a seu respeito, parece ser um consenso o 

fato de que tais fenômenos apresentam implicações diretas tanto no cotidia-

no da sociedade como na geopolítica, tanto na economia como na educação e 

na saúde, assim como na ética e na cultura. É improvável encontrar alguma 

área do conhecimento e da vida social na qual tal tema esteja ausente.
desse modo, o meio ambiente, a mudança climática, bem como diversas 

questões correlacionadas, como sustentabilidade e educação ambiental, fa-

zem parte da própria cultura de grande parte dos países. ao mesmo tempo, a 

amplitude e a diversidade da discussão tornam-na virtualmente inesgotável 

e tendencialmente superficial, uma vez que se trata de discursos aproprian-

do-se de outros discursos, frequentemente sem que haja claras fronteiras 

disciplinares e ferramentas eficazes para lidar com a interdisciplinaridade e 

a multidisciplinaridade a eles inerentes.
Partindo do pressuposto da inesgotabilidade do tema, mas no sentido 

de aprofundar a discussão sobre a relação do homem com o meio ambiente, 
por um lado, e de compreender formas de representação cultural das ques-

tões ambientais, em particular no cinema, por outro, este livro apresenta 

uma série de artigos sobre sustentabilidade ecológica e educação ambiental; 
construção de narrativas cinematográficas documentais e ficcionais; o papel 

de gêneros fílmicos ligados à sensibilização sobre os problemas ambientais; 
a conscientização e as ações práticas referentes à crise ambiental; efeitos e 

desafios dos fenômenos climáticos na área de saúde e em prol do bem-estar 

coletivo. o que se pretende, assim, é abordar os discursos e a práxis sobre o 

clima e o meio ambiente, sob diversos pontos de vista. além disso, conside-

rando-se o cinema como um poderoso propagador de referências culturais, 
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um propósito complementar é discutir instâncias, efeitos e ideias subjacen-

tes às representações cinematográficas do meio ambiente e dos fenômenos 

climáticos atuais. essa complentaridade de pontos de vista sobre represen-

tações do meio ambiente é perceptível nos diversos textos que compõem 

esta coletânea. Busca-se assim trazer uma mulplicidade de olhares que pos-

sam, por sua heterogeneidade, contribuir para uma melhor compreensão de 

questões tão basilares às sociedades atuais como as que concernem ao meio 

ambiente e ao clima.
o livro está dividido em duas partes. a primeira delas aborda diversos 

conceitos relativos ao meio ambiente, apresentando propostas e alternati-

vas sobre como as sociedades contemporâneas podem lidar, na prática, com 

os problemas ambientais causados pelo homem. em seu artigo Educação 

ambiental, empregos verdes e sustentabilidade, Maria da conceição Pereira 

ramos defende que o sistema educacional precisa fazer frente à necessidade 

de desenvolvimento de competências na área ambiental. Para isso, a auto-

ra chama a atenção para a necessidade de uma educação multidisciplinar 

que busque uma consciência ambiental, valores cooperativos relacionados 

à sustentabilidade e ao bem-estar social, econômico e ambiental. a ligação 

existente entre as políticas de saúde e de meio ambiente, por um lado, e o 

interesse econômico, por outro, é analisada por carlos roberto Franke que, 
no seu “breve relato”, critica escolhas elitistas, baseadas na lógica do mer-

cado, as quais, ao longo da história, têm vulnerabilizado populações inteiras 

em prol de minorias abastadas e poderosas. Maria suzana Moura e ian de 

Castro apoiam-se nos princípios de Fritjof Capra com respeito à organização 

dos sistemas vivos para reconectar o discurso da sustentabilidade com a 

dimensão da natureza. os autores sustentam que a “teia da vida” oferecida 

pela própria natureza já constitui um manancial capaz de orientar a cons-

trução de uma sociedade sustentável. Já a professora natália ramos enfoca 

a conexão existente entre clima e cultura e, em particular, defende o reco-

nhecimento da importância do mar dos pontos de vista ambiental, socioe-

conômico e cultural, a fim de que se desenvolvam políticas adequadas que 

respeitem as necessidades e a relevância das comunidades marítimas. Por 

fim, Olívio Patrício considera imprescindível a tomada de consciência indi-

vidual e coletiva sobre as consequências do ruído, bem como sobre as suas 

propriedades, tendo em vista a qualidade de vida, a saúde e o meio ambiente.
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na segunda parte, trata-se das representações cinematográficas do 

meio ambiente e das questões climáticas. nesse âmbito, sergio ricardo lima 

apresenta uma breve análise de Algol, a tragédia do poder, produção ficcio-

nal do período mudo do cinema alemão, sob os pontos de vista icônico/for-

mal, indexical/narrativo e simbólico/ideológico. o autor busca demonstrar 

como o texto fílmico veicula e sustenta uma ideologia que associa a crença 

no progresso da modernidade com a inevitável crise energética e dos valores 

humanos, sendo a conexão com a natureza e a preocupação com o coletivo 

são condições fundamentais para a redenção da humanidade. José Francisco 

serafim aborda a representação da natureza na obra de robert Flaherty, ci-

neasta que, ao longo de mais de trinta anos, dedicou quase toda a sua obra a 

questões vinculadas ao homem e sua relação com o meio ambiente. o artigo 

comenta filmes como Nanook, que mostra uma região do Ártico; Moana, o 

qual apresenta o cotidiano de um grupo étnico polinésio; O homem de Aran, 
que trata da relação de habitantes da ilha de aran, na irlanda, com o mar; 
e Louisiana Story, documentário que discute as mudanças provocadas em 

um local ecologicamente harmonioso pela chegada de um grupo de homens 

à procura de petróleo. Guilherme Maia trata da percepção audiovisual no 

cinema para abordar a exploração cômica daquilo que chama de ruídos infi-

éis, concentrando-se mais especificamente no “ecossistema audiovisual” de 

Jacques tati. o discurso ambiental, da forma como representado por filmes 

sobre clima e meio ambiente, é assunto de Mahomed Bamba, que identifica 

uma variação desde filmes mais engajados e militantes até obras que abor-

dam moderadamente a questão ambiental dentro do contexto de determi-

nada comunidade, havendo atualmente uma tendência maior para o cinema 

ecologista militante, devido ao próprio contexto contemporâneo. dentro 

dessa modalidade de filmes, é analisada por sandra s. Coelho a película Re-

ceitas para o desastre, a qual se estrutura como um reality show que articula 

diferentes níveis narrativos, tendo como principais elementos o apelo à ra-

zão, a sensação de intimidade e o humor. Finalmente, luiz Philipe Fassarella 

Pereira disserta sobre os filmes catástrofe, apresentando um breve histórico 

desse gênero cinematográfico, o qual, no presente século, focaliza os fenô-

menos ambientais como os vilões principais, como nos exemplos analisados 

das películas O dia depois de amanhã e 2012. 
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as discussões aqui apresentadas constituem alguns dos principais 

resultados do seminário internacional clima, cultura, Meio ambiente, re-

alizado em outubro de 2011 pelo Goethe-institut salvador-Bahia/icBa, em 

cooperação com o Laboratório de Análise Fílmica da Pós-Graduação em Co-

municação e cultura contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. 
espera-se que o debate sobre o tema seja enriquecido com os textos 

ora apresentados. a despeito da sua complexidade e abrangência, a intenção 

é que o reconhecimento do seu caráter multidisciplinar e a apresentação de 

discursos e práxis diferentes, porém correlacionados, sobre clima e meio 

ambiente, possam colaborar para o aprofundamento da temática ambiental 

e da sua relação com o cinema e a cultura, assim como para tomadas de po-

sição práticas e consequentes.

José Francisco serafim

sergio ricardo lima de santana
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL,  
EMPREGOS VERDES E SUSTENTABILIDADE

Maria da conceição Pereira ramos

“Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é 

necessariamente levado, pelo espírito de verdade que o anima, a procurar 

uma relação justa com o homem. aquele que vê o espantoso esplendor 

do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo. 
aquele que vê o fenómeno quer ver todo o fenómeno. É apenas uma ques-

tão de atenção, de sequência e de rigor.” (andresen, 2003, p. 73)

INTRODUÇÃO

a investigação do tema clima, cultura e ambiente é multifacetada, mul-

tidimensional e interdisciplinar, o que traz muitos desafios e proporciona 

uma ampla margem de inovação na intervenção e na educação.
o desenvolvimento das sociedades contemporâneas faz-se acompanhar 

por desafios ambientais crescentes: poluição do ar e da água, riscos químicos 

e toxicológicos, risco de acidentes industriais, por vezes de grande enver-

gadura (como os de Bhopal, seveso, tchernobyl, Fukushima, por exemplo).
as questões ambientais tornaram-se uma preocupação central, em 

todo o mundo, especialmente nos países desenvolvidos, e a adoção de estra-

tégias de desenvolvimento sustentável suscita a pertinência da consideração 

das relações entre educação, emprego, ambiente e responsabilidade social, 
assim como a consideração das interdependências econômicas, demográfi-

cas e dos recursos naturais. a preservação ambiental não está fora da ques-

tão do modelo econômico e da ética a que estamos submetidos.
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É preciso analisar a questão da formação e do emprego no quadro da pro-

teção do ambiente e do desenvolvimento sustentável. o sistema de formação 

tem um papel decisivo na satisfação das necessidades de qualificações, sendo 

necessário definir profissões estratégicas e formações prioritárias e fazer uma 

gestão antecipada das competências e das qualificações necessárias na área am-

biental. a educação ambiental tem por alicerce o respeito à vida e à cidadania.
trata-se de considerar importantes aspectos sociais e éticos da economia, 

da sociedade e da responsabilidade social das empresas e dos cidadãos, visando 

a obtenção de um desenvolvimento sustentável que respeite o ambiente natu-

ral e melhore a qualidade de vida. há ainda muito a fazer, nomeadamente, nos 

domínios da conscientização ambiental, da educação e da formação.
Propomo-nos analisar as seguintes questões: economia verde e desen-

volvimento sustentável; ambiente, migrações e mudanças climáticas; cida-

dania empresarial e responsabilidade socioambiental; ambiente e potencial 

de emprego e formação; educação ambiental e cidadania.

ECONOMIA VERDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

o desenvolvimento sustentável, global e local, integra preocupações am-

bientais, econômicas, sociais e culturais, por isso falamos de diferentes pilares 

da sustentabilidade (ambiental, social e econômico), dos quais o pilar ambien-

tal assumiu particular relevância nos últimos anos. neste pilar, encontramos 

uma necessidade de gerir os recursos a longo prazo, devido a sua escassez e a 

alterações climáticas, muitas vezes associadas a catástrofes ambientais.
no que se refere ao conceito de desenvolvimento sustentável – inicial-

mente proposto no relatório da comissão Mundial para o ambiente e desen-

volvimento (nomeado também como relatório Brundtland, em homenagem 

a um de seus autores e seu coordenador) – sua divulgação, ao nível interna-

cional, deu-se pela conferência das nações Unidas sobre o Meio ambiente e 

o desenvolvimento, em 1992, que fez estas questões ecoarem em um grande 

número de países. o conceito de desenvolvimento sustentável considera que 

o uso dos recursos naturais para a satisfação das necessidades presentes não 

pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. (Wced, 
1987) a sustentabilidade deve ser entendida nas suas múltiplas vertentes, am-
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biental, econômica e social, atingindo um desenvolvimento social e econômico 

e preservando os recursos naturais e culturais. a conferência das nações Uni-

das propôs a necessidade crucial de conciliar o desenvolvimento socioeconô-

mico com a conservação e proteção dos ecossistemas da terra.
o projeto ambiental the economics of ecosystems and Biodiversity 

(teeB) da organização das nações Unidas (onU) sobre “a economia dos ecos-

sistemas e da biodiversidade” chamou a atenção para os benefícios econômi-

cos globais da biodiversidade e para os custos crescentes da sua perda e da 

degradação dos ecossistemas. as estimativas da onU assinalam que se não 

forem tomadas as medidas adequadas para travar as tendências atuais de 

degradação ambiental, os custos dos danos na biodiversidade e nos ecossis-

temas poderão atingir 18% do Produto interno Bruto (PiB) mundial em 2050. 
(sUKhdev et al., 2010)

segundo a definição de B. sousa santos, na obra Semear outras solu-

ções: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais por ele or-

ganizada, “o termo biodiversidade, de facto, designa a diversidade de orga-

nismos, genótipos, espécies e ecossistemas, mas também os conhecimentos 

sobre essa diversidade”.
a partir do surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, 

passou a existir um discurso que procura condicionar a busca de um novo 

modelo de desenvolvimento aliado à noção de conservação do meio ambiente. 
a preservação e melhoria do ambiente, por serem inerentes ao aumento da 

qualidade de vida e defenderem o nosso patrimônio de recursos, são ineren-

tes ao conceito de desenvolvimento. os ambientes naturais constituem um 

componente importante do capital social coletivo. (UZaWa, 1994) o desenvol-

vimento harmonioso e sustentável deve estar na base da política de ambiente.
o surgimento do conceito de ecodesenvolvimento, proposto por ignacy 

sachs, em 1973, passou a defender a possibilidade de crescimento, desde que 

de forma sustentada, implicando uma mudança de paradigma. (sachs, 1986) 

este autor ampliou o conceito de sustentabilidade, envolvendo-o em diferen-

tes dimensões, que estão interligadas: as dimensões social, ambiental, eco-

nômica, espacial ou territorial, cultural e política, entre outras. Para sachs 

(2002, p. 58), a sustentabilidade do desenvolvimento é um desafio planetário, 
que procura conciliar o interesse econômico com os objetivos de políticas 
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sociais e ambientais. Sachs (2004) assinala aspectos imprescindíveis para o 

desenvolvimento sustentável: a ênfase no mercado interno, estimulando o 

emprego em setores com baixo conteúdo de importações visando o desen-

volvimento endógeno; a promoção de emprego decente e/ou autoemprego 

para todos, mecanismo pertinente para assegurar a sustentabilidade social e 

o crescimento econômico. com este objetivo, são apontadas algumas políti-

cas, como o incentivo ao emprego em atividades de conservação de energia e 

de recurso à reciclagem de materiais, à consolidação da agricultura familiar, 
ao estímulo do desenvolvimento rural e à pluriatividade, entre outras.

a economia solidária é parte integrante do desenvolvimento susten-

tável, abrangendo a defesa do meio ambiente , diversidade cultural, desen-

volvimento local, competitividade, governabilidade, eficiência e uma outra 

mundialização. (raMos, 2011) o crescimento sustentável assenta na melho-

ria das formas de repartição do rendimento e na geração de “economias de 

inclusão”, para introduzir dinâmicas sustentáveis na vida coletiva. o con-

ceito de economia solidária associa-se à responsabilidade socioambiental, 
à ideia de consumo consciente, à defesa do meio ambiente e à produção de 

orgânicos. À medida que se promove o consumo consciente, os recursos 

existentes no planeta são utilizados de forma mais adequada, evitando que 

cheguem a uma exaustão de recursos naturais. (BaUMan, 2011) 

associa-se à economia verde, um elevado potencial de criação de em-

prego e uma significativa capacidade de racionalização dos consumos energé-

ticos, procurando organizar as atividades e as infraestruturas no sentido dos 

melhores resultados em termos naturais e humanos, com redução de emis-

sões nocivas e melhor uso de recursos. estas preocupações estão por detrás 

de iniciativas de caráter supranacional, como a estratégia “europa 2020”, da 

comissão europeia, a “Green economy initiative”, das nações Unidas e a “Gre-

en Grouth strategy”, da organização para a cooperação e o desenvolvimen-

to econômico (ocde). em junho de 2012, ocorre a conferência rio+20, que se 

centra em dois tópicos: a economia verde no contexto do desenvolvimento 

sustentável e da erradicação da pobreza; e o quadro institucional para o desen-

volvimento sustentável. há um forte apelo social na agenda desta conferência, 
procurando conciliar justiça social com ambiente e economia, mobilizando vá-

rias instâncias, como empresas, organizações governamentais, autarquias e 
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cidadãos. Perante a crise econômica, é importante mobilizar a sociedade civil 

e manter os objetivos de desenvolvimento sustentável, “ensombrados” pelo 

fosso norte-sul. nas últimas duas décadas, a onU registrou o desaparecimento 

de 300 milhões de hectares de floresta primária, a elevação da temperatura da 

terra em 0,4 graus e mais gente a viver em favelas.
Mas o desenvolvimento tem de ser necessariamente local e regional. na 

problemática do desenvolvimento local sustentável, há que se satisfazer ne-

cessidades essenciais e qualidade de vida, economia e emprego, inclusão so-

cial, organizações democráticas e administração territorial que evitem o êxodo 

das populações. o desenvolvimento local promove o dinamismo econômico e 

está associado a processos de melhoria das condições de vida das pessoas que 

habitam em um determinado território, através da sua participação e exercí-

cio de uma cidadania ativa. a noção de desenvolvimento local está relacionada 

com o desenvolvimento endógeno, diversificação das atividades econômicas e 

sociais e conservação da paisagem cultural e natural. o desenvolvimento en-

dógeno reforça a importância dos aspectos econômicos, sociais e culturais da 

sustentabilidade, como pilares de uma situação territorial mais homogênea.
há um alargamento da dimensão econômica, com a percepção social do 

ambiente. Procura-se uma abordagem ecológica na qual se misturem visão 

naturalista, ecologia global e concepção crítica e alargada dos fenômenos 

econômicos. (vivien, 1994) economia e ecologia tentam abrir-se uma à ou-

tra. a economia é “bárbara” (saint Marc, 1994) pela degradação alarmante 

do nosso ambiente físico e social. É necessário conceber o ambiente na base 

de uma nova ética. em 1985, Passet mostrava o equilíbrio cósmico entre o 

mundo dos homens e o da natureza, analisava o ciclo e as formas das trocas 

que é preciso respeitar, se a humanidade não quiser destruir a ela própria. 
a preservação e melhoria do ambiente, por serem inerentes ao aumento da 

qualidade de vida e defenderem o nosso património de recursos, são ineren-

tes ao conceito de desenvolvimento.

AMBIENTE, MIGRAÇÕES E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

as alterações climáticas constituem um dos maiores desafios do sécu-

lo XXi e as suas respostas devem ser integradas nas estratégias nacionais, 
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territoriais, locais e culturais de desenvolvimento. a degradação ambiental, 
percebida pelo desequilíbrio ecológico e a desigualdade social advindas do 

processo de desenvolvimento socioeconômico impuseram à população mun-

dial um ônus incalculável. 
o processo das alterações climáticas e as múltiplas catástrofes natu-

rais, como as secas ou as enchentes, bem como, a longo prazo, a desertifica-

ção ou a subida do nível médio da água do mar, forçam milhões de pessoas 

a deslocarem-se. o desenvolvimento sustentável reduz a vulnerabilidade a 

catástrofes ambientais e alterações climáticas, podendo esta redução ate-

nuar um dos importantes problemas atuais, o da migração forçada, ou o 

dos chamados refugiados ambientais. (GeMene et al., 2011; ioM, 2008, 2009; 
PiGUet et al., 2011) 

segundo a definição do Programa das nações Unidas para o Meio am-

biente (PnUMa), os refugiados ambientais são “pessoas que foram obrigadas 

a abandonar, temporária ou definitivamente, a zona onde tradicionalmente 

vivem, devido ao visível declínio do ambiente (por razões naturais ou huma-

nas), perturbando a sua existência e/ou a qualidade da mesma, de tal manei-

ra que a subsistência entra em perigo”.
até 2050, cerca de 200 milhões de pessoas poderão abandonar as suas 

cidades devido a alterações climáticas, de acordo com dados da onU. o alto 

comissariado das nações Unidas para os refugiados (acnUr) estima que, na 

atualidade, existam 25 milhões de refugiados ambientais.
o impacto dos fatores ambientais nos deslocamentos deve ter em conta 

as percepções socioculturais e as representações dessas ameaças pelas po-

pulações afetadas. a mudança climática é vivida de forma diferente segundo 

as regiões e as categorias sociais afetadas, porque a vulnerabilidade relati-

vamente ao ambiente é o resultado de fatores socioeconômicos, culturais e 

geográficos específicos, que modelam cada sociedade.
Um documento do Banco Mundial (World BanK, 1994) assinalava que 

10 milhões de pessoas são anualmente forçadas a deslocar-se pelos grandes 

projetos de desenvolvimento. destas pessoas, 4 milhões seriam expulsas das 

suas terras e casas para dar lugar aos lagos artificiais criados por grandes 

barragens. outras 6 milhões de pessoas seriam forçadas à mobilidade com-

pulsória, por outros grandes projetos: renovação urbana, trabalhos rodoviá-

rios e ferroviários, polos industriais, etc. 
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Para o Banco Mundial, estes processos fazem parte da história natural 

do capitalismo e estão inscritos na evolução dos países industrializados e dos 

países em desenvolvimento. Mas há que se referir que esses projetos estão 

também inscritos nos processos de produção e reprodução da pobreza e da 

desigualdade a que as migrações/mobilidades forçadas estão, quase sempre, 
associadas.

as consequências das alterações climáticas variam entre as regiões, 
as gerações, as faixas etárias, as classes sociais, os níveis de rendimento, as 

profissões e os sexos, afetando sobretudo os mais desfavorecidos. as mulhe-

res funcionam como agentes de mudança na gestão dos recursos naturais 

da comunidade em diversas instâncias, na área da inovação, na agricultu-

ra e nos cuidados básicos, além de terem um papel-chave na adaptação às 

mudanças climáticas e no desenvolvimento sustentável. (Braidotti et al., 
1994; oit, 2009) tem que se criar oportunidades, ao nível nacional e local, 
para educar e formar as mulheres no domínio das mudanças climáticas e 

aproveitar os seus conhecimentos e capacidades de gestão dos recursos na-

turais, quando se elaboram políticas e iniciativas de adaptação e redução 

das alterações climáticas. as contribuições dos impactos das mulheres no 

meio ambiente e no âmbito de projetos de desenvolvimento precisam estar 

interligados.
há que dar respostas aos desafios colocados pela vulnerabilidade de 

migrantes urbanos. Os fluxos contínuos de migrantes, refugiados e outros 

deslocados são um dos fatores que levam ao rápido crescimento das cidades. 
Muitas destas pessoas vêm de zonas rurais ou pequenas cidades. embora se-

jam atraídas para os grandes centros urbanos em busca de melhores condi-

ções de vida, elas também migram devido a fragilidades ambientais ou para 

se adaptar às mudanças climáticas. estas pessoas forçadas a migrar frequen-

temente buscam proteção e oportunidades que as cidades podem oferecer, 
mesmo que terminem vivendo em comunidades carentes superpovoadas ou 

em bairros periféricos sem os mínimos serviços básicos.
a gestão da diversidade cultural nas zonas urbanas constitui uma das 

grandes preocupações do conselho da europa e da comissão europeia, ins-

tituições que lançaram, em 2008, o projeto “cidades interculturais”, de modo 

a fazerem da cidade um espaço aberto e plural e um lugar privilegiado de di-

álogo intercultural. a migração é essencialmente do campo para a cidade, o 
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que resulta em um aumento sem precedentes de contatos entre as culturas, 
colocando também sérios desafios à gestão da diversidade cultural, à comu-

nicação intercultural e ao planeamento urbano. (raMos, 2008)

É necessário encontrar meios inovadores e sustentáveis para apoiar as 

pessoas deslocadas e quem as acolhe.

CIDADANIA EMPRESARIAL E  
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

as empresas estão no centro do problema ambiental: ao criarem e 

transformarem produtos para satisfazer os consumidores, produzem tam-

bém impactos sobre a natureza (poluição e consumo de recursos) e sobre o 

homem (agressão à saúde pública e insegurança). torna-se assim necessário 

introduzir novas tecnologias de processos menos poluentes e compatíveis 

com a proteção ambiental e criar novas formas de organização na empresa 

que incorporem o fator ambiente, a qualidade e a segurança no trabalho. 
como afirma Winter (1989), é preciso integrar o ambiente através de uma 

reorganização interna da empresa e de uma reafetação de recursos. o de-

senvolvimento de normas de ambiente mais restritivas pode encorajar as 

empresas a adaptar-se a tecnologias menos poluentes e a investir em novos 

domínios de produção que respeitem o ambiente.
É necessário conceber o ambiente na base de uma nova ética, ter em 

atenção as relações entre empresas e sociedade, a responsabilidade social e 

ética empresarial, a cidadania e sustentabilidade empresarial. o estudo da 

responsabilidade social empresarial deve ser entendido como “uma área de 

interesse inter e multidisciplinar”, para cuja compreensão é indispensável 

mobilizar contribuições das mais variadas ciências sociais e humanas, seja a 

educação, a economia e a gestão. (PUPPiM de oliveira, 2008, p. 10)

a cidadania empresarial ganha importância e desperta responsabili-

dades alargadas na comunidade empresarial. contribuir para o desenvol-

vimento social, cultural e ambiental da comunidade é também missão da 

gestão empresarial. a responsabilidade social ultrapassa o contributo para o 

crescimento da economia e do emprego, abrindo caminho a uma intervenção 

mais globalizante: incentivar o exercício da cidadania, acautelar a dimensão 
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ética dos negócios, participar no desenvolvimento social das comunidades e 

contribuir ativamente para o reforço da coesão social. 
no livro verde “Promover um quadro europeu para a responsabilidade 

social das empresas” (2001), a comissão europeia define a responsabilidade 

social empresarial da seguinte forma: 

é essencialmente um conceito segundo o qual as em-
presas decidem, numa base voluntária, contribuir para 
uma sociedade mais justa e para um ambiente mais 
limpo. [...]. esta responsabilidade manifesta-se em rela-
ção aos trabalhadores e, mais genericamente, em rela-
ção a todas as partes afetadas pela empresa e que, por 
seu turno, podem influenciar os seus resultados.

o livro verde da comissão europeia (2001) faz uma análise detalhada 

de duas grandes dimensões da responsabilidade social empresarial (rse): a 

interna e a externa. a dimensão interna diz respeito aos trabalhadores e, no-

meadamente, a questões como o investimento no capital humano, a gestão 

dos recursos humanos, a saúde e segurança no trabalho, a gestão da mudan-

ça e adaptação à mudança (critérios de reestruturações) e incorpora aspectos 

relativos à gestão do impacto ambiental e dos recursos naturais. a dimensão 

externa da rse incide sobre as comunidades locais, os parceiros comerciais, 
os fornecedores e consumidores, as autoridades públicas e as onGs, direitos 

humanos e preocupações ambientais globais.
a necessidade de construir uma europa social exige formação de res-

ponsabilidade social, centrada em diferentes dimensões: aprendizagem ao 

longo da vida; empregabilidade ativa; prevenção de riscos profissionais; pro-

moção e desenvolvimento sustentado; ecoeficiência; diálogo social; respeito 

e promoção de um ambiente saudável.
estamos perante uma mudança na visão e estratégia empresarial que 

é notada por Porter e van der linde (1995): “para evitar incorrer nos mesmos 

erros, os gestores têm de começar a reconhecer a melhoria ambiental como 

uma oportunidade económica e competitiva, não como um custo irritante 

ou uma ameaça inevitável”. Para estes autores, “programas ambientais bem 

desenhados podem despoletar inovações e baixar o custo total do produto 
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ou melhorar o seu valor”. o investimento de muitas empresas em programas 

ambientais é um aspecto fulcral da sua competitividade. 
É necessário promover uma melhor coordenação entre empregados e 

empregadores, no sentido de considerar o impacto dos sistemas de produção 

no ambiente e nas condições de trabalho. os poderes públicos devem encon-

trar os meios mais eficazes de regulamentar os comportamentos, a fim de 

minimizar os custos de gestão e de adaptação das empresas.
a carta da terra, aprovada pelas nações Unidas, em 2002, é uma de-

claração universal para orientar a humanidade no sentido de uma consci-

ência ambiental e criar uma ética global generalizada, um código de con-

duta planetário para pessoas e nações, rumo a sociedades sustentáveis. os 

seus valores e princípios são os seguintes: respeitar e cuidar da comunida-

de da vida; integridade ecológica; justiça social e econômica; democracia, 
não violência e paz.

AMBIENTE E POTENCIAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO

a economia verde é um setor motor de crescimento, criador de empre-

go e de redução da pobreza, favorecendo o poder de compra e o bem-estar. 
os empregos verdes proporcionam trabalho digno e rendimentos que con-

tribuem para um crescimento sustentável da economia.
assistimos a uma tomada de consciência crescente das potencialidades 

das medidas de proteção e de melhoria do ambiente para a criação de em-

prego e o desenvolvimento de novas atividades. estas potencialidades devem 

ser confrontadas com as eventuais supressões de emprego nos setores que 

provocam efeitos nefastos no ambiente, dificilmente mensuráveis devido ao 

fato de que a maior parte desses empregos incluem atividades que não são 

facilmente analisadas nas estatísticas oficiais. a dificuldade em quantificar 

as funções relacionadas com o ambiente, deve-se ao fato de estas se encon-

trarem disseminadas por toda a economia e associadas a outras atividades 

com responsabilidades em termos de impacto ambiental: “controlo da po-

luição e indústria dos resíduos...; abastecimento de água...; gestão ambien-

tal nos sectores público e privado; fornecimento de equipamento de gestão 

ambiental...; consultoria sobre questões ambientais e actividades de investi-
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gação e acompanhamento; conservação da natureza, parques e outras activi-

dades de lazer.” (coMissÃo eUroPeia, 1995, p. 152) o termo emprego “verde” 

considera tanto os empregos diretos como indiretos: os técnicos que medem 

a poluição de um rio, as secretárias e o pessoal administrativo das grandes 

ecoindústrias, o lixeiro, o técnico comercial de uma empresa de despoluição, 
o jurista especialista em direito ambiental, entre outros.

do ponto de vista econômico, importa refletir sobre o comportamento 

dos agentes econômicos, as novas políticas de inovação e de desenvolvimen-

to tecnológico e a evolução dos mercados. há setores estratégicos do ponto 

de vista ambiental e econômico: indústrias cujos impactos sobre o ambien-

te podem ser extremamente negativos (química, agricultura, microeletrô-

nica, têxteis, pasta de papel...), ou, ao contrário, positivos (ecoindústrias). 
as oportunidades de crescimento e de criação de novos postos de trabalho 

estendem-se a este novo setor de atividade, cujo objetivo é produzir bens e 

serviços de proteção ambiental. as ecoindústrias conheceram um grande 

desenvolvimento nos últimos anos. no ano 2000, a comissão europeia esti-

mava que havia 3 milhões de pessoas neste setor (o dobro de 1990). 
assinalamos as novas oportunidades de emprego com o crescimento 

das atividades econômicas associadas ao ambiente (nomeadamente no setor 

dos resíduos sólidos urbanos) e a necessidade de se definir áreas prioritárias 

de formação neste domínio (perfis profissionais, perfis de emprego) e pro-

fissões estratégicas (que se afiguram absolutamente indispensáveis para as 

transformações tecnológicas e/ou organizacionais). (raMos, 1995, 1996)

em Portugal, nos últimos anos, os investimentos no setor do ambiente 

dinamizaram o mercado de trabalho, com impactos nas qualificações profis-

sionais, no emprego, nas relações industriais e no crescimento econômico. 
estes investimentos provocam um enriquecimento em infraestruturas, tais 

como centrais de incineração de resíduos sólidos (CIRS), centrais para inci-

neração de resíduos hospitalares (CIRH), aterros sanitários (as), aterros para 

resíduos tóxicos (ART), entre outros. a área das energias renováveis apre-

senta um potencial de crescimento muito elevado no que se refere à criação 

de emprego. É um domínio emergente no mercado de trabalho, ainda a se 

explorar em Portugal, não só sob uma ótica de redução da dependência ex-

terna, mas também do ponto de vista ambiental.
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O conceito de emprego verde (re)emerge no discurso político interna-

cional, não só na perspectiva do setor do ambiente como fonte de emprego, 
mas integrado em uma dinâmica mais vasta de transição para uma econo-

mia sustentável ou economia verde.
Os “empregos verdes” têm contribuído para o crescimento e as dinâ-

micas locais do mercado de trabalho, abrangendo “uma grande variedade 

de funções na organização do território, desenvolvimento local, economia 

urbana e industrial, ecologia rural e local, educação e formação dos traba-

lhadores.” (raMos, 2009, p. 12) 

o efeito no emprego dos esforços acrescidos de proteção ambiental 

tenderá a generalizar-se a toda a economia, e não somente às indústrias di-

retamente ligadas ao ambiente, exigindo novas funções e responsabilidades 

de gestão. os empregos podem implicar modificações nas qualificações e nas 

competências requeridas e ser deslocalizados, implicando a formação dos 

trabalhadores nos novos empregos criados, a reconversão dos que perdem 

o emprego nos setores penalizados e a necessidade de ajuda à reestrutura-

ção nas regiões onde a atividade diminui. as vagas de trabalho tenderão a 

baixar nas indústrias transformadoras que são importante fonte de poluição 

(siderurgia, papel e pasta de papel, têxtil e vestuário, por exemplo) mas as 

perdas de emprego seriam mais do que compensadas pela criação de postos 

de trabalho em indústrias beneficiárias de medidas adotadas. (ce, 1995)

as mais recentes definições de emprego verde ultrapassam a lógica de 

articulação de políticas de emprego com políticas de ambiente e integram os 

pilares do desenvolvimento sustentável em todas as atividades, transpondo 

as fronteiras estritas da dimensão ambiental, incluindo aspectos de equidade 

social, eficiência e eficácia econômica, proteção e gestão do ambiente, boa 

governança e dinâmica institucional.
há que se identificar e aplicar programas destinados a apoiar a educa-

ção e iniciativas de formação, que facilitem o desenvolvimento das compe-

tências necessárias para criar novos empregos verdes. (dias; raMos, 2010) 

o mercado de trabalho exigirá diferentes aptidões profissionais, adaptadas 

às novas realidades da economia verde, pelo que as instituições de forma-

ção terão de saber ajustar a sua oferta formativa e desenvolver novos perfis 

profissionais.
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debatem-se, atualmente, os impactos econômicos, socioculturais e am-

bientais do “turismo sustentável” e atividades relacionadas. há que se pro-

mover o turismo sustentável e o econegócio de diversas formas, respeitando 

a herança cultural, os recursos naturais, os modos de vida e desenvolvimento 

econômico e mantendo ao mesmo tempo a coesão social e a sua identidade. 
no turismo, a adaptação às mudanças climáticas modifica a forma de viajar 

das pessoas, podendo afetar o emprego neste setor, importante polo de cria-

ção de emprego. no turismo, um setor trabalho-intensivo, o crescimento do 

emprego tem sido superior ao observado nos restantes setores da economia, 
ainda que muito deste acréscimo se deva ao emprego de cariz sazonal. a 

formação em turismo é um componente importante da qualificação profis-

sional e deve estar em conformidade com as exigências do desenvolvimento 

sustentável. são notórios os avanços acadêmicos e profissionais que vêm 

ocorrendo neste setor, com cursos de profissionalização e especialização, es-

tudos de impactos sócio-econômico-ambientais e processos de certificação.
É importante conhecer a diversidade dos novos empregos verdes, a sua 

estabilidade e as condições de trabalho associadas. a proteção do ambiente 

e a da saúde dos trabalhadores devem necessariamente andar a par porque 

os trabalhadores estão expostos aos riscos ambientais. a importância dos 

problemas do ambiente, saúde e proteção no trabalho estão presentes nas 

diferentes regulamentações. a crescente globalização da economia coloca o 

problema da harmonização da regulamentação ambiental nos âmbitos re-

gional e internacional.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA

a perspectiva de inserir as questões ambientais no processo educativo 

requer uma prática, nos espaços formais e não formais, que promova o desen-

volvimento de conhecimentos e atitudes que permitam ao cidadão agir ativa-

mente na sociedade e no bom desempenho da sua profissão, tendo em conta a 

função social e ética adaptada às necessidades atuais (apoiada na finalidade da 

carta da terra): visando uma sociedade global justa e sustentável.
em cumprimento à recomendação feita na conferência das nações Uni-

das sobre o humano, promovida pela onU, em estocolmo, em 1972, foi lan-
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çado em 1975, pela Unesco e pelo Programa das nações Unidas para o Meio 

ambiente (PnUMa), o Programa internacional de educação ambiental (Piea). 
no quadro deste programa, realizaram-se várias reuniões internacionais 

que culminaram na conferência intergovernamental de tbilisi (Urss), em 

1977, na qual se definiu que “a educação ambiental deve ajudar a criar uma 

consciência de interdependência económica, política e ecológica do mundo 

moderno, com a finalidade de acentuar o espírito de responsabilidade e de 

solidariedade entre as nações. trata-se de um requisito básico para resolver 

os graves problemas ambientais”. em 1987, teve lugar em Moscou o con-

gresso internacional Unesco-PnUMa, sobre a educação e a formação relativa 

ao meio ambiente, de que resultou um documento denominado estratégia 

internacional de ação em Matéria de educação e Formação ambiental, para 

o decénio de 1990. também, em 1992, o “tratado de educação ambiental para 

as sociedades sustentáveis e responsabilidade Global”, produzido na Jornada 

de educação ambiental, durante o Fórum internacional das onGs – rio/92, 
delimitou princípios básicos de educação para as sociedades sustentáveis e 

responsabilidades globais.
a educação ambiental é um processo permanente, no qual os indivíduos 

e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhe-

cimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam 

capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de soluções para os 

problemas ambientais, presentes e futuros. (Unesco, 1987) em outros termos:

a médio e longo prazos, a chave central desse futuro sustentável da po-

lítica de ambiente passa, sem nenhuma dúvida, pelo entendimento da 

Educação Ambiental como elemento decisivo da competência cívica do 

nosso tempo: nos dias que correm não se pode ser cidadão sem algumas 

competências ambientais mínimas. trata-se de uma outra e nova forma 

de alfabetização. (soroMenho-MarQUes, 1998, p. 104)

É importante discutir as questões ambientais aliadas à necessidade de 

se construir uma nova visão de mundo e do processo educativo, elucidando 

os princípios da educação ambiental na formação da cidadania. (araÚJo; 
raMos, 2011)

Uma educação ambiental para a cidadania deve proporcionar a compre-

ensão individual e coletiva de como se processa o modo de vida das pesso-

Representacoes do meio ambiente.indd   28 29/05/2013   06:53:10



29

as, no contexto de uma determinada formação histórico-social, e contribuir 

para a solução de problemas concretos que afetam o meio ambiente , assim 

como motivar o cidadão a assumir uma postura crítica frente à realidade.
a escola constitui-se em um espaço com potencialidade estratégica, 

capaz de articular diferentes saberes, sistematizando uma nova cultura, uma 

ecopedagogia ou pedagogia da sustentabilidade, o que remete para a emer-

gência do “ecoprofessor”, capaz de educar para a construção da cidadania 

planetária. (GUtiÉrreZ; Prado, 1999)

a educação ambiental apresenta maior vitalidade nos anos iniciais 

de formação, adquirindo papel estratégico na educação de jovens e adultos 

como protagonistas no processo de transição para uma sociedade susten-

tável. (GUerra; nave; schMidt, 2010) em Portugal, identifica-se uma for-

te presença das organizações não Governamentais do ambiente – (onGas), 
tanto na educação não formal, como na educação formal.

no que se refere ao meio ambiente e educação ambiental, observamos 

que em Portugal e no Brasil a temática ambiental chega ao ensino superior 

de forma bastante difusa, não se constituindo ainda em projetos institu-

cionais de inserção da educação ambiental, mas de inserção de disciplinas 

relacionadas com o meio ambiente em cursos de graduação e pós-graduação 

ou de oferta de cursos específicos da área ambiental. (Batista; raMos, 2011)

a adoção de estratégias de desenvolvimento sustentável suscita a per-

tinência do conhecimento das relações entre formação, emprego e ambiente. 
desde os anos 90 do século XX, temos chamado a atenção para a necessidade 

de reforçar o componente ambiental no sistema educativo e no sistema de 

formação para a preparação dos agentes indispensáveis à implementação 

e desenvolvimento da política relacionada ao meio ambiente em Portugal 

(quadros da administração pública, membros do poder local, empresários e 

etc.). (raMos, 1995, 1996)

ao discutirmos sobre a necessidade da dimensão ambiental como uma 

importante característica da formação profissional, enfatizamos (raMos, 
2008, 2009) a necessidade da interação de temas relativos ao meio ambien-

te nos currículos escolares e acadêmicos, atendendo não só à exigência do 

mercado de trabalho, mas principalmente como função inerente a uma for-

mação holística que se relaciona diretamente com o exercício da cidadania.
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a “cidadania ambiental e a cultura da sustentabilidade serão necessa-

riamente o resultado do fazer pedagógico que conjugue a aprendizagem a 

partir da vida cotidiana.” (GUtiÉrreZ; Prado, 1999 p. 59)

existe um esforço institucional para o desenvolvimento de um proces-

so de sensibilização das questões ambientais nos espaços acadêmicos, o que 

é visível, por exemplo, na Faculdade de economia da Universidade do Por-

to (FeP), onde medidas importantes, como a reciclagem de resíduos sólidos, 
vêm sendo adotadas com o envolvimento da comunidade académica ou de 

sensibilização dos alunos e da comunidade educativa para esta problemáti-

ca, como ilustra o projeto FeP solidária. estas preocupações alargam-se aos 

estudantes da Universidade do Porto. em um recente concurso de negócios 

sociais (abril 2012), os estudantes foram incentivados a desenvolver um plano 

de negócio social a ser implementado na região. Ganhou o projeto “separar 

para ganhar, do plano à prática”, consistindo em remunerar os particulares 

que decidam separar e entregar o lixo reciclável. Ganhou a ideia, a análise 

econômica do negócio e a sustentabilidade das conclusões. dentro dos cri-

térios, estiveram a implementabilidade do modelo, a pertinência, o impacto 

socioeconômico, a criatividade e inovação.
É preciso assinalar a importância das atividades de natureza pedagó-

gica na responsabilidade social das universidades, enfatizar as responsabi-

lidades relativas ao plano pedagógico da universidade e dos universitários. 
na universidade, forma-se simultaneamente o profissional e o cidadão que 

atuará na sociedade, nas empresas e em outros tipos de organizações, sendo 

necessário desenvolver as capacidades dos estudantes, para serem futuros 

geradores de sustentabilidade nos negócios e na sociedade e trabalharem 

por uma economia global inclusiva e sustentável. (United nations GloBal 

coMPact, 2008)

É necessário integrar a compreensão das questões ambientais nos 

programas escolares e universitários, além de implementar a formação per-

manente para o grande público, dinamizadores do setor rural, técnicos, en-

genheiros e outros recursos humanos que trabalham nas empresas e autar-

quias. (raMos, 1995, 1996, 2008, 2009) deste modo, a formação de professores 

e pesquisadores pode permitir à Universidade desenvolver um papel ativo na 

formação de pessoas qualificadas em relação ao tema, sendo que a formação 
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profissional em Portugal, na área do ambiente e desenvolvimento sustentá-

vel, é ainda insuficiente.

REFLEXÕES FINAIS

a promoção da pluridisciplinaridade constitui uma etapa importan-

te para a melhoria da prevenção dos riscos ambientais. a participação dos 

especialistas das diferentes ciências humanas e sociais é essencial para a 

promoção do desenvolvimento sustentável, havendo muito a fazer, nomea-

damente, nos domínios da conscientização ambiental, da educação e da for-

mação.
As políticas ativas de emprego e o sistema educativo devem instaurar 

programas específicos de formação, a fim de responder às novas competên-

cias necessárias na área ambiental.
É necessário conjugar as diferentes políticas e cooperação inter-insti-

tucional, isto é, os esforços dos diferentes níveis da administração pública e 

dos diferentes ministérios (como ambiente, educação, emprego, economia 

e agricultura), assim como fazer convergir a cooperação e o diálogo entre as 

instituições representativas dos trabalhadores, dos empregadores, as coleti-

vidades locais, as associações e movimentos sociais e os cidadãos que atuam 

no terreno da proteção do ambiente.
as “economias verdes” associam-se a um conjunto de atividades com 

preocupações de sustentabilidade e objetivos de desenvolvimento que pro-

movam valores cooperativos e solidários, capacidades educativas, cívicas e 

organizacionais, lógicas inclusivas de equidade e de justiça social, relações 

sociais mais equilibradas e novos saberes.
a declaração do Milênio, adotada em 2000 por 189 estados Membros da 

assembleia Geral das nações Unidas, lançou um processo decisivo de coo-

peração global e aprovou os objetivos de desenvolvimento do Milênio para 

a comunidade internacional, que deverão ser atingidos até 2015. (onU, 2000) 

Um dos objetivos é garantir a sustentabilidade ambiental: integrar os prin-

cípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais 

e inverter a atual tendência para a perda de recursos ambientais; reduzir 

para metade, até 2015, a percentagem de população sem acesso permanente 
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a água potável; até 2020, melhorar significativamente a vida de pelo menos 

100 milhões de habitantes em bairros degradados. outros objetivos visam 

erradicar a pobreza extrema e a fome, assim como criar uma parceria global 

para o desenvolvimento.
É necessário um novo paradigma econômico, uma economia multidi-

mensional que reconheça a paridade entre os diferentes pilares do desenvol-

vimento sustentável, em que o bem-estar social, o econômico e o ambiental 

sejam inseparáveis para construir um mundo mais igualitário, culturalmen-

te diverso e ecologicamente viável.
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CLIMA, CULTURA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE: 
BREVE RELATO DE UM PASSEIO DE MÃOS DADAS

carlos roberto Franke

iniciando este breve ensaio, é preciso lembrar que o clima é um dos 

componentes do meio ambiente. no entanto, sua individualização artificial 

no presente texto decorre do interesse crescente sobre seus sinais de mu-

dança nos padrões de manifestação em diferentes regiões do planeta. as in-

formações científicas têm sustentado que a ação humana sobre o ambiente 

é corresponsável pelas progressivas alterações que o clima vem apresentan-

do. esta afirmativa, por sua vez, remete-nos inevitavelmente ao domínio da 

cultura, mas não àquela definição retrógrada de cultura como manifestação 

superior do espírito humano, cunhada pelas elites intelectuais (Pesavento, 
2006), e sim à cultura como representação da presença humana no mundo, 
seu universo subjetivo e sua força transformadora da natureza. É com esta 

abrangência que estaremos pensando na cultura ao longo do texto, ao passo 

que tentaremos não dispensar outros companheiros de passeio, especial-

mente da nossa carente e maltratada saúde.
A percepção de que o clima começava a apresentar padrões atípicos 

teve um longo processo de construção no transcorrer do século XX. relatos 

sobre eventos ou tendências destoantes dos padrões climáticos esperados, 
nas mais diversas regiões do planeta, mostravam indícios de uma gradual 

transformação do ambiente. Geleiras começavam a se retrair, o mar a avan-

çar sobre as áreas costeiras e registros recentes de temperaturas elevadas 

vinham se sucedendo com mais frequência. esses foram alguns dos fatos 

que despertaram o interesse científico sobre o tema. avaliar se as mudanças 
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climáticas observadas poderiam ser atribuídas às variações naturais do cli-

ma ou, no caso contrário, identificar quais os fatores que estariam forçando 

essas transformações no espaço e no tempo, bem como suas consequências, 
e propor estratégias de mitigação tornaram-se linhas de pesquisa de diver-

sos grupos de cientistas ao redor do mundo. na medida em que o conheci-

mento científico sobre o tema avançava, o antigo paradigma – o qual consi-

derava as atuais mudanças climáticas como variações naturais – começava 

a derreter, igual ao que vinha ocorrendo com as geleiras. Diversos indícios, 
dados e teorias, ainda desarticuladas, passaram a compor o quadro de uma 

mudança real e antropogênica do clima global.
o cenário que se formava, na medida em que os dados científicos eram 

interpretados, revelou um emaranhado de causas e consequências até en-

tão insuspeitas ou subestimadas. a necessidade de estimular as pesquisas e 

possibilitar a avaliação minuciosa e coordenada dos dados obtidos em todo o 

planeta conduziu, dentre outras iniciativas, à criação do Intergovernamental 

Panel on Climate Change (iPcc), em 1988, fruto da colaboração entre a or-

ganização Mundial de Meteorologia (oMM) e o Programa das nações Unidas 

para o Meio ambiente (PnUMa). desde então, o iPcc congrega centenas de 

especialistas em diversas áreas relacionadas às mudanças climáticas, prove-

nientes de instituições de pesquisa dos países membros das Nações Unidas 

e da oMM. este grupo se dedica à análise e interpretação das informações 

científicas, visando aprimorar as estimativas dos possíveis impactos nega-

tivos advindos das alterações climáticas sobre os demais componentes do 

meio ambiente e sobre as atividades humanas. o iPcc vem produzindo, ao 

longo dos anos, uma série de relatórios técnicos, no intuito de divulgar o 

avanço do conhecimento sobre as mudanças climáticas e as medidas pre-

ventivas de adaptação e mitigação de seus impactos.
com o propósito de expandir a percepção sobre as interrelações entre 

cultura e meio ambiente, num cenário de mudanças climáticas, utilizaremos 

o texto produzido pelo iPcc intitulado “Summary for Policymakers: Special 

Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance 

Climate Change Adaptation (sreX)” (iPcc, 2012) o qual proporciona, além de 

um interessante glossário com as terminologias utilizadas nessa área, uma 

gama de interrelações entre as mudanças climáticas e as idiossincrasias so-
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cioeconômicas do cenário mundial. a referida publicação aborda, de forma 

sucinta, o conteúdo mais detalhado presente no SREX disponível na mesma 

referência, apresentando os principais tópicos sobre o gerenciamento do ris-

co de desastres e eventos extremos relacionados às mudanças climáticas, 
com vistas a estimular a formulação de políticas públicas à altura de um 

desafio inédito para a espécie humana: a cooperação global.
a partir de uma tradução livre de alguns termos técnicos utilizados no 

texto Summary for Policymakers (iPcc, 2012) é possível perceber a complexi-

dade do tema e o desafio que nos confronta:
a) Mudanças Climáticas: alterações no estado do clima que podem ser 

identificadas (por meio de testes estatísticos) com base nas mudanças na 

média e/ou na variabilidade das suas propriedades e que persistem durante 

um período prolongado, tipicamente décadas ou mais longos. a mudança do 

clima pode ocorrer devido a processos naturais internos ou forças externas, 
ou por persistentes mudanças antropogênicas na composição da atmosfera 

ou no uso da terra;
b) Extremos Climáticos: (condições meteorológicas extremas ou even-

to climático extremo) a ocorrência de uma variável meteorológica ou climá-

tica acima (ou abaixo) de um valor limite próximo aos extremos da faixa de 

valores observados da variável. Para simplificar, ambos os eventos meteoro-

lógicos extremos e eventos climáticos extremos são referidos coletivamente 

como extremos do clima;
c) Desastre: alterações graves no funcionamento normal de uma co-

munidade ou uma sociedade devido à interação de eventos físicos com as 

condições de vulnerabilidade social, resultando na potencialização de impac-

tos adversos sobre as pessoas, seus bens, os quais exigem resposta emer-

gencial para atender às necessidades humanas críticas e que podem exigir 

apoio externo para a recuperação;
d) Risco de Desastre: a probabilidade de ocorrer um desastre ao longo 

de um período de tempo especificado;
e) Gestão de Riscos de Desastres: processos de concepção, imple-

mentação e avaliação de estratégias, políticas e medidas para melhorar a 

compreensão do risco de desastres, promover a redução e remoção do risco 

de desastres, promover a melhoria contínua na prevenção de desastres, de 
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resposta e das práticas de recuperação, com o propósito explícito de incre-

mentar a segurança, o bem-estar, a qualidade de vida, a resiliência e o de-

senvolvimento sustentável;
f) Exposição: a presença de pessoas; meios de vida, serviços e recursos 

ambientais, infraestrutura, ou de bens econômicos, sociais ou culturais em 

locais que podem ser adversamente afetados;
g) Vulnerabilidade: a propensão ou predisposição para ser adversa-

mente afetado;
h) Adaptação: em sistemas humanos, o processo de adaptação ao cli-

ma real ou esperado e seus efeitos, a fim de moderar danos ou explorar as 

oportunidades benéficas. em sistemas naturais, o processo de adaptação ao 

clima real e seus efeitos; sendo que a intervenção humana pode facilitar a 

adaptação ao clima esperado;
i) Resiliência: a capacidade de um sistema e seus componentes para an-

tecipar, absorver, acomodar ou se recuperar dos efeitos de um evento perigoso 

de maneira rápida e eficiente, garantindo designadamente a preservação, res-

tauração ou melhoria de suas estruturas básicas essenciais e funções;
j) Transformação: a alteração de atributos fundamentais de um siste-

ma (incluindo sistemas de valores, regimes regulatórios, legislativos, ou bu-

rocráticos, instituições financeiras e os sistemas tecnológicos ou biológicos).
de acordo com o iPcc, a exposição e a vulnerabilidade são as condições 

básicas que determinam a dimenção e a gravidade dos desastres associados 

aos extremos climáticos em uma determinada região. (iPcc 2012) Por meio de 

modelagens matemáticas, envolvendo complexas interações de dados climá-

ticos, é possível criar simulações de cenários que mostram, com certo grau 

de probabilidade, por exemplo, como um futuro aumento da temperatura da 

atmosfera afetaria o clima do planeta. esses cenários indicam, entre outros 

aspectos, quais regiões do planeta estariam expostas às mudanças ou aos ex-

tremos climáticos. os resultados mostram que a extensão destas regiões su-

ceptíveis é variada, abrangendo parte do território de um país ou estendendo-

-se a vários países, podendo resultar num quadro de exposição total do tecido 

socioeconômico e ambiental de uma ou mais nações, seja no curso das mu-

danças climáticas ou em virtude da ocorrência de extremos climáticos. visto 

por esta ótica de maior ângulo, o fato de a exposição poder apresentar uma 
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abrangência transnacional faz com que o enfoque na elaboração e execução 

de qualquer plano de Gestão de riscos de desastres seja necessariamente dedi-

cado, não ao que pode estar pontualmente exposto, mas sim aos aspectos que 

envolvem resiliência, adaptação, transformação e, principalmente, o estado de 

vulnerabilidade do tecido socioeconômico e ambiental dos países expostos.
os componentes antropogênicos que têm forçado as mudanças climáti-

cas, com destaque para as emissões de gases de efeito estufa, em sua maior 

parte, são decorrentes dos processos históricos deflagrados no curso de for-

mação e consolidação da hegemonia econômica dos países considerados na 

contemporaneidade como potências mundiais. não cabe, na limitada extensão 

deste texto, descrever “como e a que” custo essas potências se consolidaram. 
Mesmo porque, estaríamos subestimando o conhecimento histórico do leitor 

sobre o modus operandi colonialista, belicoso e predatório, adotado ao longo 

do processo de formação dessas hegemonias. o acúmulo de riquezas alcan-

çado por essas nações permitiu o investimento continuado em seus setores 

estruturantes como educação, ciência e tecnologia, segurança, saúde, fotaleci-

mento das instituições e infraestrutura, fazendo com que esses países – prin-

cipais responsáveis pelas mudanças climáticas – sejam os menos vulneráveis 

às suas consequências. Esta posição “confortável” dos países ricos, no entanto, 
gerou direta ou indiretamente o atual estado alarmante de vulnerabilidade das 

outras nações frente aos desafios presentes e futuros previstos no curso das 

mudanças climáticas. É necessário ressaltar que essa posição confortável não 

foi, pelo menos na sua gênese, prevista ou arquitetada, considerando que só 

a partir da segunda metade do século XX as mudanças climáticas passaram a 

ser objeto de estudos científicos sistemáticos. contudo, desperta a atenção a 

atitude inicial das nações industrializadas de tentarem negar a existência das 

mudanças climáticas, bem como, o fato de serem as principais responsáveis 

por elas, e numa segunda fase, admitirem o componente antropogênico do 

fenômeno, mas não promoverem em suas economias e nos seus ways of life as 

tranformações indispensáveis à desaceleração do aquecimento global.
nessa altura, seria ingenuidade histórica considerar que a posição re-

lativamente confortável das nações ricas não possa ser percebida também 

como uma chance, ou seja, uma vantagem estratégica a ser integrada no 

modus operandi, hoje com nomes mais sofisticados como “livre comércio” e 
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“mercado financeiro”, mas não menos maquiavélico de perpetuar suas hege-

monias sobre os países mais pobres. É claro que essa hipótese poderia soar 

como um delírio conspiratório, caso não revelasse constrangedoras seme-

lhanças, dentre outros, com os acontecimentos registrados na Índia em 1877, 
quando comerciantes ingleses – na época a inglaterra era a principal potên-

cia econômica do planeta – de forma desumana, aproveitaram-se da miséria 

e da desestruturação social causada por um extremo climático, no caso, um 

dos mais fortes eventos do fenômeno el niño registrado na história recente, 
para expandir suas posses e seus lucros, adquirindo terras e exportando o 

estoque de alimento das populações famintas em decorrência da prolonga-

da seca que assolou o país. a morte pela fome de centenas de milhares de 

pessoas pareceu ser um custo aceitável, afinal de contas, a Índia era ape-

nas uma de tantas colônicas do império Britânico. este e dezenas de outros 

episódios inconfessáveis são relatados com farta documentação no livro de 

Mike davis Die Geburt der Dritten Welt: Hungerkatastrophen und Massen-

vernichtung im Imperialistischen Zeitalter (O Nascimento do Terceiro Mun-

do: Fome e Aniquilação em Massa na Era do Imperialismo) (davis, 2004), 
também disponível nos idiomas português e inglês. trata-se de um livro de 

leitura obrigatória para quem pretende entender as origens da atual vulne-

rabilidade dos países mais pobres, e talvez entender também a relutância e o 

desinteresse das nações ricas em assumirem, com a devida determinação, as 

ações e metas necessárias à execução de um plano global de gestão de riscos 

de desastres climáticos. A linha oficial da argumentação dos países ricos 

para justificar essa omissão é que a redução da emissão de carbono – apesar 

de indispensável ao controle do aquecimento da atmosfera – provocaria a 

desaceleração de suas economias, gerando redução do consumo de bens e 

serviços e o aumento do desemprego. talvez essa não seja a verdadeira razão 

do comportamento omisso, mas sim o fato de vislumbrarem uma chance, 
inédita na história, de expandirem seus domínios e aumentarem suas ri-

quezas à custa da desestruturação dos tecidos socioconômicos, ambientais e 

políticos dos países expostos e vulneráveis às mudanças climáticas previstas 

para o século XXi, a exemplo do que feito na Índia do século XiX.
não pareceria estranho, nesse contexto, responsabilizar a cultura de 

um povo pelo modus operandi de sua exploração sobre os outros povos? 
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como admitir que a cultura, em seu corrente conceito elitista de represen-

tação do mais elevado já produzido pelo espírito de um povo, possa estar 

envolvida nessa barbárie? “cultura é deleite, é lazer!” diriam. resulta dessa 

redução alienante e esquizofrênica, a ideia corrente de que cultura nada te-

nha a ver com política, economia, relações internacionais, saúde, pobreza, 
educação, justiça e outras tantas falsas compartimentalizações, que servem 

apenas à perpetuação de uma visão superficial e frangmentada da sociedade 

e do mundo. esta mesma compartimentalização se reproduz, não por aca-

so, nas estruturas públicas administrativas, bem como nos setores privados 

da maioria das sociedades contemporâneas. e, também, não por acaso, o 

pequeno setor intitulado “cultura” é reduzido basicamente às artes e ao pa-

trimônio, sendo o que menos recurso recebe e o primeiro a ser cortado em 

momentos de contenção de despesas. Por que é assim? seria talvez porque, 
mesmo desprestigiada e relegada a um papel menor, a cultura tenha manti-

do vivas a força de contestação do que é conservador e reacionário, a busca 

pelo “belo” como promessa de felicidade coletiva, o desejo de produzir algo 

que instigue a reflexão, o respeito pela opinião pública como instância maior 

de reconhecimento de um trabalho bem feito? como seria se estas ideias, um 

tanto incovenientes na atual estrutura, permeassem a formação de um novo 

paradigma no qual a definição de cultura viesse a representar tudo o que um 

indivíduo, um povo e, por extensão, a humanidade pensa e faz? ajudando-

-nos a enxergar, que desta vez, aquela velha corda da sabedoria popular – 

que arrebenta sempre no lado mais fraco – está às vésperas de arrebentar 

para todos, visto que se trata do clima do planeta. isso faz lembrar o célebre 

trecho do magnífico livro de João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas: 
“...deus não se comparece com refe, não arrocha o regulamento. Pra que? 

deixa: bobo com bobo – um dia, algum estala e aprende: esperta. só que, às 

vezes, por mais auxiliar, deus espalha, no meio, um pingado de pimenta...” 
(rosa, 2006)

no contexto de nossa abordagem sobre as mudanças climáticas, o ter-

mo “vulnerabilidade”, em síntese, significa que, num país exposto, o impacto 

causado por um desastre é proporcional ao grau de desestruturação do teci-

do socioeconômico, político e ambiental que apresenta. a vulnerabilidade de 

um país é maior, na medida em que aspectos do seu tecido, tais como, justiça 
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social, educação, uso sustentável dos recursos naturais, instâncias demo-

cráticas de participação e saúde são relegados a segundo plano e tornam-se 

subservientes aos interesses políticos e econômicos da sua elite, em regra, 
ocupada em perpetuar-se no poder e, em proveito próprio, facilitar e garan-

tir o modus operandi do capital externo em “seu” país.
os apectos listados acima, determinantes do estado de vulnerabilidade 

de um país, têm seus processos de estruturação e consolidação sujeitos a um 

complexo e dinâmico “campo de tensões” entre o coletivo e o privado, e a con-

figuração de forças desse campo reflete o grau de organização e mobilização 

que cada uma das partes alcança na conquista e defesa de seus interesses ao 

longo de sua história. com base nessa adaptação da Teoria dos Campos” do 

sociólogo francês Pierre Bourdieu (2003), nosso propósito de analisar o papel 

que a “área da saúde” desempenha na condição de vulnerabilidade de um 

país frente às mudanças climáticas proporciona, também, um espelhamento 

do processo de construção ou esvaziamento do significado social de todos os 

demais aspectos acima mencionados, em vista de estarem, de forma análoga, 
hitoricamente submetidos a um mesmo campo de tensões.

abordar a área da saúde requer, de fato, um nível de transdisciplinari-

dade que só um esforço coletivo de estudo seria capaz de realizar a contento. 
em vista disso, nosso propósito aqui é, apenas, o de instigar a reflexão sobre 

o modo como a área da saúde se estruturou ao longo do tempo e as conse-

quências de sua atual forma de interação com a sociedade e com o ambiente 

num cenário de mudanças climáticas.
se for ou não verdade que toda fragmentação acaba gerando uma hie-

rarquização, pelo menos na área da saúde, as evidências são incontestáveis. 
Desde o início de sua consolidação como profissão, salvo as “hereges e inci-

neradas” exceções e o pouco conhecimento holístico em saúde conquistado 

na antiguidade que sobreviveu secreto à longa e sombria idade média, a área 

da saúde acomodou-se no predomínio de uma visão clínico-hospitalar, ou 

seja, curativa, criando a figura do médico como protagonista. a visão estreita 

e personalista resultante dessa escolha foi, ao longo da história, produzindo 

uma distorção, um distanciamento cognitivo entre o exercício das profissões 

da área da saúde e a percepção de sua função no tecido social. em suma, o 

caminho que a medicina curativa trilhou para afirmar-se como profissão 
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foi o de dispor seus serviços de cura aos poderosos: faraós, imperadores, 
nobreza e hoje, aos ricos ou, pelo menos, aqueles que tenham como pagar. 
essa atitude inicial veio reproduzindo-se ao longo da história até a contem-

poraneidade, quando assume a forma privada de atendimento médico em 

clínicas e hospitais particulares ou, ainda, por meio de seguros de saúde que 

atuam como verdadeiros filtros socioeconômicos de acesso ao atendimento 

de qualidade, excluindo a maior parte das populações na maioria dos países.
nesse ponto da história, é interessante fazermos uma breve visita ao 

passado recente do século XiX, quando a humanidade reviveu um de seus 

picos, aparentemente inatos, de criação e destruição que deu “régua e com-

passo” aos séculos seguintes. nessa época, já consolidada e prestigiada em 

sua concepção curativa e elitista, a área da saúde foi desafiada a ir às ruas e 

misturar-se com o povo no objetivo de dar fim às epidemias e outros agravos 

à saúde que se tornavam frequentes, causando a morte de milhares de pes-

soas, principalmente, nas cidades europeias e americanas que vivienciavam 

o nascimento da era industrial. nessas cidades, as fábricas eram construídas 

em meio às habitações que, por sua vez, eram insuficentes em número e 

dimensão para acomodarem um contingente, cada vez maior, de pessoas 

atraídas pela promessa de trabalho, mas que passavam a viver em condições 

subumanas de pobreza, fome, poluição e aglomeramento. no entanto, o de-

safio feito foi perdido, o conhecimento na área da saúde não estava à altura 

de lidar com a complexidade que envolve a saúde do coletivo. relembrando 

Bourdieu, o privado havia predominado sobre o coletivo no “campo de ten-

sões” ao longo dos séculos, e a área da saúde tinha se acomodado à lida de 

curar o indivíduo e, pior ainda, de curar as “partes doentes” deste indivíduo, 
desperdiçando um tempo precioso de desenvolver-se na sua dimensão holís-

tica e poder cumprir com sua responsabilidade social. o preço estava sendo 

cobrado.
o fato de as epidemias dizimarem a população operária das fábricas, 

reduzindo os lucros, e causando mortes também nas famílias abastadas, 
fez com que as elites investissem e cobrassem soluções. desprestigiada e 

obrigada pelos seus patrões, a área da saúde teve que tolerar a intromissão 

de outras áreas de conhecimento em seus domínios. Nesse período, embo-

ra curto como veremos a seguir, a área da saúde vivenciou uma expansão 
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extraordinária, passando a incorporar na sua prática contribuições funda-

mentais das áreas de engenharia, química, biologia, matemática, sociologia 

dentre outras. o que talvez seja um bom exemplo do que poderia ocorrer, 
como anteriormente comentado, se a cultura tivesse seu conceito conso-

lidado em sua verdadeira dimensão. essa nova dimensão transversal e so-

cial da área da saúde marcou o início da “Medicina Social”. Nesse período, a 

população passou a ser estudada e a condição degradante de vida a que foi 

relegada, associada à falta de planejamento da infraestrutura urbana foram, 
irrefutavelmente, identificadas como os principais fatores de risco que au-

mentavam a probabilidade de ocorrência das epidemias e comprometiam, 
de forma geral, a condição de saúde das populações, tornado-as vulneráveis. 
a área da saúde passou, então, a buscar formas de interpretar as variáveis 

ambientais, socieconômicas e culturais relacionadas à saúde das populações, 
bem como, a interagir em medidas preventivas que intervinham no tecido 

urbano, buscando o arejamento das cidades, a relocação de cemitérios, fábri-

cas e depósitos de lixo para a periferia das cidades, a separação do esgoto e 

águas pluviais das fontes de água de consumo humano e animal e a melhoria 

das condições de habitação das populaçõs pobres, entre outras frentes, no 

intuito de reduzir os fatores ambientais de risco de novas epidemias.
nesse contexto de novas ideias e ações, nascia a epidemiologia, apoiada 

na matemática e nas recentes descobertas sobre a origem microbiana das 

doenças, protagonizadas pelo químico francês Louis Pasteur e pelo médico 

alemão robert Koch. começava a se formar, também, a microbiologia e com 

ela, os conceitos de higiene, o desenvolvimento de vacinas e de métodos 

químicos e físicos que possibilitavam o combate aos microorganismos pato-

gênicos, reduzindo o risco de infecção por alimentos e utensílios, a exemplo 

dos instrumentos cirúrgicos. a área da saúde e, principalmente, sua nova e 

promissora vertente a “Medicina social” vivenciavam uma era de desenvolvi-

mento ímpar na história da humanidade, a qual foi adentrando o século XX, 
fortalecida com novos recursos, com destaque para o primeiro antibiótico 

eficiente – a penicilina – descoberta pelo médico e bacteriologista escocês 

alexander Fleming e o dicloro-difenil-tricloroetano (ddt) que, apesar de ter 

sido sintetizado na segunda metade do século XiX, só teve sua atividade 

inseticida reconhecida pelo químico suíço Paul Hermann Müller no início do 
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século seguinte, passando a ser amplamente empregado nas campanhas de 

combate aos vetores de doenças como malária, febre amarela, dengue, tifo, 
dentre outras.

ao término dessa nossa breve visita ao passado, tão breve que, ironi-

camente, a sabedoria popular diria que “parece uma visita de médico” (refle-

tindo a percepção geral de que os médicos, para não “perder” tempo, mui-

tas vezes, consideram irrelevantes os contextos ambiental, socioeconômico 

e emocional do seu paciente, reduzindo a consulta ao tempo de obterem 

respostas a apenas duas perguntas: – o que está sentindo? – Que “parte” 

está doendo?), é triste termos de perguntar, nos dias de hoje: o que foi feito 

da Medicina social? depois de tantas conquistas do conhecimento humano 

na área da saúde, acabamos retornando ao velho paradigma da medicina 

curativa das partes de um indivíduo? Como isso aconteceu? A resposta, se 

nos inspirarmos em Bourdieu, é só aparentemente simples: a relação de for-

ças no campo de tensões entre o privado e o coletivo não se alterou como, 
ingenuamente, teríamos esperado com tantos avanços que a humanidade 

presenciou nos últimos séculos. o privado, a elite, o poder econômico conti-

nuam impondo os seus interesses no campo de tensões.
Daí resulta seu poder de decisão sobre o que é prioridade e o que pode 

ser relegado a um segundo plano ou mesmo negligenciado, decidindo como, 
onde e em benefício de quem o conhecimento socialmente construído ao 

longo dos séculos vai ser usado. análogo ao ocorrido com a apropriação 

criminosa de terras e estoques de alimentos pelos comerciantes ingleses 

na Índia do século XiX, o conhecimento conquistado na área da saúde foi 

apropriado na contemporaneidade pelos grandes grupos econômicos que, de 

suas “posições confortáveis”, enxergaram uma chance ilimitada de enrique-

cimento, transformando as inovações técnico-científicas que vinham sendo 

conquistadas na área da saúde em mercadoria. o capital passa a organizar-se 

em grandes corporações químico-farmacêuticas e de produção de equipa-

mentos de uso médico.
nessa nova constelação hegemônica, os conceitos e ações que promo-

viam a preservação do ambiente e a melhoria da qualidade de vida, como 

condição sine qua non de saúde coletiva, foram relegados a um plano secun-

dário e subserviente ao velho conceito de medicina curativa que, por suas 
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origens históricas, foi considerado pela nascente indústria da saúde o que 

mais se adequava à lógica de mercado, em suma, a de vender o máximo de 

mercadorias pelo máximo do preço. O conhecimento técnico-científico pas-

sou a ser patenteado e as pesquisas na área da saúde tornaram-se atividades 

secretas e altamente lucrativas, executadas nos laboratórios das empresas 

e direcionadas, apenas, aos problemas de saúde, cujas propostas de solução 

poderiam tornar-se um novo e lucrativo produto a ser lançado no mercado 

mundial, negligenciando as doenças que assolam as populações pobres des-

de a antiguidade. na atual lógica das corporações, os investimentos privados 

nas linhas de pesquisa necessárias à solução desses problemas não são ren-

táveis pela baixa espectativa de lucro direto que proporcionam, tendo em 

vista serem doenças relacionadas a fatores como: desnutrição crônica, habi-

tações precárias, falta de água potável, degradação ambiental e precarieda-

de ou ausência de acesso aos serviços básicos de saúde, em suma, doenças 

típicas de populações de baixa renda. resumindo: pobre não tem dinheiro 

para comprar remédio!

enquanto a cultura, com suas ideias transformadoras, vai buscando os 

caminhos para melhorar o mundo, mazelas antigas e recentes como o cres-

cimento vertiginoso da população humana no último século, a concentração 

crescente da riqueza nas mãos de poucos países, o consumo insustentável 

dos recursos naturais, a postura excludente na área da saúde e, por fim e em 

consequência, as mudanças climáticas (o que nos faz lembrar do “...pingado de 

pimenta...” que João Guimarães rosa diz que, às vezes, deus espalha no meio) 

levaram a maior parte da humanidade a um estado de vulnerabilidade inacei-

tável e socialmente explosivo, a ponto de poder vir a “atrapalhar os negócios”.
O agravamento do estado de vulnerabilidade da maioria dos países le-

vou a organização Mundial da saúde (oMs, em inglês Who) a lançar e coor-

denar um ambicioso e necessário esforço global de pesquisas e prevenção 

das doenças consideradas pelas indústrias químico-farmacêuticas como “ne-

gligenciáveis”. nessa primeira fase do programa, 17 doenças negligenciadas, 
as quais representam risco à saúde de cerca de um bilhão de habitantes 

do planeta, tornaram-se alvo de diversas ações agrupadas em quatro estra-

tégias gerais: tratamento preventivo; intensificação da gestão das doenças; 
controle de vetores e hospedeiros intermediários; incremento da saúde pú-

Representacoes do meio ambiente.indd   48 29/05/2013   06:53:12



49

blica veterinária na interface humano-animal, fornecimento de água potá-

vel, saneamento e higiene. (Who, 2012)

as ações referentes às doenças negligenciadas propostas pela oMs en-

contram ressonância no Brasil contemporâneo, principalmente, pelas con-

quistas sociais nas áreas da saúde e alcançadas, logo após o término da dita-

dura militar e traduzidas no texto da constituição da república Federativa 

do Brasil de 1988. (Brasil, 1988) citaremos três dos seus principais artigos 

que dizem respeito ao nosso tema, mas que também revelam, em sua for-

ça social e beleza de conteúdo, a mesma força que emana da cultura que 

comentamos anteriormente: a contestação do que é conservador e reacio-

nário; a busca pelo “belo” como promessa de felicidade coletiva; o desejo de 

produzir algo que instigue a reflexão; o respeito pela opinião pública como 

instância maior de reconhecimento de um trabalho bem feito. Mas como é 

sempre melhor que cada um reflita e tire suas próprias conclusões, aí estão:
artigo 196 - “a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”;
artigo 198 - “cria o sistema Único de saúde (sUs), tendo como diretrizes 

garantir a universalidade, a equidade e a integralidade das ações e serviços 

de saúde ao cidadão”; 
e o artigo 225 - “todos têm direito ao ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”.
essa nova concepção que coloca o meio ambiente, ao mesmo tempo, 

como bem comum e responsabilidade de todos é inspiradora, não só para com-

preendê-lo como um dos principais determinantes da saúde mas, fundamen-

talmente, como a condição sine qua non para a continuidade da vida na terra.

ao fim desse breve passeio, permanece uma reflexão: se tudo o que 

existe de material ou imaterial é um bem e uma responsabilidade de todos, 
não caberia ao coletivo a organização e mobilização necessárias à mudança 

definitiva de sua posição no “campo de tensões”?
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SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA:  
APRENDENDO COM A TEIA DA VIDA

Maria suzana Moura e ian de castro

INTRODUÇÃO

são muitas as informações que dispomos sobre as transformações que 

passamos no Planeta terra em termos de degradação ambiental e de mu-

danças climáticas que repercutem na existência de todos os seres, especial-

mente daqueles mais vulneráveis que dispõem de condições precárias de 

moradia e de alimentação. Percebemos um nível de estresse elevado, princi-

palmente nas grandes cidades: o excesso de atividades e informações, bem 

como a expansividade ou recolhimento extremos no comportamento das 

pessoas podem ser sentidos em muitos ambientes e por muitos de nós, em 

um tempo cronológico que parece se encolher.
conferências e protocolos internacionais reúnem governos e mobili-

zam entidades e grupos ambientalistas e empresas em todo o mundo visan-

do, entre outros, a redução das emissões de gases de efeito estufa. eficiência 

energética, redução dos desmatamentos e queimadas, mudanças tecnológi-

cas, de comportamentos e políticas são as diretrizes fundamentais. este é 

um grande desafio pois, apesar das informações que todos dispomos, a ten-

dência é a maioria dos governos, empresários, e demais lideranças atuarem 

na contramão. as ações ambientais, em sua maioria, ainda são pontuais e 

não assumidas, de fato, como essenciais e estratégicas.
diante desse quadro, a questão da sustentabilidade segue como uma ne-

cessidade fundamental na agenda pública. Mas, o que é mesmo sustentabilidade? 

como podemos construir organizações e assentamentos humanos sustentáveis?
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SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA E MUDANÇA DE PARADIGMAS

em nossa sociedade contemporânea, o termo “sustentabilidade” vem 

sendo utilizado com vários significados. torna-se comum falar da sustenta-

bilidade de uma empresa pela sua capacidade de obter resultados positivos 

em sua dimensão econômico-financeira. entretanto, a origem do conceito de 

sustentabilidade deriva da ecologia e indica a capacidade de preservação dos 

ecossistemas ao longo do tempo.
No início dos anos 80, lester Brown associa o termo sustentável às so-

ciedades humanas, apontando para a necessidade de seguirmos na direção 

de sociedades humanas sustentáveis. (caPra 2002) ainda nesta década, a co-

missão Mundial de e desenvolvimento, através do processo preparatório da 

conferência das nações Unidas – “rio 92”, produziu um documento chamado 

relatório de Brundtland, ou “nosso futuro comum”, trazendo a mesma defini-

ção da ecologia que Brown utilizou, associando-a ao desenvolvimento, ou seja, 
indicando uma necessidade de repensarmos e mudarmos do padrão de cresci-

mento econômico para o que seria um desenvolvimento sustentável.
a partir de então, o tema da sustentabilidade ganhou mundo e se es-

palhou, tomando rumos diversos. há certo consenso de que a construção de 

sociedades humanas sustentáveis já não é um problema técnico nem concei-

tual, mas um problema de valores e vontade política. (caPra, 2002) não se 

trata de destruir ou negar tudo que temos hoje, contudo, muitas mudanças 

são necessárias para transformar a maneira de perceber e agir na realidade. 
assim, sob a ótica ecológica da vida, “temos de repensar desde a base uma 

boa parte das nossas tecnologias e instituições sociais, de modo a conseguir 

transpor o enorme abismo que se abriu entre os projetos humanos e os sis-

temas ecologicamente sustentáveis da natureza.” (caPra, 2002. p. 110)

com o propósito de operacionalizar a tão sonhada sustentabilidade, 
para além do nível econômico-financeiro, os trabalhos de ignacy sachs con-

tribuem muito ao olhar as organizações humanas a partir da multidimen-

sionalidade do fenômeno da sustentabilidade – social, cultural, ambiental, 
territorial, econômica, ecológica, política nacional e política internacional. 
(santos, 2005) a interrelação destas dimensões trabalhadas por sachs como 

modelo de análise da sustentabilidade de uma organização humana avança 

no entendimento da complexidade deste fenômeno.
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Formas harmoniosas de organização humana integradas aos ecossis-

temas naturais foram desenvolvidas por comunidades tradicionais. no en-

tanto, estas foram submetidas a um modelo de sociedade linear, rígido e 

fragmentado, resultando em um sistema industrial destrutivo sustentado 

por fortes relações de consumo. Este sistema arruína comunidades inteiras 

causando diversos efeitos nocivos à vida humana na terra, fortalecendo uma 

relação utilitária e destruidora com o ambiente natural e desestruturando a 

dimensão social do trabalho.
com os resultados do relatório iPcc/onU, comprovando a insustenta-

bilidade do modelo de desenvolvimento de sociedade praticado atualmente, 
iniciam-se discussões mais sérias sobre a necessidade de repensar as formas 

de organização da vida humana na terra. deste modo, capra sugere uma nova 

abordagem para operacionalizar a construção de comunidades humanas sus-

tentáveis a partir da compreensão dos princípios de organização comuns a 

todos os ecossistemas (caPra, 2002), o que nos leva de volta à ecologia.
a primeira definição de ecologia foi elaborada em 1870 por ernst ha-

eckel, derivando das palavras gregas oikos, que significa casa, e logos, que 

significa conhecimento. (BoFF, 2005) segundo o dicionário produzido por 

aurélio Buarque de holanda Ferreira (1976), “ecologia” pode ser entendida 

como o estudo das “relações entre seres vivos e o meio ou ambiente em que 

vivem, bem como suas recíprocas influências”, ou também, de acordo com o 

dicionário de Filosofia (aBBaGnano, 1970), pode ser entendida como o “es-

tudo das relações entre o homem como pessoa e seu ambiente social”. Parece 

coerente, então, entender também a ecologia como o intrínseco relaciona-

mento do ser humano com o ambiente, fundamentado através do conheci-

mento ou entendimento do que é este ambiente – natureza, do qual os seres 

humanos são parte, em outras palavras, “nós somos relação com a natureza, 
uma relação íntima: nosso corpo é pura natureza.” (arrUda, 2000, p. 206)

este entendimento ecológico esteve presente no desenvolvimento de 

diversas sociedades humanas, tornando-se fundamental para sua susten-

tabilidade e contribuindo para a manutenção de ecossistemas saudáveis – 

cíclicos, abundantes, e compostos por processos cooperativos e dinâmicos. 
(caPra, 2002; hanZi, 2003; Mollison, 1988) o ser humano, em sua história, 
buscou na natureza maneiras de melhorar as condições de existência, como 
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por exemplo, a utilização do atrito para criação do fogo, formas de armaze-

namento de água em estruturas ovulares, utilização de formas pontiagudas 

para ferramentas e até estruturas de telhado baseado em folhas ou palhas.
ao propor pesquisas a partir do entendimento da sustentabilidade eco-

lógica, capra apresenta uma possibilidade de desenvolver um modo de pen-

sar e agir a partir da “compreensão dos princípios de organização, comuns a 

todos os sistemas vivos, que os ecossistemas desenvolveram para sustentar 

a teia da vida.” (caPra, 2002, p. 238) Para tanto, capra reúne diversos estudos 

para identificação destes princípios, elencando seis: redes, ciclos, Parceria 

ou aliança, diversidade, Equilíbrio Dinâmico e Energia Solar. como veremos 

a seguir, tais princípios nos falam de padrões de organização e processos 

sustentáveis.

PRINCÍPIOS, PADRÕES DE ORGANIZAÇÃO E  
PROCESSOS DA TEIA DA VIDA

a) redes

a primeira noção que capra evidencia é que o “padrão de organi-

zação” básico de todo ser vivo é em rede. “em todas as escalas da 

natureza, encontramos sistemas vivos alojados dentro de outros 

sistemas vivos – redes dentro de redes.” (caPra, 2002, p. 239) as-

sim, desde os processos metabólicos de uma célula, sua estrutura 

de moléculas, como em um nível maior, a teia alimentar está or-

ganizada em rede. os componentes de uma rede são responsáveis 

por transformar ou substituir outros componentes, criando ou 

recriando-se a si mesmas, “Sofrendo mudanças estruturais contí-

nuas ao mesmo tempo em que preservam seus padrões de organi-

zação.” (caPra, 2002, p. 27)

b) ciclos

ainda de acordo com o autor, todos os organismos vivos, para 

permanecerem vivos, têm de alimentar-se de fluxos contínuos de 

matérias e energia com o ambiente em que vivem. Bill Mollinson, 
nos fala que a reciclagem de nutrientes e energia na natureza é 

uma função de muitas espécies. (Mollison, 1988) assim, todos os 
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organismos vivos produzem resíduos continuamente e os resídu-

os de uma espécie são os alimentos de outra. desta forma, um 

ecossistema considerado em seu todo, não gera resíduo nenhum e 

“a matéria circula continuamente dentro da teia da vida.” (caPra, 

2002, p. 239)

c) Parceria ou aliança

Outro princípio da ecologia aponta que as relações de trocas de 

energia e de recursos materiais num ecossistema são sustentadas 

por cooperação. assim como capra, Mollinson acredita que a coo-

peração é a base da existência da vida e sobrevivência futura. “co-

operação, não competição, é a verdadeira base da existência dos 

sistemas vivos e da sobrevivência futura.1 ” (Mollison, 1988, p. 2)

capra evidencia, ainda, que a existência de uma membrana é uma 

característica universal da vida. Esta membrana não pode ser rí-

gida, seus limites são de identidade e devem controlar e permitir 

o necessário fluxo de matéria e energia de um ser com o ambien-

te externo. sua permeabilidade é fundamental para possibilitar 

recompor e restaurar as estruturas à medida que decaem, assim 

como nos mostra Bill Mollinson, destacando que as transações 

através das membranas (ou bordas) são grande parte da troca de 

energia da vida na natureza. (Mollison, 1988)

d) diversidade

Outro princípio importante para a Teia da Vida é o da Diversidade, 
pois ecossistemas saudáveis tendem a apresentar esta qualidade. 
(sale, 1985) assim, por meio da riqueza das teias ecológicas, “os 

ecossistemas alcançam a estabilidade e a capacidade de recuperar-

-se dos desequilíbrios”. (caPra, 2002, p. 239)

Mais uma vez, pode ser percebida a importância de uma membra-

na (ou borda) para promoção também da diversidade através das 

colocações de Mollison: “the establishment of complex boundary 

conditions is another primary strategy for generating complex life 

assemblies.” (Mollison, 1988, p. 76) desta forma, uma borda é um 

lugar rico para localização de organismos e através dela criam-se 

1 tradução livre do inglês dos autores deste artigo.
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condições para relações de trocas e o surgimento do novo e conti-

nuação da vida. “Quanto maior a biodiversidade de um ecossiste-

ma, maior a sua resistência e capacidade de recuperação.” (caPra, 
2002, p. 239)

e) Equilíbrio dinâmico

capra retoma os estudos de humberto Maturana e Francisco 

varela para integrar a estes padrões de organização da vida a 

ideia da “autocriação” (ou, como os próprios autores denomina-

ram: “autopoiese”). Para eles, uma rede autogeradora (autocriati-

va) apresenta-se em um estado dinâmico de desenvolvimento e 

aprendizado, sendo a criatividade uma propriedade fundamental 

para o surgimento do novo, sempre com a finalidade de evolução 

e perpetuação da vida.

continuando com Maturana e varela, através da teoria da cogni-

ção de santiago, capra apresenta uma expansão do conceito de 

cognição e mente. Para os autores, a atividade organizadora dos 

sistemas vivos é uma atividade mental (cognitiva), sejam as inte-

rações entre vegetais, animais ou humanos. são estas atividades 

que garantem a autogeração e autoperpetuação das redes vivas. 
(caPra, 2002)

assim, para capra, um ecossistema é uma rede flexível em perma-

nente flutuação. “Sua flexibilidade é uma conseqüência dos múl-

tiplos elos e anéis de realimentação que mantêm o sistema num 

estado de equilíbrio dinâmico.” (caPra, 2002, p. 239) os sistemas 

vivos são autônomos, mas não independentes. estes devem estar 

sempre em intenso relacionamento com o meio, porém seu com-

portamento “não é determinado por forças exteriores, mas pela 

cessão de mudanças estruturais autônomas, assim o comporta-

mento do organismo vivo é ao mesmo tempo determinado e livre”. 
(caPra, 2002, p. 52)

f) energia solar

A energia solar é “transformada em energia química pela fotos-

síntese das plantas verdes, que move todos os ciclos ecológicos”. 
(caPra, 2002, p. 239) este é um padrão de energia essencialmente 

renovável.
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Em síntese, na própria teia da vida, encontramos um manancial 

que nos diz dos movimentos que estamos sendo impulsionados 

a realizar e que temos muito a aprender: o padrão básico de or-

ganização dos ecossistemas é em rede, os limites são apenas de 

identidade, sendo a troca de informações, os fluxos de energia e 

matéria, constantes; nestes processos não há geração de resíduos; 
a cooperação e a diversidade dentro de cada ecossistema e entre 

ecossistemas são chaves no processo de coevolução, criatividade 

e equilíbrio transformativo. nesta teia, a energia que ajuda a criar, 
mover e transformar é essencialmente renovável.

INTEGRANDO OS PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA 

Quando trazemos essas noções para as comunidades humanas, pode-

mos integrar o pessoal e o organizacional na natureza que somos, e transcen-

demos a separação em dimensões de sustentabilidade como temos operado 

até o momento – ambiental, social, econômico, político. o desafio é aprender 

e integrar os princípios de sustentabilidade da Teia da Vida como referências 

para nossas organizações, construções e agrupamentos humanos.
isso requer uma verdadeira alfabetização ecológica, como nos aponta 

capra, associando o entendimento intelectivo com experiências de aprendi-

zado no mundo real onde a vida (acon)tece: a exemplo do plantar uma horta 

e restaurar um mangue. Podemos neste processo integrar, também, o conta-

to com a nossa respiração, com a natureza em nós e fora de nós; permitindo-

-nos sermos tocados pela beleza e poder deste “empreendimento” de bilhões 

de anos que é a vida na terra. esta abertura para conexão com a teia da vida 

pode levar a mudanças de crenças, atitudes, hábitos e padrões de comporta-

mentos que tornam insustentáveis nossas comunidades humanas.
esse processo de alfabetização ecológica deve acontecer não apenas 

com as crianças; trata-se de um movimento amplo, orientado também 

para os líderes políticos, empresários, administradores, professores e para 

a sociedade em geral. tal alfabetização e o desenvolvimento de empreen-

dimentos e territórios sustentáveis passa, também, pela compreensão e 

internalização de práticas sociais e tecnologias condizentes com os prin-
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cípios de sustentabilidade ecológica que vem sendo experimentadas em 

escala global. 
citamos aqui alguns exemplos que convergem nessa direção: consu-

mo consciente, Finanças e trocas solidárias, Permacultura, agroecologia, 
agricultura orgânica, agrupamentos ecológicos de industrias, economia de 

Fluxos e serviços, energias renováveis, construção sustentável, ecovilas, 
ecobairros, Gestão criativa de conflitos e construção de consensos.

através do aprendizado com a natureza, no interno e externo, confor-

me assinalado, podemos cocriar e operacionalizar novos projetos ecológicos, 
que renovem as nossas organizações e territórios. Pois, “do ponto de vista da 

sustentabilidade, os ‘projetos’ e ‘tecnologias’ da natureza são infinitamente 

superiores aos da ciência humana.” (caPra, 2002, p. 241)

os projetos ecológicos devem possuir, na visão do autor, importantes 

dimensões para promoverem a sustentabilidade. sua forma de organização 

deve ser uma rede autogeradora, sua estrutura um sistema aberto (consti-

tuído por membrana), que se conserva distante do equilíbrio estático, e sob 

o ponto de vista do processo, estes devem ser sistemas cognitivos intima-

mente ligados ao seu padrão de auto-organização. (caPra, 2002) além disto, 
quando se pensa em desenvolver experiências humanas, fatores culturais, 
políticos, morais e éticos estão presentes, e então a inclusão de uma quarta 

perspectiva a este estudo, a dimensão do significado, torna-se fundamental.
nesse processo, o reconhecimento das organizações e assentamentos hu-

manos como sistemas vivos é um passo essencial, indo além da metáfora da 

máquina que tanto norteou a nossa civilização nos últimos 300 anos, refletindo 

nos diversos âmbitos, nas empresas e organizações, nas ciências e, até, no modo 

como nos relacionamos com nosso corpo, com as pessoas, com o trabalho. as-

sim, chega um momento que a máquina quebra e se torna insustentável:

a concepção de empresa como máquina também im-
plica que chega um momento em que ela se ‘quebra’, 
a menos que sofra periodicamente uma manutenção 
feita pelos gerentes. É incapaz de mudar por si mesma. 
[...] a visão de empresa como um ser vivo, por outro 
lado, implica que ela é capaz de regenerar-se, de mudar 
e evoluir naturalmente. (caPra, 2002, p. 115, 116)
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Perceber cada pessoa, as organizações e assentamentos humanos como 

sistemas vivos é um passo fundamental no processo de integração dos pa-

drões e processos de sustentabilidade ecológica. e, neste caminhar outros 

passos se fazem necessários: o reconhecimento do grau de (in)sustentabili-

dade das ações presentes; a inserção de práticas cotidianas de conexão das 

pessoas com a teia da vida; a difusão de informações, utilizando-se da arte, 
em suas várias linguagens, e do lúdico; e o desenvolvimentos de ações es-

pecíficas relacionadas com a escolha dos produtos e processos de produção, 
com o consumo de materiais, com a organização do trabalho, com os relacio-

namentos e com os resíduos gerados, entre outros. estes são pontos para a 

experimentação investigativa em nosso cotidiano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

neste texto, procuramos agregar ao debate sobre sustentabilidade um 

caminho de reconexão com uma dimensão esquecida de nós mesmos – a 

natureza.
até o momento, a noção de sustentabilidade vem sendo empregada 

através de múltiplas dimensões – econômica, social, política, ambiental, en-

tre outras. a partir da abordagem de capra, encontramos um caminho de 

reintegração e reconexão ao atentarmos para o fato de que nós temos um 

manancial – a teia da vida que pode nos ensinar sobre como construir as-

sentamentos humanos sustentáveis.
o ensaio que aqui apresentamos é uma evidência das possibilidades de 

diálogo com a teoria dos sistemas vivos. este diálogo merece ser aprofun-

dado. Mais ainda se atentarmos para o fato de que estamos sendo impul-

sionados a mudar, a trabalhar em rede, a cooperar e a atuar na diversidade 

e na adversidade. isso é a vida que está exigindo de nós. a rede é o padrão 

básico de organização dos sistemas vivo! Um dos aspectos fundamentais da 

existência em rede é a Diversidade – outro princípio de sustentabilidade dos 

ecossistemas. É perceptível que estamos sendo impulsionados a respeitar a 

diversidade, a buscar parcerias. isso é a teia da vida e enquanto humanos 

nós somos parte dela. há um convite para nos darmos conta de que estamos 

sendo impulsionados por ela.
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RUÍDO E MEIO AMBIENTE

Olívio Patrício

Chegará o dia em que os homens terão de combater o ruído tão ener-

gicamente e tão ferozmente como a cólera ou a peste.

Robert Koch

INTRODUÇÃO

a poluição acústica, assim como, a poluição atmosférica e a poluição 

das águas constitui-se num dos maiores problemas ambientais, com que a 

sociedade moderna se confronta. O ruído ambiente, causado pelos trans-

portes, pelas atividades industriais e de recreio, juntamente com o ruído 

de vizinhança são fonte de um número crescente de reclamações por parte 

da população.
as consequências da poluição acústica sobre o homem são ainda mal 

conhecidas, mas a maior parte dos especialistas são unânimes em consi-

derar que a exposição a ruídos intensos pode causar graves problemas à 

saúde e provocar sinais patológicos, como a diminuição da capacidade de 

concentração, dificultando a comunicação e a aprendizagem, originar ir-

ritabilidade, fadiga, dores de cabeça, aumento da frequência cardíaca e da 

pressão arterial, provocar interferências no metabolismo de todo o orga-

nismo com riscos de distúrbios cardiovasculares e podendo, ainda, tornar 

a perda auditiva irreversível.
O ruído é também responsável por numerosos efeitos psicossociais, 

principalmente degradação da qualidade de vida, modificação das atitudes e 
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do comportamento social, nomeadamente agressividade e perturbações do 

comportamento, diminuição da sensibilidade e do respeito em relação ao ou-

tro. além disso, vem a reforçar as desigualdades sociais, na medida em que 

incide, sobretudo, nas classes sociais mais desfavorecidas que não têm meios 

de se proteger seja em suas habitações, seja em seus locais de trabalho.
na União europeia, a questão dos custos externos do ruído para a so-

ciedade, em especial do ruído dos transportes, foi objeto de vários estudos, 
com estimativas variando entre 0,2 e 2% do PiB. (ce, 1996)

nas diferentes partes do mundo, cada lugar é caracterizado por um 

conjunto de sons/ruídos. a percepção que cada um tem acerca dos sons/

ruídos pode apresentar significados diferentes de acordo com o meio cul-

tural, habitacional, profissional ou recreativo em que se encontra. esta 

percepção depende do nível do ruído, da composição do espectro sonoro, 
da sensibilidade auditiva, do estado de espírito de cada um, da sua história, 
da sua cultura etc. contudo, diversos aparelhos de medida, nomeadamen-

te os sonômetros e os dosímetros, permitem quantificar os componentes 

objetivos do ruído.
O ruído tem sido objeto de inúmeras investigações que visam com-

preender os seus modos de ação e os seus mecanismos de funcionamento 

e interação. apesar disso, o ruído continua a ser um dos domínios menos 

conhecidos, tanto no que diz respeito aos seus efeitos sobre os seres vivos 

principalmente sobre o homem, como sobre as suas repercussões econômi-

cas e sociais. este desconhecimento deve-se, em primeiro lugar, à dificuldade 

em avaliar as consequências reais a curto, médio ou longo prazo, devido aos 

seres humanos serem suscetíveis de se adaptarem ao ruído e, por conse-

guinte, esta adaptação vem a “mascarar” a totalidade ou parte destes efeitos 

a diferentes níveis: no plano físico (lesões nos órgãos auditivos, perturbações 

da circulação, perturbações do sono); no plano psicológico (irritação, stress 

e incômodo); e no plano social (perturbação da comunicação, diminuição do 

rendimento no trabalho).
Esta dificuldade é reforçada pelo fato de o ruído comportar um gran-

de número de componentes subjetivas, podendo ser percebido de maneiras 

muito diferentes por duas pessoas, com reações variáveis, as quais podem 

dar lugar a interpretações geralmente contraditórias ou ambíguas.
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CARACTERIZAÇÃO DO SOM/RUÍDO E  
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AUDITIVO

A Organização Internacional de Normalização (ISO) define o ruído como 

um fenômeno acústico que produz uma sensação geralmente considerada 

desagradável ou incômoda. 
O ruído para além de ser um som indesejável ou desagradável, pode ser 

igualmente um som perigoso sem ser desagradável, como certas con dições 

atuais de audição musical, sobretudo nos jovens. aliás, já aristóteles e Pla-

tão sublinhavam a necessidade de controle da música, alguns modos 

musicais sendo proibidos por causa dos seus perigos.
Pelo ruído, revelamos a nossa existência desde o nascimento. além dis-

so, somos emissores de ondas acústicas, mas somos, igualmente, receptores.
Para a existência de som/ruído é necessário que haja uma fonte sonora 

(emissão), um meio de transmissão e um receptor (Figura 1). 
O som/ruído tem por origem as vibrações mecânicas que se produzem 

num meio elástico, sólido, líquido ou gasoso (por exemplo cordas vocais, 
sirene, colunas de som, órgãos de máquinas, veículos, etc.). estas vibrações 

propagam-se no ar e atingem os nossos ouvidos, onde são captadas pelo 

ouvido externo e encaminhadas pelo canal auditivo para a membrana do 

tímpano que entra em vibração.

Figura 1 - Funcionamento do sistema auditivo.

Esta vibração é amplificada ou atenuada no ouvido médio pelos ossículos 

(martelo, bigorna e estribo), e transmitida ao ouvido interno que transforma 
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essas vibrações mecânicas em sinais elétricos transmitidos pelo nervo ótico ao 

cérebro, que tem a função de os interpretar. se as informações recebidas pelo 

cérebro forem desagradáveis, indesejáveis, se produzirem incômodo e se não 

tiverem qualquer significado, então, são identificadas como sendo ruído. se as 

informações recebidas pelo cérebro forem agradáveis ou se transmitirem uma 

mensagem, então são identificadas como sendo um som.
no ouvido médio, existe um elemento fisiológico reflexo de prote-

ção contra o ruído. deste modo, quando um ruído é superior a 85 dB e 

durar mais de um segundo, os músculos dos pequenos ossos vão con trair-se 

para diminuir a vibração ao nível da janela oval e proteger o ouvido interno. 
Quando a duração do ruído é inferior a um segundo, este reflexo não pode 

ser estimulado e compreen de-se, assim, a nocividade dos sons impulsivos.
Passar do som ao ruído é ter em conta o significado de um som para de-

terminada pessoa num dado momento. nesta situação, não se trata apenas 

da descrição de um fenômeno físico, mas da interpretação que cada um faz 

de um acontecimento ou de um ambiente sonoro.
assim, o que é som para nós, pode ser ao mesmo tempo ruído para os 

nossos vizinhos. É este tipo de conflitos que o estado tem de gerir através do 

Regulamento Geral do Ruído e para a qual a população deve estar sensibili-

zada, através de medidas apropriadas.
Do ponto de vista físico, o ruído é um som complexo que pode ser ca-

racterizado pela frequência dos sons puros que o compõem, pela amplitude 

da pressão acústica correspondente a cada uma destas frequências e pela 

sua variação ao longo do tempo. a frequência de um som puro representa 

o número de vibrações completas por segundo e exprime-se em hertz (hz).
com frequências inferiores a 20 hz, temos os infrassons, e além de 20 

000 hz, temos os ultrassons, perceptíveis a alguns animais, aves e insetos.
o ouvido está constantemente em estado de alerta de dia e de noite. o 

sistema auditivo humano de jovens com audição normal é sensível a sons 

cuja frequência está compreendida sensivelmente entre 20 hz e 20000 hz. 
em relação à exposição prolongada aos infrassons e aos ultrassons, apesar 

de estarem fora da nossa zona de audição, aconselha-se alguma prudência e 

não se exclui a possibilidade de serem nefastos para a saúde humana, prin-

cipalmente se o nível sonoro e o tempo de exposição for muito elevado. 
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a sensibilidade do ouvido humano não é igual para todas as frequên-

cias, sendo maior para os sons entre 500 hz e 2000 hz e mais fraca para 

frequências mais altas e mais baixas. a zona de audição está compreendida 

entre o limiar de audibilidade, que varia segundo a frequência de 0 a 40 dB, 
e o limiar de dor, que se situa à volta de 120 dB. a partir de 60 dB, o ruído é 

considerado como incômodo. A OMS estima que o ruído se torna perigoso a 

partir de 85-90 dB numa duração de 8 horas.
devido à variação da sensibilidade do ouvido humano, utiliza-se um 

filtro de ponderação, “a”, para reproduzir aproximadamente a sensibilidade 

do nosso ouvido. O nível de pressão acústica medida em dB e ponderado com 

o filtro “a” exprime-se em dB(a). 
A OCDE (1991) apresentou os seguintes níveis como limiares de incô-

modo para o período diurno: um ruído exterior entre 55 e 60 dB(A) provo-

ca perturbações do sono e um desconforto que aumenta significativamente 

num ruído de 60 a 65 dB(A); a partir de 65 dB(a), verificam-se modificações do 

comportamento; acima de 120 dB verificam-se lesões auditivas importantes. 
A propagação do ruído ao ar livre é influenciada por diversos fatores 

que contribuem para a sua atenuação. em qualquer ponto, do campo acús-

tico, o nível de pressão sonora num receptor é consequência direta do ní-

vel de potência sonora da fonte emissora e da atenuação total verificada ao 

longo de todo o percurso da onda sonora entre o emissor e receptor. esta 

atenuação é influenciada pelos seguintes fatores: atenuação por divergência 

geométrica; atenuação devida ao ar; atenuação devida à absorção pelo solo; 
ação dos gradientes de temperatura e velocidade do vento; atenuação devi-

da a densa vegetação; atenuação devida a propagação em zona industrial; 
atenuação devida à proximidade de paredes (edifícios); ação do nevoeiro e da 

chuva. A exposição prolongada ou repetida a um ruído intenso provoca uma 

baixa da acuidade auditiva, temporária ou permanente.
Os níveis sonoros elevados provocam uma alteração do sistema auditi-

vo, pouco adaptado a suportá-los durante longos períodos. trata-se princi-

palmente, da degradação de uma parte das células ciliadas da orelha interna, 
células frágeis, pouco numerosas e que não se renovam, o que provoca uma 

perda definitiva da audição.
de um modo geral, os ruídos podem ser classificados em 3 tipos: 
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Ruídos contínuos – são aqueles cuja variação de nível de intensidade 

sonora é muito pequena em função do tempo.
Ruídos flutuantes – são aqueles que apresentam grandes variações 

de nível em função do tempo. São os ruídos mais comuns a que estamos 

expostos diariamente.
Ruídos impulsivos ou de impacto – apresentam altos níveis de inten-

sidade sonora, num intervalo de tempo muito pequeno.

EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS DO RUÍDO

A gravidade e os efeitos nocivos do ruído dependem de vários fatores:

a) da frequência do ruído. Os ruídos de frequência aguda são mais nocivos 

que os ruídos graves; 

b) da intensidade do ruído. o risco de fadiga auditiva ou surdez aumenta 

com a intensidade do ruído;

c) da composição espectral do ruído. Um som puro, ou seja, de uma só 

frequência e de forte intensidade é mais traumatizante para o ouvido 

interno que um ruído de largo espectro. Um ruído com características 

tonais e impulsivas é mais nocivo que um ruído contínuo;

d) da duração de exposição do ruído. Quanto maior a exposição, maiores 

são os riscos de lesões auditivas. A acumulação de exposições profissio-

nais e extra profissionais (concertos, discotecas, etc) aumenta a duração 

de exposição e os riscos auditivos; 

e) da vulnerabilidade individual ao ruído. a idade, antecedentes de do-

enças infecciosas auditivas, antecedentes de traumatismo craneano, 
certos distúrbios metabólicos, hipertensão arterial, são alguns dos 

fatores que contribuem para a variabilidade da suceptibilidade inte-

rindividual ao ruído; 

f) da associação do ruído com outras exposições de risco (por exemplo, 
agentes químicos ou medicamentos).

O ruído constitui mais do que um fenômeno físico que age não apenas 

no sistema auditivo, mas também, no sistema nervoso vegetativo, e o qual 
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tem consequências a diferentes níveis: no aparelho auditivo, nas respostas 

hormonais, nas funções vegetativas e sensório-motoras, no sono e na comu-

nicação. O ruído excessivo é grandemente nocivo à saúde do homem, ao seu 

bem-estar, à comunicação relacional e à audição.
A exposição prolongada ou repetida a um ruído intenso provoca uma 

baixa da acuidade auditiva, na maioria das vezes temporária. após um tem-

po de recuperação no silêncio, a audição volta a ser normal. Um terço dos 

casos de hipoacusia é imputável a lesões causadas por exposição a ruídos de 

um nível demasiado elevado. Mas a perda da audição devida ao ruído pode 

tornar-se permanente. Um som breve de intensidade elevada pode provocar 

uma surdez imediata por traumatismo acústico, por exemplo, um ruído ul-

trapassando 140 dB, depois de uma explosão ou da detonação de uma arma. 
(dÉoUX, 1999)

as investigações mostraram que perturbações auditivas podem ser ob-

servadas após uma exposição a um nível de 85 dB(A) (por exemplo, rua com 

muito trânsito) e, sobretudo uma exposição a um nível de ruído próximo de 

100 dB(a) (por exemplo, discotecas, concertos). com efeito, na maioria dos 

bares e discotecas, os níveis sonoros são em média de 100 dB nas pistas de 

dança, de 120 dB à frente do palco e de 95 dB durante o descan so no bar e 

estes níveis sonoros têm efeitos sobre o ouvido e originam uma baixa tran-

sitória da audição nas frequências agudas.
Estes ruídos, parecem não ter consequências e gravidade imediatas, 

contudo, o sistema auditivo humano sofre um envelhecimento prematuro 

além do normal, o que pode conduzir a uma surdez precoce, ou a uma menor 

sensibilidade auditiva em determinadas bandas de frequência.
os estudos epidemiológicos evidenciam que, nos jovens, a exposição a 

múltiplas fontes sonoras nas atividades de lazer (discotecas, concertos rock, 
corridas de automóveis, motocross) é responsável de uma diminuição signifi-

cativa da sensibilidade auditiva, alguns estudos concluindo que 15% dos jovens 

apresentam uma perda superior a 15 dB (a) e 3% uma surdez severa.
Outras ati vidades não profissionais sujeitam o indivíduo a emissões so-

noras importantes, as quais podem causar baixas de audição, tais como pe-

quenos aviões, utilização prolongada de walkmans, foguetes, serras elétricas 

e alguns brinquedos.
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Para além dos efeitos auditivos, a exposição ao ruído tem diversas con-

sequências extra auditivas, algumas ainda mal conhecidas, nomeadamente:

a) efeitos cardiovasculares, como hipertensão arterial e distúrbios cardía-

cos isquêmicos;

b) efeitos sobre o sistema imunológico. a estimulação acústica excessiva 

poderá originar uma redução das defesas imunológicas e uma maior 

vulnerabilidade do organismo às agressões;

c) efeitos sobre o sistema endócrino. A exposição elevada ao ruído origina 

uma modificação na produção de certos hormônios ligados ao stress e a 

sua elevada produção tem consequências no sistema cardiovascular, ao 

nível de distúrbios do ritmo cardíaco ou na modificação da coagulação 

do sangue;

d) efeitos ao nível da motilidade gastrintestinal. Nas categorias profis-

sionais expostas ao ruído, existe uma forte prevalência de úlcera gastro-

duodenal;

e) efeitos no sono, adormecimento difícil, despertares durante a noite, etc., 
podendo originar distúrbios nocivos ou perigosos ao nível de acidentes 

rodóviários ou laborais. Muitas experiências em laboratório e em domi-

cílios, com registro do eletroencefalograma, constataram as diferentes 

ações do ruído sobre o sono;

f) efeitos na saúde mental, com aumento do nível de stress e de consumo 

de medicamentos, tais como de tranquilizantes e soníferos;

g) efeitos na comunicação. a perturbação trazida à comunicação pelo ru-

ído é sobretudo verbal e reside no efeito de máscara criado quando são 

simultaneamente emiti dos dois sons, um tornando o outro inaudível. 
Para que a inteligibilidade de uma frase seja ideal, o nível vocal deverá 

exceder de 10 dB(A) o nível do ruído. Falar mais alto não constitui solu-

ção, pois a voz gritada é mais difícil de compreender que a voz normal. 
Num contexto profissional, por exemplo, o incômodo trazido à comuni-

cação verbal pode impedir os trabalhadores de ouvirem sinais de segu-

rança.

Mas, desde o início da vida, que os efeitos do ruído se fazem sentir sobre o 

homem. O próprio feto não está ao abrigo do ruído ambiente no qual se encon-
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tra a sua mãe e poderá ser vítima de traumatismos sonoros se estes ocorre-

rem em determi nadas fases do seu desenvolvimento. a formação do aparelho 

auditivo começa muito cedo no embrião, mas a maturação real coincide com 

a entrada em função das células ciliadas do caracol e acaba no sétimo mês no 

utero. Os três últimos meses da gravidez são qualificados de «fase crítica» 

para o caracol que é então particularmente sensível às agressões sonoras ou 

químicas. contudo, antes de atingir o caracol do feto, o som deve atravessar 

a parede abdomi nal e uterina e as membranas fetais para chegar ao ouvido 

externo e médio, contendo líquido amniótico e de mesênquima. a atenuação 

do nível dos ruídos é de pelo menos 20 dB para as frequências superiores a 500 

hz. ao contrário, as frequências baixas, inferiores a 500 hz não são atenuadas, 
estas sendo, todavia, mais nocivas para o caracol do que as frequências eleva-

das. Foram diagnosticadas surdezes em prematuros sujeitos 24 h sobre 24 h 

ao ruído das incubadoras que, porém, nunca atinge 80 dB. além disso, ruídos 

de 95 decibéis têm efeitos cardiovasculares no feto como no adulto, provo-

cando a aceleração transitória da frequência cardíaca. (dÉoUX, 1999)

Para a criança, como para o adulto, o ruído intenso acelera o ritmo car-

díaco, aumenta a pressão arterial, modifica as dosagens hormo nais, altera 

a estrutura do sono que, na fase infantil, é não só reparador, mas também 

construtor. existe uma sensibilidade auditiva da jovem criança que a torna 

particularmente vulnerável ao ruído, especialmente aos ruídos impulsivos 

(armas de fogo, petardos) as quais podem provocar, subitamente, perdas au-

ditivas definitivas. Para além disso, o ruído pode afetar o normal desenvolvi-

mento afetivo e intelectual da criança.
desde cedo, entre os sete e os onze meses, o ruído no domicílio, pode 

atrasar as aquisi ções do bebê, este sendo, então, mais lento a imitar as ações 

dos adultos e mantendo hábitos infantis mais tempo que os bebês que vivem 

em casas calmas. Um nível sonoro demasiado elevado em casa ou na escola 

poderá alterar o número, a qualidade e o conteúdo das comunicações ver-

bais, causar perturbações da linguagem escrita ou falada, atrasar a aquisição 

da fala e do vocabulário, perturbar a aquisição das faculdades de atenção 

seletiva e ser fonte de ansiedade e stress para a criança.
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Muitas das consequências do ruído são ainda mal conhecidas, tornan-

do-se fundamental diminuir a exposição da população a este importante 

problema ambiental e de saúde pública. 
Qualquer pessoa exposta ao ruído está potencialmente em risco. con-

tudo, temos populações expostas particularmente aos efeitos prejudiciais do 

ruído, tais como:

a) as crianças em contexto escolar. Muito embora o nível de exposição ao 

ruído em meio escolar não seja, em geral, susceptível de originar lesões 

auditivas, o ruído ambiental elevado e uma má acústica da sala de aula 

têm consequências: aumento da fadiga dos professores/educadores e dos 

alunos e perturbação da aquisição de conhecimentos e aprendizagem dos 

alunos. Também na cantina escolar se verifica ruído elevado e no pátio de 

recreio onde as crianças gritam e pulam à vontade, pode atingir-se 90 a 

100 dB;

b) as populações desfavorecidas vivendo em ambientes particularmente 

ruidosos, por exemplo, perto de grandes vias de circulação rodoviárias e 

ferroviárias e cujas habitações não são suficientemente isoladas;

c) as populações vivendo perto dos aeroportos e em habitações não prote-

gidas contra o ruído;

d) as populações expostas ao nível profissional a níveis elevados de ruído, 
em particular os trabalhadores expostos simultaneamente ao ruído e 

a agentes químicos tóxicos para as células receptivas do ouvido. Uma 

exposição prolongada a ruídos de 85 dB e superiores, tais como, du-

rante certas atividades profissionais, são sobretudo responsáveis por 

surdezes que passam a ser consideradas doenças profis sionais. existem 

certas profissões particularmente ameaçadas pelo ruído, nomeadamen-

te músicos, conduto res de caminhões e de máquinas, militares, bombei-

ros, operários da construção civil e da indústria.

alguns estudos relatados por déoux (1999) confirmam algumas destas 

perturbações do ruído. numa cervejaria berlinense, verificou-se uma subida 

da pressão arterial e a perturba ção de vários parâmetros biológicos do stress 

nos trabalhadores expostos a fortes níveis de ruído (95 dB(A) em média) sem 

protetores de ouvidos. Frequentemente em meio profissional, aparece uma 

correlação entre perda da audição e hipertensão arterial.
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Nos Países Baixos, estudou-se os efeitos do ruído dos aviões sobre 

habitantes próximos de um aeroporto. verificou-se que as perturbações 

cardiovascu lares, a frequência das visitas ao médico, o consumo de medica-

mentos com receita, nomeadamente calmantes, medicamentos anti-hiper-

tensivos, esta riam significativamente elevados na população morando 

em zonas com elevados níveis de ruído (65-75 dBA) em comparação com 

grupos expostos a fracos níveis de ruído (46-55dBA).
num estudo efetuado nas escolas situadas no corredor aéreo do aeropor-

to internacional de los angeles, constatou-se que nas escolas mais ruidosas, 
os alunos eram sujeitos a um sobrevoo cada dois minutos e meio e os picos 

sonoros eram de 95 dB. depois de se ter procurado a incidência da perda au-

ditiva e as variáveis socioeconômicas, foi constatado que as crianças afetadas 

pelo ruído tinham uma pressão arterial mais elevada e gran des dificuldades 

em construir puzzles de nove peças e em solucionar pro blemas de cálculo 

em comparação com crianças escolarizadas em sítios cal mos da cidade. estes 

efeitos, tendo persistido durante um ano, conduziram à conclusão que as hi-

póteses de as crianças se adaptarem à nocivi dade sonora eram muito fracas.
além disso, um estudo epidemiológico com 131 crianças entre 4 e 10 

anos de idade mostra que o risco de perda auditiva em altas frequências 

(4000 hz) é três vezes mais elevado nas crianças cujas mães foram expostas 

a um ruído compreendido entre 85 e 95 dB.

EXPOSIÇÃO AO RUÍDO DA POPULAÇÃO PORTUGUESA E EUROPEIA

O ruído constitui atualmente, um dos principais problemas ambientais 

e de saúde pública, sobretudo nas cidades, contribuindo para a degradação 

da qualidade de vida de grande parte da população e afetando o ser humano 

nos planos somático, psíquico e social.
Os ruídos urbanos diurnos ou noturnos, estão cada vez mais presen-

tes no nosso dia a dia, invadindo residências, locais de trabalho, de lazer, 
hospitais e escolas, podendo prejudicar as relações sociais, a comunicação, 
o comportamento, o rendimento escolar, a saúde e o sono. Por exemplo, o 

efeito mais marcante do ruído noturno é o de causar grandes alterações na 

organização do sono.
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estima-se que 17 a 22% da população da União europeia, ou seja, cerca 

de 80 milhões de pessoas, estão expostas durante o dia a níveis de ruído que 

os investigadores e profissionais de saúde consideram inaceitáveis, ou seja, 
acima dos 65 dB(a), os quais incomodam a maioria das pessoas, perturbam 

o sono e causam efeitos adversos para a saúde. outros 170 milhões de cida-

dãos, são expostos a níveis de ruído compreendidos entre 55 e 65 dB(A), em 

que os níveis sonoros causam graves perturbações durante o dia. (ce, 1996) 

O ruído dos transportes rodoviários é a fonte dominante.
Perto de um quinto da população dos países industrializados está sujei-

ta a níveis sonoros insuportáveis. cinquenta e seis por cento dos franceses 

consideram o ruído como o primeiro incômodo. (dÉoUX, 1999)

com efeito, na França, o ruído é considerado um dos maiores incô-

modos sentidos pelos franceses na sua vida cotidiana e vizinhança. nas 

comunidades com mais de 50 000 habitantes, o ruído é colocado acima 

dos problemas de insegurança e dos outros tipos de poluição quando se 

trata de hierarquizar os problemas mais sentidos no seu bairro ou região. 
(Martin-hoUssart, 2002)

a organização Mundial de saúde (oMs) e a comissão europeia, desen-

volveram um estudo na região parisiense sobre as percepções do ruído e 

os seus efeitos sobre a saúde na população. o estudo mostrou que quase 

75% da população parisiense se declara afetada pelo ruído no seu domicílio, 
e 25% está submetida frequentemente ou permanentemente ao ruído. o 

ruído figura, assim, entre os danos mais sentidos pelos parisienses na sua 

vida diária. no entanto, o ruído é, sobretudo, percebido pelos parisienses 

como um problema local de qualidade de vida, antes de ser objeto de pre-

ocupações sanitárias. ainda, que dois terços dos parisienses percebam o 

risco sanitário ligado ao ruído como elevado, as preocupações sanitárias 

declaradas para outros danos, como o amianto ou a poluição do ar, são 

claramente mais importantes. no entanto, os efeitos do ruído ambiental 

sobre a saúde são numerosos.
a organização Mundial de saúde e a comissão europeia avaliaram a 

escala europeia, para cada um dos impactos sanitários atribuidos ao ruído 

(perturbações do sono, doenças cardiovasculares, perturbações da apren-

dizagem, zumbidos e incômodos), a carga de doença através do indicador 
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quantitativo “anos de vida em boa saúde perdidos”. assim, foi estimado que 

pelo menos um milhão de “anos de vida em boa saúde são perdidos’’ cada ano 

na europa ocidental, sob o efeito do ruído causado pelas infraestruturas dos 

transportes. (Who, 2011)

como refere esta organização, Who (2000), o ruído constitui um risco 

para a saúde pública, principalmente em situações de exposição a níveis de 

ruído elevados. 
As principais fontes de ruído no interior dos locais são os sistemas de 

ventilação, as máquinas de escritório, os eletrodomésticos, a rádio, a televi-

são, a voz elevada dos vizinhos.
Existem outras fontes de ruído no exterior, como, por exemplo, as ati-

vidades de cafés e restaurantes, os desportos, os campos de jogos, as má-

quinas de cortar relva, as máquinas e os trabalhos da construção civil e, por 

último, mas a mais importante, são os ruídos relacionados com as atividades 

de transporte (Figuras 2 e 3).

Figuras 2 e 3 - Principais fontes de ruído diurnas e noturnas.

O ruído dos transportes representa, igualmente, um custo para a coleti-

vidade, na medida em que causa prejuízos na saúde física e psíquica e prejuí-

zos econômicos, geralmente suportados por quem não produziu esses ruídos. 
Temos várias dimensões e tipos de ruídos relacionados com os transportes:

a) O nível de potência acústica de um veículo varia de forma complexa 

em função dos parâmetros de construção, do estado de conservação, 
da manutenção e dos parâmetros de utilização (regime, plena carga/
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carga parcial, velocidade, aceleração, etc.) – especial atenção deve ser 

dada aos veículos que não estão em conformidade com o regulamento 

e as motocicletas alteradas. Em um veículo, destacamos os seguintes 

ruídos:

− o ruído do motor e o ruído produzido por todos os sistemas auxiliares, 
e mecanismos de transmissão de potência; 

− o ruído devido ao pavimento e à técnica de condução;
− o ruído de contato pneu/pavimento;
− o ruído de interação entre o pneu o e veículo;
− o ruído aerodinâmico.

b) O ruído do tráfego aéreo cujas características dependem do tipo de ae-

ronave;

c) O ruído dos comboios, constituídos pelos ruídos de rolamento, prepon-

derante até às altas velocidades e os ruídos de origem aerodinâmica;

d) Os ruídos ligados a atividades festivas e desportivas, os quais podem 

gerar níveis sonoros que incomodam bastante os residentes;

a) Os ruídos de origem industrial os quais têm frequentemente a sua ori-

gem na utilização de numerosas máquinas e equipamentos, induzem 

ruídos complexos e embora temporários, são muito incômodos. 

como se pode verificar na tabela 1, na União europeia, cerca de 21% da 

população habitando em meio urbano está sujeita a níveis de ruído superio-

res a 65 dB(a) resultantes, principalmente, do tráfego rodoviário. este valor 

é considerado em muitos países como inaceitável.

Tabela 1 - Exposição da população da União Europeia ao ruído dos transportes.

Nível de exposição diurno dB(A) % da população exposta

< 55 28,9
55 - 60 26,9
60 - 65 21,9
65 - 70 14,7
70 - 75 6,2
total 100

Fonte: laMBert, (2000).
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segundo lambert (2000), cerca de 80 milhões de pessoas na União eu-

ropeia estão expostas durante o dia a níveis sonoros que excedem 65 dB (A). 
durante a noite, mais de 100 milhões de europeus estão expostos a níveis 

que excedem 55 dB (a).
nestas situações inaceitáveis, o risco de perturbação do sono é impor-

tante (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Exposição da população da União Europeia ao ruído dos transportes.
Fonte: laMBert, (2000).

verifica-se que, para metade da população portuguesa, o ruído emitido 

pela tráfego automóvel é desagradável. contudo, o ruído que mais incomoda 

a população portuguesa é o ruído emitido pelas motocicletas (Tabela 2).

Tabela 2 - Ruídos considerados pela população portuguesa como mais incômodos.

Fontes de ruído mencionadas % da população

Motocicletas 69,5
tráfego automóvel 49,2

Buzinas de automóveis 12,8
tv/rádios/gravadores/música alta 12,5

Fábricas em funcionamento 10,5
Pessoas a falarem alto 9,7

aviões 9,6
obras 8,8

sirenes 6,2
Ruídos de vizinhança 6,2
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comboios 4,7
Bares/discotecas 3,5

Oficinas 3,3
Festas/Feiras 2,8

alarmes 2,3
outras 2,2

Fonte: doMinGUes, (2000).

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO E  
ENQUADRAMENTO LEGAL DA POLUIÇÃO SONORA

Para a avaliação do nível de ruído, o sonômetro permite uma avaliação 

local e imediata do nível de ruído de exposição da população. existe uma 

grande variedade de sonômetros desde os que dão apenas valores aproxima-

dos de níveis sonoros, passando por aqueles com filtros de ponderação (a, B, 
c, d), até os integradores que indicam o nível sonoro contínuo equivalente. 
o sonômetro pode ser acoplado a um analisador de frequências, que permite 

efetuar uma análise espectral do ruído.
Para conhecer de forma global o nível de exposição da população ao 

ruído, pode recorrer-se a um meio indireto intitulado “cartografia do ruí-

do”. estas cartas são elaboradas a partir de modelos que posteriormente são 

validados no terreno. esta metodologia foi desenvolvida a partir da directi-

va 2002/49/CE da Comissão Europeia relativa à avaliação e gestão do ruído 

ambiental, a qual tem por objetivo harmonizar a prevenção e a redução dos 

efeitos nocivos da exposição ao ruído no interior da Comunidade Europeia. 
segundo esta directiva, a “cartografia do ruído” é a representação gráfica da 

situação sonora existente ou prevista em função de um indicador assinalan-

do os excessos dos valores limites em vigor, o número de pessoas atingidas 

ou o número de habitações expostas a certos valores numa determinada 

zona. esta cartografia interessa-se particularmente pela análise do impacto 

de certos equipamentos provenientes: dos aeroportos, do tráfico ferroviário, 
da circulação rodoviária, dos portos e dos locais de atividades industriais.

em Portugal, o decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, aprovou o regu-

lamento Geral do Ruído (RGR) e revogou o Regime Legal da Poluição Sonora 
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(rPls), aprovado pelo decreto-lei n.º 292/2000, de 14 de novembro, com as 

alterações introduzidas pelo decreto-lei n.º 259/2002, de 23 de novembro. o 

rGr estabelece o regime legal aplicável à prevenção e controle da poluição 

sonora, harmonizando o regime com o decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de 

julho, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2002/49/ce, 
relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente. o decreto-lei n.o 9/2007, de 

17 de janeiro, entrou em vigor parcialmente a 1 de fevereiro de 2007, tendo 

sido posteriormente retificado pela declaracão de retificacão n.o 18/2007, de 

16 de março de 2007 e alterado pelo decreto-lei n.o 278/2007, de 1 de agosto.
No Regulamento Geral de Ruído, destacam-se, três períodos de referência: 

Período diurno – das 7 às 20 horas; 
Período do entardecer – das 20 às 23 horas; 
Período noturno – das 23 às 7 horas;

o rGr aplica-se às atividades ruidosas permanentes e temporárias e a 

outras fontes de ruído susceptíveis de causar incômodo, designadamente:

a) obras de construção civil, construção, reconstrução, ampliação, alter-

ação ou conservação de edificações;

b) laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços;

c) equipamentos para utilização no exterior;

d) infraestruturas de transporte, veículos e tráfegos;

e) espetáculos, diversões, manifestações desportivas, feiras e mercados;

f) sistemas sonoros de alarme.

O regulamento é igualmente aplicável ao ruído de vizinhança, contudo, 
não se aplica à sinalização sonora de segurança das passagens de nível.

As câmaras municipais devem elaborar mapas de ruído para apoiar a 

elaboração, alteração e revisão dos planos diretores municipais e dos planos 

de urbanização.
as autoridades policiais podem suspender atividades ruidosas tempo-

rárias e obras no interior de edifícios durante o periodo noturno. Se o ruído 

se verificar no período diurno ou entardecer, as autoridades policiais podem 

fixar ao produtor de ruído de vizinhança, um prazo para cessar o incômodo.

Representacoes do meio ambiente.indd   77 29/05/2013   06:53:14



78

nas definições, destacam-se novos indicadores de ruído:
Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (L

den
): o indicador de ru-

ído, expresso em dB(a), associado ao incômodo global, dado pela expressão:

em que l
d
 «Indicador de ruído diurno» é o nível sonoro médio de longa 

duração, determinado durante uma série de períodos diurnos representati-

vos de um ano;
em que l

e
 «Indicador de ruído entardecer» é o nível sonoro médio de 

longa duração, determinado durante uma série de períodos do entardecer 

representativos de um ano;
em que l

n
 «Indicador de ruído noturno» é o nível sonoro médio de 

longa duração, determinado durante uma série de períodos noturnos repre-

sentativos de um ano.
o rGr estabelece valores limites de exposicão:
Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, o rGr 

estabelece no artigo 11º os seguintes valores limites de exposição ao ruído 

ambiente exterior (tabela 3)

Tabela 3 - Valores limites de exposição ao ruído ambiente exterior.

Tipo de zona
Descritor Lden

(dB(A))
Descritor Ln

(dB(A))

Zona Mista ≤ 65 a) ≤ 55 a)

Zona Sensível ≤ 55 a) ≤ 45 a)

Zona Sensível com uma grande infra-estrutura de 

transporte em exploração na proximidade
≤ 65 ≤ 55

Zona Sensível com uma grande infra-estrutura de 

transporte aéreo projectada para a proximidade
≤ 65 ≤ 55

Zona Sensível com uma grande infra-estrutura de trans-

porte que não aéreo projectada para a proximidade
≤ 60 ≤ 50

Zona não classificada ≤ 63 b) ≤ 53 b)

Fonte: rGr, (2007).
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Os municípios podem estabelecer em espaços delimitados, designada-

mente em centro histórico, valores inferiores em 5 dB(a) e valores limites a 

serem aplicados aos receptores sensíveis.
Quanto aos veículos rodoviários a motor, é proibido, nos termos do dis-

posto no código da estrada e respectivo regulamento, a circulação de veículos 

com motor cujo valor do nível sonoro do ruído global de funcionamento exce-

da os valores fixados no livrete, considerado o limite de tolerância de 5 dB(a).
O Gráfico 2 indica a evolução do nível de ruído exterior na legislação 

europeia para veículos ligeiros e pesados.
No caso de veículos de duas ou três rodas cujo livrete não mencione 

o valor do nível sonoro, a medição do nível sonoro do ruído de funciona-

mento é feita em conformidade com a nP 2067, com o veículo em regime 

de rotação máxima, devendo respeitar os limites constantes no presente 

regulamento.

Gráfico 2 - Evolução dos limites do nível de ruído exterior.
Fonte: naBais, (2005).
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ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS DE REDUÇÃO  
DO RUÍDO DO TRÁFEGO EM MEIO URBANO

O trânsito rodoviário representa oitenta por centro do ruído sonoro 

urbano. Um veículo é um verdadeiro “gerador de ruídos’’ composto por um 

grande número de componentes. Quase todos, são susceptíveis de produzir 

um som/ruído; todas transmitem vibrações. estamos perante uma cadeia de 

ruído extremamente complexa.
A luta contra a principal fonte de ruído em meio urbano pode ser con-

seguida através da implementação de várias medidas entre as quais:

a) agindo sobre as fontes de ruído e deste modo reduzir o ruído na origem;

b) agindo sobre a propagação do ruído, interpondo entre as fontes e os 

receptores sistemas de proteção passiva;

c) restrições do tráfego urbano, privilegiando os transportes públicos; 

d) conectar os transportes em comum com as grandes infraestruturas de 

transportes rodoviários, ferroviários, aéreos, etc.; 

e) utilização de painéis que absorvem o ruído nas zonas com densidade de 

tráfego mais elevada; 

f) implementar sanções efetivamente dissuasivas para os veículos que ul-

trapassam os limites de emissões sonoras;

g) implementação de controles do ruído mais adaptados às condições “nor-

mais” de utilização dos veículos; 

h) intervenções eficazes para descongestionar o tráfego, dando uma aten-

ção particular à difusão dos corredores preferenciais e às vias reserva-

das ao transporte público;

i) melhorar a qualidade do pavimento;

j) reservar estacionamentos para os residentes;

k) favorecer o deslocamento dos peões e dos ciclistas em condições de se-

gurança.

O nível do ruído rodoviário, depende do número total de veículos, da 

sua velocidade, da percentagem de veículos pesados e de veículos em acele-

ração e, por último, do revestimento do pavimento. na cidade, devido aos li-
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mites de velocidade e à densidade de tráfego, os ruídos do motor e de escape 

são preponderantes. Além destes ruídos inevitáveis, existem outros ruídos 

que poderiam ser evitados ou pelo menos minimizados. são os apitos, os ru-

ídos dos caminhões de recolha do lixo, os ruídos das motos. são fundamen-

talmente estes ruídos que fazem aumentar bastante o mal-estar do ruído 

urbano. Estes ruídos podem e devem ser minimizados, através de soluções 

técnicas, alteração dos horários de recolha do lixo e dos comportamentos. 
as medidas de planificação da circulação podem ter uma influência 

sensível sobre a diminuição do ruído em zona urbana. visam essencialmente 

agir sobre o volume e a natureza do tráfego, bem como, sobre a velocidade e 

a fluidez. temos, assim, algumas medidas, por exemplo:

a) diminuir o número de veículos para metade, reduz o nível sonoro de 3 dB;

b) diminuir o número de veículos para um terço, reduz o nível sonoro de 

5 dB;

c) diminuir o número de veículos para um décimo, reduz o nível sonoro 

de 10 dB.

Medidas regulamentares que limitem ou proíbam a circulação de de-

terminados veículos ruidosos e poluentes e favoreçam a circulação de de-

terminados veículos mais silenciosos e menos poluentes, como os veículos 

elétricos, podem ser adotadas.
Barros, (2011), realizou um estudo que coordenamos, sobre o ruído am-

biente, num bairro habitacional na área metropolitana de lisboa. os objetivos 

do estudo consistiam na caracterização do ruído ambiente urbano de um bair-

ro habitacional, bem como o seu incômodo para a população. Sendo o ruído 

ambiente urbano uma combinação de fontes sonoras, a avaliação adotada foi 

baseada numa análise contínua do ruído durante um período de 7 dias conse-

cutivos. Durante sete dias e de forma contínua, fez-se a aquisição de níveis de 

pressão sonora e com um sistema de Trigger e a gravação do áudio durante 1 

minuto, sempre que o nível de pressão sonora ultrapassava 65 dB. os resul-

tados mostraram o ruído característico de um bairro habitacional e misto da 

cidade de lisboa, bem como permitiram identificar quais as principais fontes 

de ruído nos três peíodos do dia: diurno, entardecer e noturno (Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Histórico temporal do dia 24 de Maio 2011.

Fonte: Barros, (2011).

acontecimentos:

a) a. Evento não identificável – “algo cai na estrada”;

b) B. Veículo pesado a subir a rua;

c) c. d. G. h. – carro a buzinar;

d) e. – Algo a ser colocado em veículo de caixa aberta;

e) F. i. J – Moto;

f) K. l. – caminhão de recolha de lixo indiferenciado.

Através da análise do histórico temporal dos níveis de pressão sonora 

e da gravação de áudio, foi possível identificar para cada dia da semana as 

principais fontes de ruído urbano, nomeadamente, os eventos acima de 65 

dB(a), por exemplo carros a buzinar ao longo do dia (eventos assinalados com 

c, d, G, h). o evento assinalado com h correspondente a um carro a buzinar 

às 19 h constituíndo o evento com nível mais elevado durante o período diur-

no com um nível de 71 dB(A), (Gráfico 3).
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Durante o período noturno, os dois eventos que se destacam corres-

pondem à passagem dos caminhões de recolha do lixo. o primeiro even-

to, assinalado com K, verificou-se por volta da 1 hora da manhã e registrou 

um nível de 70,1 dB(a). o segundo evento, embora com um nível inferior, 
não deixou de ser bastante incômodo, dada a hora tardia a que se registrou: 
verificou-se às 4 h 19 min e teve um nível de 63 dB(A). apesar de haver ra-

zões para que a recolha do lixo se realize durante a noite, poder-se-ia tentar 

minimizar o ruído emitido pelos carros de recolha do lixo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ruído constitui, atualmente, um dos principais problemas ambientais 

da europa e do mundo, contribuindo para a degradação da qualidade de vida 

de grande parte da população e afetando o Homem nos planos físico, psico-

lógico e social.
em meio urbano, a principal fonte de ruído, é constituída pelos trans-

portes, essencialmente rodoviários, mas também os caminhos de ferro e os 

transportes aéreos. Deverá tentar-se diminuir o ruído, recorrendo a prote-

ções acústicas clássicas que limitam a propagação das ondas sonoras. con-

tudo, uma concepção urbanística e arquitetural mais elaborada permite fre-

quentemente obter a menor custo resultados mais satisfatórios. de igual 

modo, a aplicação de técnicas de isolamento acústico nas construções, no-

meadamente, nas de habitação e serviços, permite melhor proteger os ocu-

pantes dos danos de origem externa ou interna, reduzindo as perturbações 

de vizinhança. 
Em relação ao ruído dos transportes rodoviários, são necessárias ações 

conjuntas dos construtores de veículos, dos fabricantes de pneus, das em-

presas responsáveis pela construção e manutenção das estradas e dos pa-

vimentos e, por fim, a mais importante contribuição vem, sem dúvida, do 

comportamento do condutor, que deve saber adaptar o regime motor e a 

velocidade do veículo que conduz, às condições da via onde circula, respei-

tando o código da estrada e os outros que circulam na mesma via, e os que 

habitam ou trabalham na proximidade. 
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também, a utilização massiva, principalmente nos centros urbanos dos 

veículos elétricos ajudará a resolver o problema do ruído de trafego automó-

vel e da poluição atmosférica.
O ruído sempre foi percebido como um elemento nocivo a se combater, 

embora haja ainda muito a fazer ao nível dos comportamentos, das atitudes, 
da legislação e da educação da população. Não é possível subestimar a im-

portância de um comportamento individual e coletivo sem ter em conta o 

respeito e o bem-estar do outro. 
A luta contra o ruído deve ser feita em várias frentes simultaneamente: 

dos transportes terrestres, aéreos, das linhas férreas, das atividades indus-

triais, da saúde pública, da informação, da educação ambiental, e a da frente 

ainda mais sensível, das liberdades individuais e das relações de vizinhança. 
sabemos que um tratamento adequado situa-se mais a montante que a ju-

sante e que as soluções de tipo “proteção sonora” continuam dispendiosas e 

por vezes pouco eficazes. Por outro lado, um reforço das sanções é necessá-

rio, mas não resolve o problema. 
são importantes atividades de informação e de educação com vistas, 

não só à promoção do cumprimento da regulamentação sobre ruído e para 

incentivar mudanças comportamentais, como também, para encorajar a 

redução do ruído e aumentar a conscientização do público em geral e dos 

gestores políticos. também, uma tomada de consciência individual é in-

dispensável para conhecer as situações que expõem os indivíduos e os 

grupos a ruídos elevados, assim como, para saber que o nível de ruído e a 

duração da exposição contribuem, também, para vários riscos.
são de maior relevância todas as propostas que vão no sentido da pre-

venção, da formação e da informação. É essencial unir esforços para uma 

cooperação eficaz entre todos os atores em causa, os indivíduos, as coletivi-

dades, os profissionais, os responsáveis dos diferentes setores, os decisores 

políticos, a população em geral.
As consequências do ruído sobre o homem têm de continuar a ser estu-

dadas, sendo necessário, igualmente, implementar mais pesquisas e medidas 

para a sua prevenção aos diferentes níveis e setores.
a luta e a prevenção contra este grave problema ambiental e de saúde 

que constitui o ruído é uma prioridade e uma tarefa de todos. 
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ESPAÇOS E TEMPOS DA(S) CULTURA(S) DO 
MAR: PERSPECTIVAS E DESAFIOS SOCIAIS, 

INTERCULTURAIS E DE SAÚDE

natália ramos

o mar. o mar novamente à minha porta.
vi-o pela primeira vez nos olhos 

de minha mãe, onda após onda,
perfeito e calmo, depois,

contra falésias, já sem bridas.
este mar, que de tão longe me chama,

que levou na ressaca, além dos meus navios?

eugénio de andrade, Mar, Mar e Mar.

INTRODUÇÃO

desde a antiguidade, o mar desempenha um papel fundamental na his-

tória, na economia, na cultura portuguesa, europeia e mundial e na constru-

ção de um mundo global e intercultural, articulando continentes e espaços e 

aproximando culturas e povos.
na contemporaneidade, multiplicam-se os usos e aproveitamentos do 

mar, apoiados em tecnologias cada vez mais sofisticadas, desde a exploração 

de recursos marinhos, gestão ambiental, transportes e comunicações, ao co-

mércio, lazer e turismo, ao mesmo tempo, que se reconhece a necessidade de 

avaliar os impactos de vária natureza e a investigação nesta área.
o mar ocupa um espaço muito importante no imaginário individual e 

coletivo, nomeadamente português, constituindo-se como elemento forja-
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dor de identidades, fonte inesgotável de representações a diferentes níveis, e 

de afetos, percepcionado por alguns como uma mãe simbólica, relacionando-

-oao arquétipo da Mãe aquática.
Para muitas populações marítimas que vivem da subsistência do mar 

e com ele têm uma relação estreita, o mar é considerado uma entidade viva, 
materna e protetora ou ameaçadora e tenebrosa, com a qual é necessário 

reconciliar-se através de rituais. 
o mar assume-se hoje como um recurso estratégico, uma fonte de re-

cursos e riqueza que se pretende conservar, a sua importância e protecção 

sendo reconhecida internacionalmente através de diferentes medidas, no-

meadamente de datas comemorativas. assim, a Organização Marítima In-

ternacional estabeleceu o Dia Mundial do Mar. o Dia Mundial do Oceano, 
comemorado a 8 de Junho, foi criado em 1992, por ocasião da Cimeira da 

Terra. Para realçar a importância deste setor, a comissão europeia decidiu 

celebrar, a 20 de Maio, o Dia Marítimo Europeu. também em Portugal, a 

resolução n.º 83/98 do conselho de Ministros institucionalizou o dia 16 de 

novembro, como o Dia Nacional do Mar.

Figura 1  

comunidade piscatória, cabedelo, João Pessoa, Brasil.

Foto: natália ramos, 2011.

Figura 2 

comunidade piscatória de vila chã. norte de Portugal.

Foto: natália ramos, 2010.
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a convenção das nações Unidas sobre o direito do Mar (cnUdM), e a 

Agenda 21 da Conferência do Rio visam a gestão integrada e sustentável do 

oceano, no respeito pela solidariedade entre as atuais e futuras gerações. 
estas preocupações estão presentes na comunidade europeia e em Portugal. 

na europa, existem seis agências que se ocupam dos assuntos relaciona-

dos com os mares: a agência europeia de Gestão da cooperação operacional 

nas Fronteiras externas dos estados-Membros; a agência europeia de defesa, 
a agência espacial; a Agência Europeia da Segurança Marítima; a agência co-

munitária de controlo de Pescas; e a agência europeia do ambiente.
a comunidade europeia adotou, em 2007, o Livro Azul, apresentando 

a nova Política Marítima Integrada da União Europeia, no sentido da arti-

culação entre si de todas as políticas relacionadas com o mar. dentre os 

principais objetivos desta política, está a promoção da qualidade de vida nas 

regiões costeiras. no Livro Azul da UE, sublinha-se que o crescimento demo-

gráfico nas regiões litorais e insulares foi duas vezes superior ao crescimen-

to demográfico médio na União europeia. 
em Portugal, a resolução do conselho de Ministros nº 82 de 08/09/2009 

define também, uma “política de desenvolvimento sustentável apoiada numa 

gestão integrada e coordenada dessas áreas” para salvaguarda das condi-

ções ambientais e dos interesses econômicos, sociais, culturais e de lazer. 
no contexto nacional e internacional, Portugal é signatário de convenções e 

acordos tendo como objetivos a protecção e conservação das zonas costeiras.
em 2006, Portugal lança a Estratégia Nacional para o Mar, projeto que 

promove a coordenação das políticas e ações relacionadas aos assuntos do 

mar, como resposta à necessidade portuguesa de definir uma política inte-

grada de coordenação intergovernamental dos assuntos do mar.
o Plano de acção 2007-2013 foi um documento elaborado para a defi-

nição de metas e ações prioritárias de intervenção no litoral português, este 

plano sendo revisto de dois em dois anos, para atualização e avaliação das 

prioridades de intervenção e acções implementadas.
o Programa operacional de Pescas 2007-2013 (ProMar), que sucedeu 

ao Mare, é cofinanciado pelo Fundo europeu das Pescas (FeP), tendo como 

preocupação promover a competitividade, a qualidade e a sustentabilidade 

do setor das pescas.
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Os oceanos constituem 78% da superfície da terra. Muitas populações 

vivem na dependência direta do mar. o mar e os recursos marinhos dão uma 

contribuição importante para o desenvolvimento, crescimento e emprego 

em todo o mundo, nomeadamente, na União europeia, onde se inclui Portu-

gal, e no Brasil.
a relação entre o homem e o mar tem sido marcada, sobretudo nos úl-

timos anos, por uma crescente contradição. o mar é considerado importante 

fonte de recursos que se pretende conservar, mas é, também, objeto de ex-

ploração abusiva dos recursos e do meio marinho gerando sobre-exploração 

e destruição. 
Os tempos e os espaços das comunidades marítimas, a vida social, eco-

nômica e cultural das populações ligadas ao mar regem-se por represen-

tações, rituais, comportamentos,estilos de vida e atividades, as quais dão 

lugar, não só a modos de pensar e agir próprios dos indivíduos e dos grupos 

que a constituem, como também, promovem práticas e contextos, mais ou 

menos favoráveis à saúde, segurança e proteção.
Nas comunidades marítimas, a urbanização, a migração, o turismo, as 

políticas ambientais, de gênero e da pesca, bem como as novas exigências 

tecnológicas e de qualificação vieram alterar processos tradicionais da pesca 

e ambientais e dinâmicas familiares e educacionais. contudo, embora se ve-

rifique modernização crescente e transformações nas comunidades maríti-

mas e nas atividades tradicionais, nomeadamente da pesca, na educação, na 

família e nos papéis sociais e de gênero, continuam a existir tempos e espa-

ços masculinos e femininos, atividades e papéis distintos e complementares 

para homens e mulheres.
as transformações ambientais e culturais sofridas nestas comunidades 

vieram também, provocar desequilíbrios nos ecossistemas, os quais consti-

tuiam os seus principais modos de subsistência, obrigando as populações a 

terem de modificar o seu espaço de vida, familiar e de trabalho. estas mu-

danças ameaçaram recursos naturais já escassos, afetando a capacidade de 

subsistência das populações, obrigando muitas famílias a abandonar meios 

tradicionais de trabalho como a pesca, a organizar novos modos de ocupação 

e de produção, geralmente em atividades relacionadas com o turismo.
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Figura 3 

comunidade piscatória de vila chã, norte de Portugal.

Foto: natália ramos, 2010.

Figura 4 

comunidade piscatória de tambaú, João Pessoa, Brasil.
Foto: natália ramos, 2011.

MAR, REGIÕES COSTEIRAS E ATIVIDADES MARÍTIMAS 

as Zonas costeiras têm uma importância estratégica em termos am-

bientais, econômicos, sociais, culturais e recreativos.
a ocupação do litoral português, como igualmente, o brasileiro, tem 

vindo a aumentar nos últimos anos, verificando-se um processo migratório 

forte do interior do país para as cidades do litoral, na procura de melhores 

oportunidades de vida, de melhores equipamentos e infraestruturas.
Portugal tem um vasto litoral e um potencial hídrico importante, cujas 

características favorecem as atividades marítimas, piscatórias e urbanas, o 

desenvolvimento social, econômico, industral, turístico e cultural e as comu-

nidades e culturas marítimas, em geral.
o litoral português possui uma linha de costa de cerca de 970 km, con-

centrando mais de 70% da população portuguesa. Portugal detém a maior 

zona econômica exclusiva marítima da UE (28,44%). Já a zona costeira do 

Brasil totaliza cerca de 8 500 km de extensão, (incluindo as reentrâncias) 

concentrando-se nela mais de 47 milhões de habitantes. (iBGe, 2000)
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As regiões marítimas abrigam 50% da população da União Europeia e 

representam mais de 40% do seu Produto interno Bruto (PiB) a União euro-

peia, possui a maior superfície marítima do mundo. tem 1200 portos, a maior 

rede de portos e a maior frota mercante do mundo, sendo a região mundial 

mais competitiva a este nível. na Ue mais de 90% do comércio externo e 

mais de 40% do seu comércio interno realizam-se por via marítima. o setor 

das pescas da União europeia é o terceiro maior do mundo. Mais de 90% do 

comércio internacional processa-se pelo mar.
em Portugal, no ano de 2009, o número de pescadores envolvidos no 

setor da pesca comercial, inscritos nas capitanias marítimas, era de 17.339 

indivíduos, compreendendo todos os que possam ter atividade na pesca, ain-

da que de forma sazonal ou a tempo parcial, concentrando-se maioritaria-

mente no grupo etário dos 35 a 54 anos (60% do total). (institUto nacional 

de estatÍstica, 2010)

Ao nível econômico, Portugal é o terceiro maior consumidor de peixe 

no mundo, depois do Japão e da islândia.
As grandes alterações ocorridas ao nível ambiental e marítimo, nestes 

últimos tempos, têm aumentado riscos sociais e para a saúde humana. o 

crescimento caótico urbano litoral, a pesca predatória, o lançamento de es-

gotos sem tratamento e outros impactos ambientais, têm provocado a des-

truição de habitats litorais e recursos naturais, a perda da biodiversidade e 

inúmeros resíduos e riscos para a saúde..
assim, podemos afirmar que os mares, as atividades e as políticas com 

eles relacionadas afetam a qualidade de vida, a segurança e a saúde humana, 
apresentando benefícios e riscos com impactos para o indivíduo, as culturas 

e o meio ambiente.
A poluição marítima tem aumentado devido a atividade urbana, indus-

trial e agrícola, ao crescimento demográfico das zonas costeiras e à expansão 

das cidades. Ao nível dos impactos sobre os mares, o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente – PnUMa alertou para o fato de que mais de 

três quartos da contaminação dos mares é originada por esgotos e resíduos 

industriais. em 1981, segundo este Programa, os países da Europa lançaram no 

oceano atlântico 94 000 toneladas de lixo nuclear. este Programa salienta que 

os mares recebem anualmente 300 milhões de toneladas de esgotos, 15 mi-
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lhões de toneladas de sedimentos, 11 milhões de lixo industrial e 2,3 milhões de 

toneladas de petróleo, tudo isto afetando a saúde dos mares e a saúde humana.
no contexto europeu, o desafio da preservação ambiental dos espaços 

marítimos foi reafirmado com a adopção da Directiva do Meio Marinho, a 

qual estipula a obrigação dos estados costeiros da União europeia assegura-

rem, até 2020, a qualidade ambiental das suas águas, incluindo as respeitan-

tes às suas zonas econômicas exclusivas.
Ao nível dos impactos ambientais, o mar e as zonas costeiras são dos que 

mais sofrem com as alterações climáticas. a relação dos oceanos com as alte-

rações climáticas é interativa: o sistema do mar influencia e modera os efeitos 

das alterações climáticas e, por outro lado, as consequências dessas alterações 

incidem com especial gravidade sobre o mar, afetando-o negativamente.
A subida do nível da água do mar, o aumento das tempestades, a ero-

são costeira e as inundações nas bacias hidrográficas constituem uma ameaça 

crescente nas regiões costeiras da europa. esta preocupação está presente no 

Livro Branco da Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas, adoptado 

pela comissão europeia (Ue) em 2009, onde se recomenda que a Ue venha a 

adoptar uma estratégia de adaptação aos impactos das alterações climáticas 

específicamente dedicadas às zonas costeiras e marítimas da Europa.

Figura 5 

homens e Mulheres em atividades Piscatórias. vila chã, norte de Portugal. 
Foto: natália ramos, 2010.

Figura 6 

homens em atividades Piscatórias. tambaú, João Pessoa, Brasil.
Foto: natália ramos, 2011.
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CULTURA E GENTES DO MAR

em Portugal e em outros contextos, as comunidades marítimas e pis-

catórias não constituem um todo homogêneo, comportando uma grande 

diversidade social interna. todavia, a par das diferenças e contrastes inter-

nos, existe também, em relação ao exterior, uma unidade fundamental, um 

habitus (Bourdieu, 1983), um ethos cultural. existem tempos e espaços pró-

prios nas populações marítimas e piscatórias e nos seus modos de vida e de 

pensamento, presentes na rede de relações sociais, familiares e de género 

que proporcionam, nas suas atividades, rituais e símbolos os quais são evo-

cados através de aspectos iconográficos, artísticos, históricos e literários. 
Encontramos nas zonas marítimas e piscatórias diverso patrimônio cultu-

ral, muitos objetos, casas, monumentos e calçadas decoradas com elementos 

evocando o mar, a pesca e os pescadores (Figuras 7 e 8), numa afirmação de 

identidade e de pertença.

Figura 7 

Marcas Identitárias das Gentes Marítimas. costa da caparica, almada.

Foto: natália ramos, 2011.

Figura 8 

Marcas identitárias das gentes marítimas Costa da Caparica, almada.

Foto: natália ramos, 2011.
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Estas redes de sociabilidades e de símbolos constituem a unidade de 

base, presente na construção da sua identidade e sentimento de pertença, 
numa relação permanente de interacção e de separação entre a terra e o 

mar, entre a casa e a pesca, entre o passado e o presente.
experiências, gerações, modos de transmissão e conhecimento estão 

em mudança nestas comunidades e atividades do mar e das pescas orienta-

das, ainda pela experiência e saberes do passado mas, já não podendo dis-

pensar a qualificação e a tecnologia atual. na atualidade, saberes, práticas, 
atividades, papéis masculinos e femininos, são colocadas à prova nas comu-

nidades marítimas, afetadas pela urbanização, migração, turismo, políticas 

ambientais, de gênero e da pesca, novas exigências tecnológicas e de quali-

ficação, fatores que vêm alterar processos tradicionais da pesca, ambientais, 
familiares, educativas e sociais. 

ao longo da infância, nas comunidades piscatórias tradicionais, são 

adquiridos saberes e práticas que contribuem na estruturação psíquica e 

cultural das crianças, dos homens e das mulheres do mar e os integram nas 

atividades sociais e culturais da comunidade. estas aprendizagens permi-

tiam aos meninos o domínio da natureza, dos ventos, das marés, das luas, 
da navegação. Para as meninas, esta aprendizagem consistiam em tarefas 

diárias que compoem o mundo doméstico, para além de atividades na ajuda 

da pesca e da agricultura. 
as crianças e jovens do mar estão hoje mais afastados do mundo da 

pesca, estão mais escolarizadas, têm acesso a mais informação, às novas 

tecnologias, nomeadamente da comunicação, e a novos trabalhos e empre-

gos, mas o imaginário de uma infância na praia entre barcos,redes,praias e 

marés, continua a fazer parte do seu imaginário e da sua memória, quando 

entrevistados. (raMos, 2010, 2011) 

em Portugal constata-se uma abertura, educacional, social e cultural 

das famílias piscatórias, sobretudo no domínio das expectativas em relação 

aos filhos e de novas oportunidades de vida, através da escolarização e de 

empregos mais valorizados ao nível social e econômico. esta nova forma 

de encarar o futuro dos filhos permite um intercâmbio entre a “sua cultura 

piscatória” e novas formas de projetar o futuro, transmitidas pelas vivências 

das novas gerações, e pelos novos valores e realidades sociais.
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Os tempos e espaços das comunidades marítimas caracterizam-se, 
também, por símbolos, tradições culturais, festas e rituais profanos e reli-

giosos, que se transmitem de geração em geração e onde crianças, homens e 

mulheres participam, contribuindo na transmissão cultural e na construção 

identitária, individual e coletiva, assim como, por medos, temores, acidentes 

e naufrágios, por suor, augústia e lágrimas. 
através destes rituais, festividades e cantares, a comunidade agradece 

e pede a protecção divina ao seu Padroeiro, santos e virgem, para os que de-

sapareceram no mar, em especial, para aqueles que têm de partir e afrontar 

o mar e os perigos cotidianos, assim como, para os que ficam, sobretudo, as 

mulheres, as quais têm de suportar a ausência e a ansiedade da separação e 

da perda.
o mar representa sentimentos múltiplos e contraditórios: de serenida-

de, mistério, revolta, esperança, angústia, alegria, tristeza, perigo, sedução, 
aventura e medo.

na cultura ocidental, nomeadamente em Portugal, o mar está associado 

ao mistério e à aventura, mas também, ao perigo e ao medo, porque repre-

senta a imensidão e o poder da natureza, da força cósmica e divina; consti-

tui um espaço desconhecido, abstrato, invisível, incontrolável, existindo um 

conjunto de aspectos simbólicos, mágicos e rituais de protecção das gentes 

do mar (capelas, orações, objetos, procissões, oferendas, ex.votos) que en-

contrámos em diferentes regiões do continente e das ilhas. alguns destes 

rituais, embora tenham diminuido, continuam vivos nalgumas comunidades 

tradicionais, concomitantemente com práticas individuais, por exemplo, não 

proferir certas palavras e comportamentos enquanto se navega durante a 

noite, evitar a presença no barco de algumas pessoas como mulheres.

COMUNIDADES MARÍTIMAS – IDENTIDADE E GÊNERO

a urbanização, a democratização da sociedade, as novas tecnologias, o 

aumento da escolarização e do turismo, as políticas de igualdade de gênero 

e da pesca, vieram provocar alterações na vida social, familiar e profissional 

das comunidades relacionadas com o mar e as pescas. contudo, embora se 

verifique modernização crescente e transformações diversas,, continuam a 
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existir tempos e espaços masculinos e femininos, atividades bem definidas e 

papéis distintos e complementares para homens e mulheres.
apesar das mudanças, no mundo piscatório, nomeadamente em Portu-

gal, podemos falar de uma certa divisão social/sexual dos espaços, na qual as 

tarefas e aprendizagens são transmitidas, através das gerações, em mundos 

separados. nas comunidades piscatórias, homens e mulheres têm, em geral, 
papéis delimitados na divisão sexual do trabalho: aos homens fica, em geral, 
destinada a partida, a ida ao mar e às mulheres a terra, a casa, os filhos e a 

praia. (colle, 1994)

ariès (1981) fala de uma divisão social/sexual dos espaços segundo a 

qual as tarefas e as aprendizagens são transmitidas através das gerações em 

mundos separados, aspectos que podemos ainda verificar nalgumas comu-

nidades piscatórias, nomeadamente, em Portugal.
o universo piscatório é históricamente masculino:

a classificação do espaço, opondo o mar à terra é cen-
tral para a identidade do grupo como um todo e cor-
responde à oposição homem/mulher. ela não é uma 
oposição simétrica, mas hierárquica [...] a actividade 
do homem – pescador é completa porque ele é a co-
munidade total, pois a identidade masculina constitui 
a identidade do grupo. (WortMann, 1992, p. 58)

o universo masculino dentro das atividades piscatórias relega a alguma 

“invisibilidade” e ao silêncio o feminino, mesmo quando a atuação das mu-

lheres é fundamental para a reprodução e sobrevivência do grupo e, ainda, 
que tenha havido maior visibilidade das mulheres nestas atividades. com 

efeito, a divisão bipolar mar/terra, homem/mulher, a separação entre mas-

culino e feminino, tem vindo a diminuir, as mulheres estando cada vez mais 

representadas, quer nas atividades administrativas e associativas, quer na 

produção artesanal e industrial, quer, ainda, no comércio e distribuição dos 

recursos piscatórios. 
os valores da coragem para enfrentar o mar constituem um dos atri-

butos tradicionais fundamentais do pescador, sendo simultaneamente de-

finidor da sua identidade e da sua capacidade para suportar uma família. a 

força, a resistência física, o conhecimento das artes da pesca e dos mares, 
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que podia ser avaliado pelo sucesso na pesca, e o gosto pelo trabalho, apre-

sentam-se no discurso e representações como características masculinas, 
fazendo parte da identidade do pescador.

ao homem pertence o barco, o mar, o horizonte, a partida. o ethos pis-

catório promove os valores da masculinidade, como a coragem, a virilidade 

e a responsabilidade no enfrentamento diário com o perigo, a insegurança, a 

imprevisão e a dureza do mar.
as mulheres das comunidades piscatórias tradicionais estão ativas na 

vida da comunidade e da família. os homens, partindo para o mar ou ocupa-

dos com as atividades da pesca, são figuras mais discretas, sendo as mulhe-

res que assumem a condução das suas famílias, os cuidados e a educação das 

crianças, a gestão da casa e os recursos familiares, as questões patrimoniais, 
para além de ajudarem nas lides do mar e da pesca. as mulheres dos pesca-

dores têm as suas vidas regidas por tempos ligados aos elementos da natu-

reza que influenciam os ritmos da vida comunitária, divididos entre tempos 

de pesca/mar ou de paragem/terra; de espera ou de calma; de companhia/

partilha ou solidão/isolamento; de presença/ausência.
nas comunidades piscatórias encontramos:

a) as mulheres de pescador, exercendo as funções de educação dos filhos e 

ocupações domésticas e familiares, colaborando em terra de forma infor-

mal não remunerada com os seus companheiros ou familiares, também 

designadas por “esposas (e filhas) colaboradoras”. (Macalister et al., 2002)

b) as mulheres pescadoras, trabalhando em terra e no mar e buscando 

espaços de atuação profissional e de sobrevivência.

apesar dos mitos de má sorte e infortúnio e de fragilidade que a figura 

feminina representa no mar, o papel da mulher está presente em toda a cadeia 

produtiva piscatória, nomeadamente em Portugal. ela está a montante e a 

jusante da atividade extrativa da pesca, nomeadamente, na confecção e repa-

ro de instrumentos de pesca, transporte, conserva e preparação do peixe, na 

distribuição e venda, extração de moluscos, mariscos e sargaços, na beira das 

praias, rios e lagos, por vezes, trabalho a bordo, na preparação de iscas e em 

outras atividades de apoio terrestres, da documentação à pintura de barcos.
como refere Brandão (2005, p. 139-142):
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o homem percorre incessantemente o rio ou o mar 
rapando-o até ao fundo, do mexoalho com que se 
adubam as terras, da solha nas areias, da faneca ou 
da sardinha na boca da barra e do sável quando ele 
vai à desova […] acabada a pesca, todo o trabalho 
cabe à mulher, que fabrica a graxa, que trata dos fi-
lhos, que faz as redes, as lava e as conserta, e que vai 
vender por esses caminhos fora.

no norte de Portugal, como na comunidade piscatória de vila chã, uma ati-

vidade muito importante dada a existência de uma grande diversidade de algas, e 

típicamente feminina é a apanha, seca e transporte do sargaço, o qual é utilizado 

como um fertilizante natural pelas populações costeiras que se dedicam à agricul-

tura. também, algumas mulheres em certas comunidades piscatórias do norte de 

Portugal, por ex. vila châ, tripulavam os barcos, possuindo as cartas de arrais que 

lhes concedia a licença para se fazerem ao mar. (cole, 1994; raMos, 2010)

Muitas das mulheres envolvidas na pesca artesanal e em pequena escala 

dedicam-se igualmente, a outras atividades, por exemplo, à recolha de água e 

lenha, à agricultura, à confecção e venda de artesanato, de produtos alimentares 

e de rendas (Figura 9). aliás, é bem conhecido nas comunidades marítimas e 

costeiras do nordeste brasileiro a seguinte afirmação: Onde há redes há rendas.

Figura 9

rendas fabricadas pelas comunidades piscatórias, sobretudo pelas mulheres. Portal da 

Barra, alagoas.
Foto: natália ramos, 2011.
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nas comunidades costeiras, em Portugal, como um pouco por todo o 

mundo, as atividades produtivas exercidas pelas mulheres estendem-se da 

pesca, ao processamento do pescado, à comercialização, à agricultura e cul-

tura de peixes, à participação nos mercados informais e formais de trabalho, 
ao emprego governamental e às atividades ambientais e legislativas. 

nas comunidades piscatórias tradicionais, como em nazaré ou vila chã, 
etc, o peixe é vendido diretamente pelas mulheres, na rua ou na praia, logo 

à chegada dos barcos sem passar pela lota.

Figura 10 

Polvo preparado para ser vendido na praia. comunidade Piscatória de vila chã.

Foto: natália ramos, 2011.

Figura 11 

Pescador trabalhando nas redes de pesca vila chã.

Foto: natália ramos, 2010.

onde as dificuldades econômicas e sociais das comunidades rurais, costei-

ras e ribeirinhas aumentaram, durante as últimas décadas, os estudos apontam 

para o aumento de casos de mulheres que participam ativamente na pesca.
assim, o papel das mulheres constitui uma contribuição essencial para 

as unidades de produção e para o sustento da casa, assim como, para o de-

senvolvimento social das comunidades piscatórias. contudo, o seu trabalho é 

frequentemente invisível nas estatísticas, não reconhecido com uma remune-

ração e, em geral, não goza do reconhecimento legal que lhes daria acesso aos 

sistemas de protecção social, formação, crédito, assim como a outros recursos.
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as mulheres das comunidades piscatórias em Portugal, no Brasil, como 

um pouco por todo o mundo, têm vindo a organizar-se, nomeadamente em 

movimentos associativos, chamando a atenção para problemas, não apenas 

como pescadoras, mas, igualmente, como membros das suas comunidades 

e como responsáveis pelas suas famílias. a conquista de direitos, nomeada-

mente, à formação e à aquisição de um estatuto que reconheça a sua con-

tribuição econômica e que lhes dê acesso a uma protecção social própria, 
a promoção de políticas e normas de segurança, assim como, a defesa e a 

protecção dos direitos destas comunidades e trabalhadores, constituem al-

gumas das preocupações destes movimentos associativos. 

PESCA, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE

segundo heubel (1928), a pesca é considerada uma das atividades mais 

antigas exercida pelo homem. as estimativas (Fao, 2006; oit, 2008) indicam 

que as atividades de pesca empregam entre 25 a 34 milhões de homens e 

mulheres no mundo e destes, 75% são pescadores artesanais.
no mundo, nomeadamente em Portugal e no Brasil, a atividade piscató-

ria constitui um trabalho muito perigoso, tanto no que diz respeito à saúde, 
quanto à segurança, comportando muitos riscos (físicos, psíquicos,químicos, 
biológicos e ergonômicos) e onde ocorre um elevado número de doenças e 

de acidentes, geralmente fatais. a pesca no mar é considerada uma das mais 

perigosas ocupações no mundo, com cerca de 24 000 mortes anualmente. 
o trabalho e a vida dos pescadores, “amarga vida trabalhosa” (Bran-

dÃo, 2005) pautam-se por muitos perigos, dificuldades e riscos.
Ao nível da saúde, os homens e as mulheres do mar são grandemente 

afetados. as populações relacionadas com as pescas, sobretudo, com a pes-

ca artesanal, deverão ser incluidas entre os grupos sociais de risco, pelas 

agressões à saúde física e psíquica e aos acidentes e riscos quotidianos a que 

estão submetidas. (ali, 1994; costa, 1989; dall´oca, 2004; MalPiQUe,1990; 
ParMeaGGiani, 1989; Pena, 2011; santana, 1996; santos, 2009; schinder 

et al, 1992; scriMGeon, 1994; raMos, 2010, 2011)

a estes acidentes estão ligados múltiplos fatores, a saber: naufrágio 

(devido às más condições climatéricas, provocando tempestades e má visibi-
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lidade e a sua não valorização); consumo excessivo de álcool; cansaço, sono 

e depressão; condições deficientes de embarque/desembarque (por exemplo, 
técnicas incorretas, pouca iluminação, plataforma deficiente); imposições e 

dificuldades econômicas que levam à prática laboral em más condições cli-

matéricas e perigosas; falta de informação e formação sobre medidas pre-

ventivas e de segurança ou negligência dessas medidas.
outros fatores de risco para a saúde dos pescadores são:

a) os riscos ergonômicos, lesões músculo-esqueléticas, devido a cargas 

elevadas, posturas forçadas, movimentos repetitivos, organização ina-

dequada do trabalho e do esforço necessário a desenvolver de modo a 

manter o equilíbrio com as oscilações da embarcação e elevado stresse; 

b) os riscos físicos, principalmente devido à exposição ao frio, ao calor, à radia-

ção solar, ao vento, à umidade, ao ruído, provocando problemas reumáticos, 
dermatológicos, circulatórios, respiratórios, de visão e perdas de audição.

A atividade piscatória expõe os trabalhadores a possíveis riscos de afo-

gamento, lesões com apetrechos de pesca cortantes e perfurantes, esfor-

ços físicos excessivos e posturas inadequadas, trabalho noturno, jornadas 

prolongadas de trabalho, ruído, isolamento, tempestades, acções de agentes 

biológicos, como fungos, vírus, ou mesmo ataque de insetos e animais. 
O exercício intensivo da pesca, sobretudo artesanal, provoca elevado 

desgaste físico e acidentes de trabalho, comprometendo fortemente a saúde 

dos homens e das mulheres trabalhadoras e estando na origem, nomeada-

mente: de graves problemas de caráter osteo-articular (reumatismo, artri-

tes, dores na coluna, pulsos, braços, ombros, etc), intoxicações por gases ou 

fumo, lesões dermatológicas, nomeadamente cancro da pele, queimaduras, 
lesões degenerativas da pele e problemas de visão, como cataratas e ardor 

nos olhos. nestas populações e trabalhadores, também têm sido detectados 

problemas de alcoolismo, tabagismo, abuso de drogas, distúrbios de sono, 
depressão e outros transtornos psíquicos. (BeZerra, 2002; MalPiQUe, 1990; 
raMos, 2010, 2011; sant´anna, 2003; torres, 2003)

a combinação de baixas ou altas médias de idades, ou seja, de crianças 

e jovens ou idosos, a baixa escolaridade e qualificação profissional, a preca-

riedade econômica, a dupla jornada de trabalho, no caso das mulheres, agra-
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vam os riscos e os problemas de saúde. as mulheres que trabalham neste 

ramo de atividade apresentam mais problemas de saúde, devido às múltiplas 

tarefas, ao fato de conjugarem uma atividade muito exigente ao nível de es-

forços físicos, com as atividades domésticas e familiares. (costa, 1989; Pena, 
2011; raMos, 2010, 2011; santana, 1996)

também, para as mulheres que apanham moluscos, algas, mariscos, em 

Portugal ou no Brasil, há riscos ergonômicos acrescidos, como sobrecarga 

muscular no pescoço, ombros, costas, membros superiores e região lombar, 
para além, do excesso rítmico centrado nos pulsos, provocado pelas ativida-

des repetitivas, originando dores nos braços, ombros, costas, pulsos, coluna, 
e no corpo em geral. as sargaçeiras e as marisqueiras desenvolvendo uma 

atividade relacionada com grande desconforto físico, com posturas corporais 

forçadas e inadequadas, e com movimentos que exigem esforços repetitivos 

no trabalho, devem ser incluídas entre os grupos sociais de risco. (costa, 1989; 
Pena, 2011; raMos, 2010, 2011; santana, 1996) É de assinalar que esta ativida-

de é, essencialmente, exercido pelas mulheres e pelas crianças.

Figura 12

Marisqueira na apanha do marisco. cabedelo, João Pessoa, Brasil.
Foto: natália ramos, 2011.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

em relação à proteção, à educação e ao desenvolvimento das comuni-

dades marítimas, à defesa do seu patrimônio cultural e ecológico-ambiental, 
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e para um desenvolvimento mais sustentável há ainda muito a fazer. sobre-

tudo, no que diz respeito à saúde e segurança no trabalho das populações 

marítimas, à proteção social, qualificação profissional e remuneração, em 

particular, dos pescadores artesanais – em suma, ao desenvolvimento em 

geral, à qualidade ambiental e à melhoria das suas condições de vida.
É importante eliminar as fontes terrestres e marinhas de poluição, so-

bretudo, nas zonas litorâneas, de modo a diminuir os riscos de aquisição de 

doenças, a melhorar a qualidade de vida das populações locais, a contribuir 

para a diminuição da degradação do litoral e marinho e para promover a 

saúde e o bem-estar de todos. 
Ao nível econômico, o mar está intimamente relacionado com o turis-

mo e, para a sustentabilidade do turismo costeiro, é necessário zelar pela 

qualidade ambiental do mar e pela proteção das zonas costeiras. Por exem-

plo, em Portugal e na europa, as zonas litorâneas são o destino da maioria 

dos turistas, pelo que se torna muito importante o desenvolvimento econô-

mico, a sustentabilidade do ambiente e a qualidade de vida nessas regiões.
as regiões costeiras têm sido muito afetadas pelas alterações climá-

ticas. É da maior importância a gestão dos riscos que decorrem para essas 

regiões dos impactos negativos dessas mudanças , com a subida do nível das 

águas, a salinificação dos solos agrícolas, as inundações, a erosão costeira, o 

aumento de tempestades, podendo estas vir a assumir grandes implicações 

ao nível da economia e do desenvolvimento dessas regiões.
É necessário o desenvolvimento de políticas que apoiem e tornem mais 

visível o trabalho desempenhado por estas populações, nomeadamente pe-

las mulheres, reconhecendo-as como trabalhadoras de pleno direito. a va-

lorização e o reconhecimento social do seu trabalho, assim como, modos de 

produção e comercialização que promovam o trabalho cooperativo e susten-

tável, poderão contribuir para melhorar a saúde e a qualidade de vida destas 

populações. igualmente, é fundamental melhorar as condições, a segurança 

e saúde no trabalho, assim como, promover acções educativas e informati-

vas voltadas para a prevenção de acidentes e doenças laborais. 
É importante a implementação de políticas públicas adequadas e co-

ordenadas, de modo a promover o acesso das populações marítimas e pis-

catórias aos serviços educacionais, sociais e de saúde ao nível preventivo, 
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curativo e de reabilitação e a favorecer modos ergonómicos de trabalho mais 

saúdaveis. Estratégias e políticas que deverão favorecer o bem-estar, melho-

rar as condições ambientais, a promoção da qualificação profissional e em-

prego destes trabalhadores, assim como, o desenvolvimento dos indivíduos 

e famílias destas comunidades. 
É importante conscientizar e educar as populações e gestores para a 

importância do mar, para a sua preservação e a defesa do seu patrimônio, 
sobre os riscos e perigos envolvidos para a saúde e para a biodiversidade, 
assim como, promover a cidadania marítima.

a gestão, qualidade e protecção dos mares como um espaço comum, 
das zonas costeiras e das suas gentes, exigem políticas e vontades articula-

das no plano nacional e internacional, que associem as decisões e políticas 

dos governantes, a responsabilidade social das empresas, as estratégias e 

políticas de preservação do ambiente e dos ecossistemas e a conscientização 

e a mobilização dos cidadãos.
tendo Portugal, como o Brasil, ricas e diversificadas zonas costeiras, 

amplas áreas marítimas e uma grande riqueza ambiental, é prioritário o in-

vestimento nesta área ao nivel da intervenção e da pesquisa, a promoção 

de pesquisas multi/interdisciplinares, sobretudo, no domínio educacional, 
ambiental e da saúde, onde os estudos são ainda reduzidos. 
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ALGOL, A TRAGÉDIA DO PODER: O MEIO 
AMBIENTE NO CINEMA MUDO ALEMÃO

sergio ricardo lima de santana

INTRODUÇÃO

este artigo propõe uma breve análise do filme Algol: a tragédia do po-

der 1 realizado por hans Werckmeister na alemanha dos anos da república 

de Weimar, sendo, portanto, uma película do período mudo. ainda que se 

trate de um filme de uma época festejada do cinema alemão e mundial, es-

pecialmente pelas referências recorrentes aos filmes classificados como ex-

pressionistas, Algol é raramente citado, tendo só recentemente despertado 

a atenção, em especial, por tratar de uma temática que está entre as mais 

dominantes desde o final do século XX: o meio ambiente.
a esta temática se associam outras que assumem papel fundamental 

no filme em questão, como a crise energética, a sustentabilidade, a relação 

entre o homem e a natureza, por um lado, bem como questões ideológicas 

que ultrapassam a problemática ambiental, como a crença no progresso, a 

industrialização, as contradições capitalistas, o monopólio, a ganância, a po-

breza e a exploração do homem pelo homem, por outro.
em linhas gerais, o filme Algol discute as contradições capitalistas rela-

cionadas às necessidades energéticas da produção em massa frente às ques-

tões ambientais e ao próprio destino da humanidade. de fato, tanto a temáti-

ca quanto a consciência social que o filme apresenta já em 1920 parecem um 

tanto prematuras, uma vez que há uma tendência de se associar as questões 

1 ‘Algol: eine tragödie der Macht’, 1920, 120’. (KUltUr, 2010)
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ambientais com as últimas décadas, quando o tema do aquecimento global 

passou a ser insistente e largamente discutido. entretanto, se considerar-

mos que a ênfase do filme recai sobre o tema da ganância e ambição pelo 

poder, assim como sobre o domínio da natureza e de outros povos, pode-se 

supor que a questão ambiental veiculada pelo filme é um assunto cujo olhar 

contemporâneo tende a amplificar. 
É bem verdade que Algol estabelece uma contraposição entre o mun-

do industrializado, no qual a máquina é uma ameaça e representa, de di-

versos modos, a morte do homem, e o mundo bucólico, no qual o homem 

precisa trabalhar duramente para se manter, mas onde a natureza é fonte 

de vida. o desejo por uma fonte inesgotável de energia também salta aos 

olhos como uma evidência, caso queiramos aceitar o filme como registro 

de algum discurso. em outras palavras, a questão ambiental está presente 

e não pode ser apagada da discussão sobre o filme. todavia, a influência do 

olhar contemporâneo certamente pesa sobre as nuanças observadas com 

relação às questões ambientais mais atuais. de qualquer modo, a percep-

ção oferecida pelo filme, associando os problemas ambientais às questões 

de poder, aumenta a relevância da película e a curiosidade a seu respeito, 
motivo pelo qual ela é aqui discutida.

Um fator adicional que colabora para que o filme desperte a atenção é 

a pesquisa e o interesse pelo gênero ficção científica, o qual começou a se 

desenhar logo após o advento do cinema em Viagem à lua (1902), de George 

Méliès, um dos primeiros filmes narrativos da história do cinema (leite, 
1984, p. 11), passando por Algol em 1920, assim como, mais tarde, por películas 

como Metropolis (1926), de Fritz lang. este último tornou-se um clássico do 

gênero e do cinema em geral ao qual qualquer compêndio de história cine-

matográfica se refere, enquanto Algol não mereceu a mesma sorte. apenas 

em 2003, na Universidade de Mainz, a dissertação de mestrado Faust’sche 

Versuchung aus dem All (tentação fáustica vinda do espaço), de autoria de 

Bernd Plies, concentrou-se nessa película. (WiKi, 2012)

Finalmente, o filme foi publicado, com intertítulos traduzidos em 

diversas línguas, inclusive para o português, na série de filmes sobre 

mudança climática Klima. Kultur.Wandel (clima. cultura. Mudança), pro-

duzida pelo Goethe-institut, em 2010. esta publicação pode ser conside-
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rada um marco fundamental para tornar o filme acessível ao público, 
funcionando, portanto, como um feliz resgate de uma obra praticamente 

ignorada. em consequência, o filme tem sido exibido em diversas mos-

tras ao redor do mundo, em geral promovidas ou apoiadas pelos institu-

tos Goethe de diversos países. tanto o recente lançamento desse pacote 

de dvds quanto a sua recepção têm demonstrado a sua atualidade e o 

seu surpreendente caráter premonitório, já que, para o senso comum 

contemporâneo, os realizadores parecem ter se antecipado de forma des-

concertante às preocupações deste início de terceiro milênio. em relação 

especificamente à recepção de Algol, é claro que mereceria um estudo 

criterioso para que se chegue a alguma conclusão, mas é igualmente ób-

vio que o mero acesso ao filme pelo público e pela crítica tem um valor 

inestimável. Para citar um exemplo direto, este texto dificilmente seria 

escrito não fosse a inclusão de Algol no pacote de dvds citado.
a metodologia ou a lógica subjacente à análise que aqui se apresenta leva 

em conta que, no cinema, as imagens, as cenas e as narrativas não ganham 

significado por acaso, nem simplesmente porque se apresentam imagens cuja 

conexão com a realidade é facilmente percebida pelo espectador. ao contrário, 
o sentido é construído com base na concomitância de uma série de fatores, os 

quais classificamos em três grupos (liMa de santana, 2009, p. 49-50):2

a) A existência de elementos que funcionam como estímulos sensoriais, 
permitindo uma conexão entre a materialidade do filme e os sentidos 

de quem o assiste. entre esses elementos, encontram-se, de uma ma-

neira geral, a iluminação, as cores e tonalidades, a música e os ruídos, 
o ritmo estabelecido pela montagem, os ângulos de filmagem e os tipos 

de planos utilizados. a esses elementos, damos o nome de icônicos, uma 

vez que a sua qualidade material é destacada na construção de sentido. 
eles existem independentemente do objeto particular que estão repre-

sentando, funcionando principalmente como uma qualidade.

b) a construção de um texto completo que pode ser percebido como uma 

unidade. No caso do filme narrativo, trata-se da narrativa em si, com 

2 Os princípios que embasam essa classificação são discutidos na tese de doutorado defendida 
pelo autor deste artigo, a qual se intitula ‘As várias faces de Ripley: entre a literatura e as adap-
tações cinematográficas’. 
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os personagens, as relações temporais e causais, a história, os lugares, 
os acontecimentos. Outros elementos que podem ser incluídos nesse 

rol são tanto as referências intertextuais quanto as de outros âmbitos 

exteriores à história narrada e que apontam para o seu contexto. Por 

serem índices que veiculam uma experiência particular ou existências 

singulares, constituindo uma instância específica de uma história, de-

nominamos esses elementos de indiciais ou indexicais.

c) o fato de determinadas convenções serem estabelecidas ao longo da 

história do cinema, ou seja, uma linguagem foi construída – e está em 

construção – que permite que o filme seja decifrado. Cada novo filme em 

geral se utiliza do aprendizado já existente em relação ao aparato cin-

ematográfico, sendo as histórias construídas logicamente com o manejo 

consequente da linguagem cinematográfica. Acrescentem-se aí as ideias 

que podem ser inferidas a partir da obra que se apresenta, a própria tese 

do filme, uma vez que este pode ser visto na perspectiva da representa-

ção ideológica, como símbolo. os elementos cujo uso preponderante se 

volta ao constructo lógico e racional denominamos de simbólicos.

como resultado, o que se pretende é demonstrar como o texto fílmico 

associa a concepção de desenvolvimento estabelecida pelas sociedades oci-

dentais com uma inevitável crise dos valores humanos – assim como com 

a crise energética decorrente da insustentabilidade desse desenvolvimento. 
Nesse ínterim, a conexão com a natureza e a preocupação com o coletivo 

surgem como condições conciliatórias fundamentais. Para defender a sua 

tese, a película não prescinde de elementos próprios da materialidade fíl-

mica, os quais ressaltam uma atmosfera que colabora no sentido da tese 

defendida, ainda que de modos mais subjetivos. igualmente, a narrativa e 

suas referências acabam sendo instrumentos para a construção ideológica 

do texto fílmico.
Exemplos de cada nível são apresentados na análise que segue, sucin-

ta, em virtude dos propósitos desta publicação, e ilustrativa, sem nenhuma 

pretensão de ser totalizante, senão com o objetivo de levantar dados pontu-

ais que possam ser de interesse para análises futuras. em seguida, algumas 

considerações finais avaliam o resultado da análise.
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A CONSTRUÇÃO DE ALGOL: O SENSÓRIO, O NARRATIVO  
E O LÓGICO COMO COMPONENTES DO TEXTO FÍLMICO

o filme Algol: a tragédia do poder está dividido em um prelúdio e qua-

tro atos. no prelúdio, há a apresentação dos principais personagens e suas 

motivações; nele é explicado também que algol é uma estrela associada ao 

mal. o habitante de algol (John Gottrowt) é o personagem que oferece ao 

mineiro robert herne (emil Jannings) o segredo sobre uma fonte de energia 

perene, originada da estrela algol, e mostra-lhe uma máquina com a qual 

herne poderia dominar o mundo. seduzindo herne pelo viés da ambição, ele 

se revela e promete voltar após um ano. no primeiro ato, após esse período, 
acontece a volta do personagem algol. todos estão na expectativa da aber-

tura da usina Bios, com a qual herne dominará o mundo. o segundo ato salta 

para 20 anos mais tarde, quando herne já reina absoluto em virtude da sua 

fonte de energia da qual praticamente todos passam a depender. no terceiro 

ato, o mundo se curva a herne, cujo filho, reginald (ernst hofmann), deseja 

saber o segredo do pai, com o intuito de conquistar a sua gananciosa aman-

te, que age sorrateiramente sob a influência de algol. no quarto e último ato, 
herne está velho e doente, mas se redime ao destruir a sua própria obra para 

impedir que seu filho a use com finalidades malévolas. 
trata-se, portanto, de uma história recorrente envolvendo a tentação 

de um homem simples e sofrido pelo poder oferecido pelo mal, o que o faz 

abandonar tudo aquilo que lhe era caro. Uma espécie de pacto fáustico inter-

planetário, como sugere o título da dissertação de mestrado anteriormente 

citada. robert herne trabalha exaustivamente em uma mina de carvão e tem 

uma vida sacrificada e sofrida. É como representante do mal que o alienígena 

da estrela algol oferece a herne a máquina que provê uma fonte de energia 

inesgotável, como se fosse um lado de sua consciência que o afastasse de si 

mesmo, do seu lado simples e humano, quase como um outro ser, o seu pró-

prio ego, o qual se apodera dele cada vez mais. de fato, após receber o segre-

do, herne afasta-se de Maria obal, sua namorada, a qual contata por meio de 

um convite escrito, na ocasião da abertura da usina. conhecendo ou intuindo 

a origem de tamanho poder, Maria obal decide se manter afastada de herne. 
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obal está associada a uma sabedoria mais profunda, como aquela que sabe 

o perigo do progresso desenfreado e do poder; ela se mantém em uma terra 

agrícola, portanto próxima à natureza, vivendo de cereais e frutas. casa-se 

com Peter hell (hans adalbert schlettow) e tem com ele um filho, que já apa-

rece crescido vinte anos mais tarde. obal funciona, ao mesmo tempo, como 

uma lembrança ou conexão de robert herne com a sua consciência, como 

um caminho de volta, algo que lhe lembra de uma vida simples e feliz, apesar 

de também sofrida e dura por ter que se esforçar pelo sustento.
Podem-se destacar alguns elementos materiais ou predominantemente 

icônicos que contribuem para a configuração de determinada atmosfera e 

o desenvolvimento do caráter qualitativo do texto fílmico. entre esses ele-

mentos, o ritmo estabelecido pela montagem, a música e o caráter tenden-

cialmente poético e enigmático do texto dos intertítulos abrem mais espaço 

para as sensações mais abstratas e para a subjetividade do espectador.
a trilha sonora de um filme consiste nas músicas, nos ruídos e nas 

falas, sendo que estes dois últimos estão naturalmente excluídos no caso 

do cinema mudo. a música, considerada na sua generalidade, tem um papel 

significativo na disposição ou atmosfera do filme, ou de uma cena, uma vez 

que fornece a qualidade e a sensação ao espectador, de acordo com o que o 

realizador queira transmitir. em geral, a música tem um caráter qualitativo, 
especialmente devido ao fato de que se relaciona com as sensações e as emo-

ções. além disso, com frequência, ela é utilizada de forma a imitar a aparên-

cia das coisas, sejam estas concretas ou não. de fato, a música inscreve-se 

de forma primordial na categoria das impressões, por meio de imagens men-

tais, e apresenta-se de forma efêmera, imediata, presente. É uma linguagem 

fundada na iconicidade, uma vez que trabalha com o signo da semelhança e, 
sendo pura evolução temporal, fugaz, evanescente, nunca se fixa e carece de 

referenciais. (PlaZa, 2001, p. 60) no filme de Werckmeister, com frequência, 
a música é usada para fornecer o tom e colaborar na construção da atmos-

fera, como no caso da música que se repete quando o personagem algol 

aparece, marcando o sinistro e elevando o suspense. de modo semelhante, 
na festa de são João promovida por leonore nissen (Gertrude Welcker), pro-

prietária da empresa de mineração onde robert herne trabalhava antes de 

se tornar rico e poderoso, a música apresentada reflete a situação mostrada. 

Representacoes do meio ambiente.indd   116 29/05/2013   06:53:19



117

ao mesmo tempo, a utilização de referências expressionistas, como 

cenários fantasmagóricos, gestos dramáticos bizarros, telhados em formas 

oblíquas, sombras e escadas, apresenta o triplo papel icônico, pela própria 

atmosfera que ensejam; indexical, pela referência intertextual e metalin-

guística; e simbólico, pela inevitabilidade de associação a convenções do ci-

nema da época. apesar de apresentar elementos expressionistas, a ênfase 

de Algol recai sobre a criação de um universo ficcional dentro do qual há 

verossimilhança e, mesmo que esteja presente o sinistro, ele faz parte da si-

tuação e é externo aos personagens, não implicando necessariamente esta-

dos alucinatórios nem distorções relacionadas a estados psicológicos típicos 

do expressionismo. (Goliot-lÉtÉ; vanoYe; 1994, p. 25-33)

de fato, a construção racional da ideia do filme o leva a outra direção em 

comparação aos filmes e à arte expressionistas. Para donuae (2005, p. 325), 
o Expressionismo funciona como uma resposta artística a uma crise funda-

mental nas instituições de poder que culminou com a i Guerra Mundial. o 

trauma da guerra tinha criado um ceticismo em relação ao projeto moderno 

de progresso. o tom de perturbação, de angústia e pessimismo do expres-

sionismo refletia-se na sua narrativa e na sua estética como uma reação à 

narrativa orgânica clássica. (donahUe, 2005, p. 325-326) o filme funcionava 

mais como um delírio. no caso de algol, isso não acontece, pois, afora algu-

mas referências, predomina no filme a narrativa orgânica, por meio da qual 

se desenvolve logicamente a ideia do filme. se o filme traz algumas marcas 

típicas das películas classificadas como expressionistas, é bastante provável 

que isso se dê por uma questão de uso dos padrões e convenções do período. 
a postura curvada, os gestos abruptos e a face distorcida do personagem 

algol remetem imediatamente ao sinistro, ao lado obscuro da alma humana, 
à temática do mal tão recorrentes no expressionismo, em especial com o uso 

de padrões de luz e sombras e a criação de espaços emocionalmente carrega-

dos por intermédio de cenários construídos. (hUdson, 2010) esses elementos 

reforçam de modo coadjuvante a ideia defendida, uma vez que a narrativa em 

si já constrói a ordem lógica que sustenta a tese do filme.
em relação à cenografia, podem ser notados diversos traços da con-

cepção estética do movimento expressionista, particularmente em cenários 

internos, ora baixos e opressores, ora altos e magnânimos, transmitindo 
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iconicamente a situação corrente do personagem central. alguns cenários 

desenhados e telhados oblíquos, como quando algol revela o segredo da 

energia inesgotável para herne, demonstram que a estética expressionista 

estava bastante presente no imaginário dos realizadores. entretanto, trata-

-se menos de caracteres icônicos, ainda que contribuam com a construção 

da atmosfera, mas primordialmente de uma intertextualidade, de referên-

cias ao contexto no qual havia uma predominância expressionista. deve-se 

destacar que a direção artística de Algol é de Walter reimann, o mesmo do 

grande clássico O gabinete do doutor Caligari, de 1919, o que torna as referên-

cias predominantemente contextuais e convencionais, afastando-as de um 

sentido perturbador e ruptor próprios do caráter expressionista.
a ambivalência e a temática do duplo fazem parte da própria narrativa, 

considerando-se que Herne se transforma em um homem insensível e indi-

ferente quanto mais poder adquire, revelando o que estava adormecido em 

sua própria subjetividade como algo próprio da natureza humana e que nela 

desperta quando há ensejo. Por um lado, Maria obal lhe faz lembrar da sim-

plicidade, dos amigos e da natureza, enquanto algol representa o seu lado 

sombrio, individualista e egoico. Mais uma vez, aparece a temática do duplo, 
ainda que de modo menos icônico e mais indexical, já que a ela se conectam 

os índices da própria narrativa, os elementos aos quais a história se refere, 
como uma atualização textual que sobressai ao imagético.

ao longo dos vinte anos seguintes, herne aumenta continuamente o 

seu poder e a sua influência, até que o seu domínio se torna praticamente 

absoluto, com exceção da região onde mora Maria obal, com quem perde 

contato. o filho de herne, reginald, tenta ambiciosamente descobrir o segre-

do do pai em relação à fonte de energia. diante da crise energética causada 

pela extinção do carvão no único lugar que se mantinha independente de 

herne, Peter hell, o filho de Maria obal, viaja para protestar contra herne e 

conhece Magda, filha deste. Quando a crise se agrava ainda mais, a própria 

Maria obal lembra-se da carta de herne, enviada na ocasião da abertura da 

usina, e vai até ele, que finalmente percebe o quanto foi corrompido pelo 

poder. ele destrói a máquina, a fim de evitar o abuso de poder que ocorreria 

caso reginald conseguisse tomar posse do segredo.
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É interessante notar como, na história, o feminino está ligado ao bem, 
com a natureza, a sensatez e a serenidade, enquanto o masculino é em ge-

ral conectado ao desequilíbrio, ao mal e à ambição desmedida por poder, a 

qual só pode levar à destruição. o próprio herne gera dois filhos: reginald, 
ambicioso e egoísta, deseja levar uma vida luxuriosa e conquistar a amante 

estrangeira por quem é apaixonado. ele espera e torce pela morte do pai 

para ocupar o seu lugar e dominar o mundo. Magda personifica mais uma 

vez a sensatez, o amor desinteressado e a ligação com a natureza, já que ela 

implora ao pai que divida o seu segredo com o povo e, diante da sua negativa, 
segue com Peter Hell para o país independente de Maria Obal.

além disso, a conexão entre herne e Maria obal é uma carta escrita, 
enquanto que a ligação dele com algol se dá por meio das imagens e mapas 

distorcidos. dessa maneira, a escrita fica associada, no filme, a um mundo 

anterior, mais puro, bem como com à razão, à sensatez, à ordem ou ao do-

mínio do intelecto sobre o ego e o irracional; ao mesmo tempo, a imagem, 
tradicionalmente percebida como algo perigoso e que dá margem a desvios 

e deturpações, é colocada em relação com o mal e o nefasto. enquanto a 

escrita se liga à razão, ao intelecto e ao simbólico (em oposição ao icônico e 

indexical), a imagem tende para o icônico, especialmente no caso do gráfico, 
o qual atua em analogia ao objeto descrito; e para o indexical, quando se 

trata da imagem referencial.
no que diz respeito aos seus aspectos simbólicos, o filme é construído 

predominantemente de forma lógica pela utilização de uma “gramática” já es-

tabelecida: pesam sobretudo os usos convencionais, em uma narrativa orgâ-

nica, em oposição a um menor peso sobre os elementos icônicos, os quais, por 

definição, dão ensejo a leituras mais abertas e a uma maior abstração. Algol já 

apresenta traços marcantes da montagem clássica que perduram até hoje na 

narrativa orgânica mais tradicional. dentro de uma cena, uma tomada do todo 

é seguida da tomada do detalhe, o que pode alternar, de modo a relembrar o 

todo e frisar o detalhe. recorrentemente é apresentada uma cena em plano 

geral, a qual continua com a focalização no detalhe. Percebe-se o uso desse re-

curso quase como uma regra gramatical, talvez intuitiva e transparente para 

o olhar cientificista do início do século, com a sua ânsia de dividir o objeto em 

partes para dissecá-las e dominá-las, mas que não deixa de ser interessante 
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sob a perspectiva histórica da conformação da sintaxe do cinema narrativo. 
obviamente, esse cinema passou por diversas transformações, mas a narrati-

va orgânica tem apresentado, ainda que com variações, um padrão semelhan-

te ao de Algol no que diz respeito à montagem, ao apresentar o plano geral 

para, em seguida, concentrar-se na parte, seja por um close-up, seja por um 

plano americano, com frequência alternando novamente para o plano geral.
Outra característica da narrativa fílmica é a correspondência biunívo-

ca entre intertítulos e sequência a ser apresentada, reforçando a função da 

construção narrativa como um fluxo de cenas levando à formação de uma 

tese inequívoca. assim, restringem-se as possibilidades de ambiguidade e 

se mantém a unilateralidade temática. Mais uma vez, o texto escrito conduz 

para o racional, restringindo a imaginação. a narrativa procura controlar 

estruturalmente o raciocínio do espectador.
atuando sobre a emoção estão a música e a focalização no sombrio e 

assustador, as quais, respeitando a montagem, fazem o espectador seguir a 

linha de raciocínio do filme e pensar como ele. com isso, não se tira do es-

pectador a autonomia, mas há uma tendência para que o fluxo do seu pensa-

mento se confunda com a própria narrativa, aliando a sua subjetividade com 

a objetividade do fluxo narrativo.
A partir dessas duas características (da montagem que alterna do geral 

para o detalhe; dos intertítulos que guiam as sequências; da manipulação da 

emoção por meio da música e da focalização no grotesco), os temas do poder, 
ambição e subjugo na lida com os recursos naturais e o meio ambiente são 

colocados em relação com destruição e autodestruição, assim como risco de 

aniquilamento da humanidade. o poder praticamente absoluto que herne 

adquire, tornando-se o “senhor da terra”, remete ao imaginário alemão a 

respeito do domínio, da autoridade e da superioridade. dentro da sociedade 

alemã, a débil democracia de Weimar não fazia frente à tendência autoritária 

do país; no que diz respeito à relação com o mundo, persistia na mentalida-

de alemã a pretensão de dominação frustradas pelas represálias impostas à 

alemanha pelo tratado de versalhes.
a abordagem psicológica de siegfried Kracauer entendia os filmes ale-

mães do período como sonhos nacionais a serem interpretados segundo a 

direta conexão entre as suas fantasias com a ascensão de hitler ao poder. 
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em sua análise da história do cinema alemão, Kracauer (1988) procurou mos-

trar que o cinema, como nenhuma outra arte, teria a capacidade de refletir a 

psicologia de um povo e de uma época. Para ele, “[o]s filmes de uma nação re-

fletem a mentalidade desta, de uma maneira mais direta do que qualquer ou-

tro meio artístico”, uma vez que são frutos de um trabalho que envolve uma 

grande equipe e são destinados a multidões anônimas. (KracaUer, 1988, p. 
17) os filmes seriam como sintomas da psique coletiva alemã e forneceriam 

um acesso privilegiado à história social e política que culminou em Hitler. 
(BrocKMan, 2010, p. 2-3; KracaUer, 1988, p. 18)

É evidente que o filme Algol se insere em um contexto temporal, espa-

cial e cultural bastante diverso do contemporâneo local, pelo simples fato de 

se tratar de um filme alemão de 1920. diversos temas abordados pelo filme 

permitem que se faça uma associação direta, à la Kracauer, entre a atmosfe-

ra e o conteúdo sombrios da tragédia do poder de hans Werckmeister com a 

eclosão da tragédia nacional-socialista.
a morte é o preço do monopólio e da exploração, do convívio desequi-

librado e da pretensão de superioridade sobre os demais. o distanciamento 

de herne em relação às suas origens e sua comunidade e, ao fim e ao cabo, 
em relação a si mesmo, é o resultado da sua pretensão de independência e 

de superioridade sobre o ambiente que o cerca – e aqui podemos nos referir 

ao meio ambiente (ao contato com a natureza e o exercício de uma vida mais 

simples), assim como à comunidade, àqueles que estão em volta. ao querer 

se colocar acima dos outros e se apropriar daquilo que deveria ser coletivo, 
ele não só se perde como coloca tudo e todos em perigo. Gera frutos ruins, 
como reginald, herdeiro de sua sede de poder e do seu egoísmo. causa fe-

rimentos, como acontece com Peter hell, e mortes, como a de sua esposa. 
ao final, percebendo o mal que tinha causado e o perigo ainda maior 

que rondava, herne renuncia ao seu plano de dominação. desse modo, o dis-

curso do filme defende a renúncia ao poder e à dominação em favor de uma 

vida mais simples, na qual o ambiente em volta seja considerado e colocado 

acima de pretensões de domínio e tendências individualistas, fazendo-nos 

refletir também sobre as discussões ambientais e as questões econômicas 

contemporâneas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

algol coloca a fé no progresso, típica da modernidade, como uma das 

causas principais dos prejuízos provocados pelo homem ao planeta. o filme 

conta a história de um trabalhador das minas de carvão que recebe, da es-

trela algol, o segredo de uma fonte de energia infinita. o problema é que a 

nova tecnologia não é usada visando ao benefício de todos, mas como forma 

de controle e poder. a tese do filme é que nenhuma consequência positiva 

pode advir quando alguém se utiliza de recursos ou de tecnologias para ob-

ter poder sem que se pense de forma integral nos demais e no planeta. nem 

mesmo a felicidade individual é possível para quem lucra diante das mazelas 

e dos desastres provocados pelo mau uso dos recursos, o que torna tal abuso 

uma completa tragédia.
A leitura realizada buscou atentar para níveis diferentes de leitura fíl-

mica, tidos como complementares e interdependentes, e, ao se basear em 

uma lógica que compreende a ligação intrínseca entre a materialidade fílmi-

ca e os aspectos sensoriais, perceber a narrativa com seus elementos textu-

ais e intertextuais, bem como as convenções e ideias subjacentes ao filme. 
a despeito da brevidade da análise, pôde-se perceber que o realizador con-

juga elementos icônicos, indexicais e simbólicos em prol de uma lógica: usa 

a música, a iluminação e cenários, as expressões faciais e alguns ângulos, 
no sentido de ressaltar os sentimentos, o caráter sinistro, o sofrimento, a 

maldade, o que permite a associação entre os elementos narrados de modo 

a que se construam sensações condizentes com as ideias explícitas e implí-

citas. a narrativa em si já corrobora tais ideias citadas, pois trata do pacto 

com o mal, da luta entre algo que se considera positivo (natureza, feminino, 
comunidade, bem comum, amizade) e algo que é tomado como negativo (far-

sa, ambição, egoísmo, monopólio, exploração, individualismo). Por fim, as 

convenções estruturais da composição fílmica facilitam a condução do pen-

samento do espectador, assim como as ideias apresentadas nos intertítulos 

orientam-no na direção de uma conclusão clara.
A ambição por poder e domínio sobre a natureza e sobre os demais 

homens parece se tratar de um sentimento ancestral que, se quisermos nos 

permitir divagar evasivamente, podemos supor ligado tanto a uma luta pela 

permanência frente à percepção da finitude dos bens materiais quanto à 
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não aceitação da impotência em relação à finitude da vida material. Quer-

-se controlar e ter o monopólio sobre os bens em uma tentativa desvairada 

de prevalecer sobre o outro e sobre o tempo. ao ameaçar o outro de morte, 
retirando-lhe o acesso ao bem material, prevalecemos imaginariamente so-

bre ele; por outro lado, ao garantir o monopólio, compra-se, de forma igual-

mente imaginária, mas ainda mais desesperada, o passaporte, obviamente 

falso, para a eternidade. nada mais irracional.
o mote do filme Algol é a ilusão de poder absoluto por meio do mono-

pólio sobre uma fonte de energia ilimitada. como não poderia deixar de ser, 
trata-se de uma espécie de pacto com o diabo, símbolo máximo das ilusões 

humanas. a estrela algol, logo no início apresentada como conhecida dos 

povos antigos, mais precisamente dos gregos, que a chamavam de demônio, 
e dos árabes, que a denominavam olho do diabo, é personificada expres-

sionistamente na recorrente figura do proponente do pacto, que, com seus 

trejeitos e expressões faciais, revela não somente intenções malévolas como 

a desfaçatez e a farsa, denunciando a qualidade de mentira inerente ao pacto.
conforme vimos, emil Jannings, famoso pela participação em diversos 

filmes do cinema mudo, entre os quais o melodrama A última gargalhada, vive 

robert herne, o mineiro que aceita o pacto de algol, mantendo em segredo a 

tecnologia que permite o seu uso. cada vez mais enfeitiçado pelo poder, herne 

não se permite colocar limites para a sua ambição de fazer todo o mundo se 

dobrar à energia da qual é o único proprietário. É claro que tal poder só pode 

levar à destruição dos outros bem como, no fim das contas, do próprio herne, 
que, após perceber e receber as consequências da sua ambição desmedida, 
vê-se forçado a abdicar da tecnologia. a lição de moral é clara, ao apontar 

que o caminho do desequilíbrio do poder tem como destino inexorável a des-

graça, inclusive a do poderoso. a carta branca dada pela população alemã a 

hitler na década posterior comprovou isso também fora das telas do cinema; 
lamentavelmente, o próprio Jannings parece não ter levado a sério tais lições 

do mundo ficcional, ao colaborar ativamente com a propaganda nazista, o que 

ocasionou o declínio irreversível da sua carreira no pós-guerra.
como mais um ingrediente dessa história comum, a redenção final acon-

tece com a decisão por destruir o que lhe dava poder e sujeitava os outros 

povos. Por meio da sua alegoria fantasmagórica e da ficção científica, Wer-
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ckmeister desenvolve, em algol, uma crítica direta ao materialismo e à cobi-

ça capitalista, ao passo em que antevê a corrida por fontes de energia como 

decisiva para a manutenção da produção em massa. no final, condena tanto a 

cobiça que gera os monopólios e a exploração, quanto o mau uso ou abuso das 

fontes de energia sem que haja um respeito à natureza e à comunidade.
dessa forma, pode-se perceber que o discurso do filme associa a con-

cepção de desenvolvimento tradicional com uma crise dos valores e com 

a crise energética, uma vez que o monopólio, assim como o consumo de-

senfreado, se quisermos projetar o filme na contemporaneidade, torna as 

pessoas meros objetos do mercado, seja para produzir, seja para consumir, 
e em consequência, a dimensão humana é perdida e a necessidade constan-

te de mais energia provoca desastres naturais, frequentemente marcados 

pela dissimulação de grandes corporações e de governos que não aceitam 

assumir as suas responsabilidades. de fato, é premente que as necessidades 

materiais se conjuguem de forma sensata com o equilíbrio ambiental e com 

a promoção de um convívio saudável e do bem-estar coletivo.
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A REPRESENTAÇÃO DA NATUREZA NA  
OBRA FÍLMICA DE ROBERT FLAHERTY

José Francisco Serafim

desde o advento do cinema, a natureza será de alguma forma retratada 

por esse meio de representação, já que, inicialmente, havia a obrigatoriedade 

de as filmagens serem realizadas em ambiente externo e aberto, o que deixava 

impregnar na película elementos do real e, claro, da natureza. Por exemplo, em 

um dos primeiros filmes dos irmãos lumière, A alimentação do bebê, vemos 

em primeiro plano um casal alimentar seu bebê e observamos em segundo 

plano arbustos e folhagens que se movimentam com o vento. essa imagem em 

plano de fundo foi o que mais chamou a atenção dos espectadores do primei-

ro cinema, ou seja, partes visíveis da natureza. essa representação ainda não 

é problemática ou problematizada, ela simplesmente é visível. Muitos filmes 

realizados até os anos 1920 mostrarão elementos da natureza como elementos 

de um cenário, sem que haja uma preocupação mais ampla em apresentar 

sua relação com o ser humano. no Brasil, os filmes realizados pelo Major luiz 

thomas reis, cineasta da comissão rondon, mostram o interior de um Brasil 

ainda desconhecido de grande parte da população. observa-se uma natureza 

exuberante, no caso, a Floresta amazônica, e seus habitantes, assim como os 

diversos grupos indígenas que terão contato com a comissão enquanto esta 

atravessa seu território. a natureza aqui é uma vez mais mostrada em toda 

sua pujança e generosidade já que, não estando ainda degradada, oferece ao 

ser humano os recursos necessários a sua sobrevivência.
o surgimento do cinema, em 1895, ocorre em meio a diversas transfor-

mações nas sociedades, por exemplo, o mundo se torna industrial e inicia-se 
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um êxodo rural em direção às cidades. esses dois fatores terão consequên-

cias, muitas vezes drásticas para as populações autóctones e o meio ambiente. 
certamente estamos vivenciando o resultado dessas mudanças na atualidade, 
tendo em vista as diversas catástrofes naturais que atingem diferentes par-

tes do planeta, em decorrência das agressões cometidas à natureza, através, 
sobretudo, de uma “exploração selvagem” dos bens naturais. a representação 

dessas catástrofes estará presente em muitas das obras documentais reali-

zadas a partir dos anos 1970, quando fica mais evidente a relação predatória 

estabelecida pelo homem em relação à natureza e ao meio ambiente.
Mas será, sobretudo, um cineasta norte-americano, robert Flaherty, 

que dedicará praticamente toda sua obra a questões vinculadas ao ser hu-

mano e sua relação com o meio ambiente. Flaherty realizou aproximada-

mente dez filmes1 ao longo de mais de trinta anos de carreira, sendo que seu 

primeiro filme realizado em 1922, Nanook do Norte, é considerado o primeiro 

documentário a ter sido realizado na história do cinema. 
Para Marc henri Piault (2000, p. 68),

robert Flaherty (1884-1951), contador admirável e 
rousseaunista dos paraísos perdidos, organizava a 
mise en scène, a representação dramática da vida 
esquimó. À oeste do Ártico aparecia um imaginário 
eternizado por uma humanidade que se encontrava 
nas antípodas da dinâmica e da mudança dos mun-
dos industriais, uma representação do infinito com-
bate do homem contra a natureza para manter-se ali 
em um equilíbrio que se encontra em permanente 
estado de perigo de ruptura.

Flaherty realizou um pequeno número de filmes, mas em todos eles se 

observa o interesse do cineasta por aspectos vinculados à natureza. Pratica-

mente todos os seus filmes apresentam a relação estabelecida pelo ser hu-

mano e seu contato com a natureza, por vezes hostil, em outros momentos 

generosa, mas certamente suas duas maiores obras fílmicas colocam o ser 

1 não serão abordadas nesse texto questões relativas à mise-en-scène nas obras de Flaherty e as 
relações que os filmes do diretor entretém com cinema ficcional.
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humano em situação de perigo constante em face de um ambiente agressivo, 
no primeiro caso, uma região do Ártico (Nanook) e no outro uma ilha (O ho-

mem de Aran). em outro momento, o cineasta foi para a região da Polinésia, 
em samoa, filmar a vida cotidiana de um grupo étnico, habitante do local. 
aqui a natureza é generosa e o ser humano consegue viver sem grandes 

esforços, já que praticamente todo seu sustento (caça e produtos agrícolas) é 

conseguido sem maiores dificuldades. no seu último filme, Louisiana Story 

(1948), o cineasta filma em seu próprio país, os estados Unidos, e mostra a 

relação invasiva do ser humano em um meio ambiente até então paradisí-

aco, no qual seres humanos, animais, e a floresta viviam em harmonia. a 

chegada de um grupo de homens a procura de petróleo irá transformar defi-

nitivamente o local. robert Flaherty é não somente um dos pais fundadores 

desse novo gênero, o cinema documentário, mas também um dos primeiros 

a representar a natureza e o meio ambiente na relação que esses elementos 

estabelecem com o ser humano. 
o meio ambiente ocupa um lugar de destaque em seus filmes e, nesse 

sentido, esse cineasta será um dos pioneiros nessa forma de representação. 
seus filmes não apresentam esses espaços e seus habitantes de forma este-

reotipada ou exótica, mas simplesmente como algo natural: observa-se nos 

filmes que o ser humano não só consegue sobreviver em locais bastante 

inóspitos, como também se adequa às adversidades e usa de sua inteligência 

para tirar o melhor proveito das situações, seja na construção de um iglu, 
na caça de uma foca, ou mesmo nos momentos lúdicos, nos quais os adultos 

brincam com as crianças. observa-se então que essas pessoas não somente 

sobrevivem em locais considerados hostis como também conseguem, nesses 

espaços, momentos de felicidade através de uma relação respeitosa com a 

natureza. nos filmes do cineasta, observa-se que é da natureza que os ha-

bitantes buscam os recursos para sua sobrevivência e nesse sentido, tudo é 

feito para preservá-la.
no filme dirigido em 1922, Nanook do Norte, Flaherty realiza uma obra fíl-

mica do maior interesse não somente para o cinema, mas também para outras 

áreas do conhecimento como a antropologia. nesse filme, observamos um ha-

bitante do grande norte canadense e sua família e a luta desse pequeno grupo 

pela sobrevivência em um local que podemos considerar bastante hostil, o que 
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nos é mostrado pela imagem e informado pelas cartelas ao longo do filme, pois 

o frio é intenso e a busca pelo alimento é uma constante na vida do pequeno 

grupo familiar. No início do filme, uma cartela informa o espectador sobre as 

condições da região “Uma terra inospitaleira e desconhecida. Uma imensa pla-

nície desolada, batida pelos ventos, no topo do mundo”.
esse filme mostra o cotidiano de um grupo humano guiado pelo co-

rajoso inuíte Nanook. ao longo da narrativa, nanook salva o grupo quando 

vai pescar alguns peixes para alimentar a família ou caçar uma morsa que 

fornecerá alimento por certo período. essa coragem e bravura é evidenciada 

até a sequência final, quando caça uma grande foca. em todos esses momen-

tos, nanook mostra-se um grande conhecedor do meio ambiente, consegue 

se movimentar com facilidade por meio das geleiras, conhece o local e o 

momento certo para caçar a foca, e nas raras ocasiões de repouso, ensina 

aos filhos algumas técnicas de caça, através de pequenos arcos e flechas 

que devem atingir a pequena escultura de gelo representando um urso. ob-

serva-se a preocupação desse grande caçador pela transmissão dos saberes 

tradicionais para que seus filhos mais tarde possam igualmente se tornar 

exímios caçadores. as mulheres também estão presentes nesse filme, e rea-

lizam tarefas complementares aos trabalhos masculinos. elas estão sempre 

presentes para ajudá-los em diversos momentos: são elas que amaciam as 

botas para que os homens possam utilizá-las, contribuem na construção de 

um iglu e, claro, a elas se incumbe a tarefa de cuidar dos filhos. 
o filme apresenta um grupo que vive em harmonia entre si, sem conflitos 

e em constante relação de proximidade com o meio ambiente. o fato triste dessa 

história não está no filme, mas no seu contexto, pois se, ao longo do filme, na-

nook consegue vencer diversos obstáculos visando sua sobrevivência, na vida 

real, só conseguiu viver mais dois anos, morrendo de fome em 1924. Mas certa-

mente as plateias que ainda assistem a este clássico do cinema se emocionam 

com a extrema simpatia do caçador inuíte e seu inesquecível sorriso.
o segundo filme realizado por Flaherty, Moana (1926), filmado no ar-

quipélago de Samoa (Oceano Pacífico), na ilha de savai, apresenta uma na-

tureza generosa, dadivosa e nada hostil, em todos os sentidos oposta àquela 

observada no filme anterior. aqui os personagens interagem com o meio 

ambiente de forma menos problemática. os alimentos da floresta e a caça 
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são conseguidos sem maiores dificuldades pelos autóctones. sendo assim, o 

diretor centra sua história na vida cotidiana dos habitantes. Frances Flaher-

ty, esposa do diretor e que acompanhou o marido ao longo dos dois anos de 

filmagem no Pacífico, conta que, 

os mares do sul eram nosso objetivo, a beleza encan-
tadora dos mares do sul: nós queríamos filmar a vida 
dos polinésios tal qual eles haviam vivido antes da 
chegada do homem branco nas suas ilhas com outro 
deus, outros costumes, outros hábitos, com seu luxo 
e suas comodidades modernas. (Martin, 1965, p. 131)

a natureza e o meio ambiente são mostrados de forma exuberante e 

o ser humano vive nesse contexto de forma harmoniosa com os elemen-

tos naturais. É importante salientar que o filme foi realizado em 1927 e por 

um período de dois anos de convivência do diretor com a população local. 
Flaherty nos apresenta um espaço natural e social ainda não ameaçado pelo 

ser humano. aqui há uma relação simbiótica entre humanos e natureza, 
enfatizadas pelas imagens do filme que, da mesma forma que em nanook, 
exploram os espaços naturais através de planos gerais que mostram nesse 

caso a beleza desse espaço social.
Para Marcel Martin (1965, p. 133), “Moana, foi um filme sem ‘história’ e 

sem ‘drama’: somente um documentário contemplativo, um poema de amor 

dedicado a uma natureza paradisíaca e aos homens que ali vivem e ao ritmo 

de vida dos habitantes.” no seu terceiro filme, O homem de Aran, realizado 

em 1934 na ilha de aran, localizada na costa oeste da irlanda, Flaherty filma 

a relação dos habitantes dessa ilha praticamente sem vegetação com o mar, 
através da pesca, sobretudo ao tubarão. Flaherty utiliza-se dos mesmos dis-

positivos dos filmes anteriores, ou seja, um longo período de inserção no 

local, pois todos os seus filmes foram realizados com uma estadia no local 

de não menos de dois anos, e com uma equipe reduzida, formada por duas 

pessoas, Flaherty e sua esposa Frances.
aqui observamos um ambiente desolador, evidenciado sobretudo pelos 

planos gerais, que apresentam um espaço sem nenhuma vegetação. o solo é 

formado somente por rochas, sendo que a presença do mar é um elemento 
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constante no filme. ele é mostrado muitas vezes de forma ameaçadora, as 

ondas são fortíssimas, e quando se encontram com as rochas observa-se a 

violência do choque. este é o primeiro filme sonoro de Flaherty, ouvimos os 

ruídos da natureza, sobretudo o som do mar, que é onipresente no filme. É 

importante sublinhar que é do mar que as famílias retiram grande parte de 

seu sustento, ou seja, os pescadores estão frequentemente no mar pescan-

do, e a mulher e filhos na terra esperando pela sua volta. outra atividade 

mostrada no filme e que evidencia a dificuldade da vida na ilha, concerne à 

agricultura, pois praticamente não há terra na ilha e os habitantes devem 

plantar seus alimentos em camadas de algas alocadas ao longo das rochas. 
ou seja, viver nesse espaço é bastante penoso e arriscado, já que o mar fre-

quentemente é apresentado como um espaço de perigo.
em seu último filme, Louisiana Story, realizado em 1948, Flaherty re-

torna aos eUa e filma não mais somente a relação do ser humano com a 

natureza, mas a modificação ao meio ambiente trazida pelo elemento hu-

mano. nesse filme, nos é apresentada uma família que vive em uma região 

pantanosa da louisiana, aparentemente em grande harmonia com o meio 

ambiente, local que será transformado definitivamente com a chegada de 

uma equipe de prospectores de petróleo. aqui são mostrados dois mundos, 
o tradicional e o moderno que deverão a partir desse momento coabitar, já 

que estas transformações relativas à natureza e ao meio ambiente serão 

definitivas, sobretudo no caso apresentado no filme, quando a equipe conse-

gue encontrar o tão cobiçado óleo, o petróleo. o filme é bastante otimista e 

talvez ingênuo quanto à representação desse encontro de dois mundos que 

deverão doravante coabitar, e sabemos que nem sempre essa convivência 

será tão harmoniosa e pacifica como nos é apresentada no filme. O início do 

filme nos mostra em planos gerais uma zona de pântano, com uma vegeta-

ção luxuriante na qual vemos uma canoa a remo sendo conduzida por um 

adolescente. observa-se não somente as plantas e árvores que compõem 

esse cenário como também os diversos animais que ali vivem, por exemplo, 
o jacaré do pântano.

o meio ambiente, nesse filme, diferentemente das obras anteriores, é 

apresentado como belo, mas em transformação. Logo no início do filme, após 

a sequência em que vemos o rapaz na canoa, esse mesmo rapaz encontra-se 
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no campo caçando passarinhos quando ouve um grande estrondo causado 

por uma bomba lançada pela companhia de petróleo. ou seja, esse grande 

estrondo será premonitório das diferentes transformações que esse espaço, 
até então preservado, irá sofrer. Mas não será somente o espaço que se mo-

dificará, mas também os habitantes desse local, já que o filme nos mostra a 

sedução que a maquinaria – representando a modernidade – irá causar nos 

habitantes tradicionais do local. Esse contato e fascínio são evidenciados 

pelas constantes visitas que o garoto e seu pai fazem ao local das obras da 

companhia de petróleo. em uma sequência emblemática do filme, na qual o 

adolescente se aproxima do local em sua canoa e os trabalhadores começam 

um diálogo com ele, o rapaz apresenta seu amuleto da sorte, que, segun-

do acredita, poderá igualmente trazer sucesso para a empreitada que está 

se iniciando com as obras. no final do filme, observamos que este mesmo 

amuleto será importante para o seu desfecho, e sucesso das obras, já que a 

equipe encontrará finalmente petróleo no local.
Essa obra fílmica de Flaherty difere em muitos aspectos das anteriores, 

já que além da relação do ser humano em contato com a natureza, leitmotiv 

da maioria dos filmes realizados pelo cineasta até então, em Louisiana Story 

observa-se o momento de transição e transformação de dois mundos, aquele 

que gira em torno de regras ancestrais e outro que aporta o elemento da 

modernidade. a relação de forças aqui não é igualitária, já que conhecemos 

o restante dessa história, na qual a modernidade será vitoriosa, e as popu-

lações atingidas deverão adequar-se a esse novo estado de ordem, se dese-

jarem sobreviver. em Louisiana Story, a última sequência é emblemática no 

que concerne à sedução exercida pela modernidade, quando o patriarca da 

família enumera para sua mulher e filho as diversas facilidades e comodida-

des que certos produtos industriais trarão para o serviço doméstico. nesse 

momento, observa-se que no caso dessa família, não há resistência face ao 

elemento estrangeiro, já que apontam as vantagens materiais que esta nova 

ordem trará para a economia doméstica.
nos filmes de robert Flaherty há, em alguns momentos, certa inge-

nuidade na apresentação dos personagens face às dificuldades da vida, so-

bretudo advindas da relação desses com a natureza. sendo assim, os seres 

humanos devem adequar-se, o melhor possível, ao seu meio ambiente, por 
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mais inóspito e hostil que possa parecer. os seres humanos vivendo nessas 

condições, por vezes limite, devem utilizar-se de toda sagacidade e inteligên-

cia a fim de resolver os diversos entraves que possam dificultar sua sobre-

vivência, seja numa região do ártico ou em uma ilha da costa irlandesa. nos 

filmes de Flaherty, a natureza e o clima ainda não são apresentados como 

os grandes vilões como é o caso atualmente através das representações ci-

nematográficas, nas quais abundam filmes que representam esses espaços 

como nefastos, perigosos, violentos. Muitas vezes, observamos uma antro-

poformização da natureza, que teria por objetivo agredir os seres humanos 

que adentram em seus ambientes. essa representação problemática estará 

presente tanto nos filmes documentais como nos de ficção. nos dois casos, 
observa-se que os problemas são causados por desestruturações ocasiona-

das por ações humanas que terão muitas vezes consequências catastróficas 

para a população, como se a natureza se rebelasse contra o tratamento que 

lhe é dispensado pelo ser humano. nos filmes atuais, abundam catástrofes 

naturais como terremotos, furacões, erupções vulcânicas, que em outro con-

texto ou em outros tempos poderiam ser vistas como “naturais”, mas tendo 

em vista a degradação causada pelo ser humano ao seu meio ambiente, a 

partir, sobretudo, dos anos 1970, esses fenômenos atingem outra esfera e re-

metem às ações cometidas pelo homem na destruição de seu único habitat: 
o planeta terra.

certamente os filmes de Flaherty diferem bastante, ao nível da repre-

sentação, dos filmes atuais sobre meio ambiente, pois foram realizados em 

um tempo anterior às modificações climáticas que têm trazido consequên-

cias calamitosas a grande parte da população do planeta. as obras do dire-

tor permitem ao espectador adentrar espaços sociais e naturais, por mais 

exóticos que possam ser representados, e nos aproximarmos de partes de 

uma humanidade para sempre perdida. nesse sentido, Frances Flaherty, re-

tomando a obra e o espírito do diretor observa que,

robert Flaherty realizou três biografias de povos: 
nanook, Moana e homem de aran. estas obras fo-
ram chamadas de Filmes do Espírito do Homem. to-
das as três têm o mesmo tema – o espírito pelo qual 
esses homens se arranjam com seu meio ambiente. 
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a cada época, a História foi escrita no espírito desses 
povos, da mesma forma que ela está escrita hoje no 
nosso espírito.( Martin, 1965, p. 162)
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SÍNCRESE CÔMICA E RUÍDOS INFIÉIS NO 
MUNDO AUDIOVISUAL DE JACQUES TATI

Guilherme Maia

INTRODUÇÃO

embora tenha tido o fluxo de produção interrompido por insucessos 

comerciais e realizado apenas seis longas-metragens, a julgar pelo capital 

simbólico1 que lhe é conferido pela fala de estudiosos e profissionais da área, 
não é arriscado afirmar que Jacques tati pode ser considerado o mais impor-

tante realizador no âmbito da comédia cinematográfica francesa de todos 

os tempos. Para truffaut (1975), por exemplo, um filme de tati é, necessa-

riamente, um trabalho de gênio a priori, principalmente por conta de uma 

autoridade simples e absoluta que é imposta da abertura ao final dos filmes.
reconhecido pela habilidade em produzir uma comicidade sutil que não 

convoca necessariamente a gargalhada, mas planta um sorriso de ternura 

no espírito do espectador ao longo de toda a apreciação, tati foi esportista, 
mímico, tentou carreira no music hall e chegou a trabalhar como ator e 

roteirista em alguns filmes importantes. a carreira de diretor de longas-

-metragens começou em 1949 com Carrossel da esperança (Jour de Fête), que 

lhe rendeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de veneza, e o Grande 

Prêmio do cinema Francês em 1950.
A bordo da legitimação no âmbito da crítica e dos Festivais, os dois fil-

mes seguintes, As férias do Sr. Hulot (Les vacances de Monsieur Hulot, 1953) 

1 expressão empregada tal como esculpida por Pierre Bourdieu.
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e Meu tio (Mon oncle,1958) foram sucessos de bilheteria. tati ganhou muito 

prestígio e dinheiro com estes filmes, mas ficou seis anos sem filmar. retor-

nou com Playtime (1967), uma superprodução com 150 minutos de duração 

que lhe rendeu um amargo prejuízo. em 1971, ele tentou se recuperar do fra-

casso comercial de Playtime com As aventuras do Sr. Hulot no tráfego louco 

(Trafic), mas, apesar do relativo sucesso, o diretor anunciou a sua falência em 

1974, após ter realizado um último longa, para tv, intitulado Parade. vendeu 

em leilão os negativos das suas obras.
Uma virtude quase unanimemente reconhecida dos filmes de tati é o 

modo como organiza a camada sonora dos filmes. tati é, sem dúvida, um 

dos diretores mais citados na vasta produção teórica sobre o som no cinema 

escrita por Michel chion. o pesquisador roberto oliveira (2011), flagra um 

engenhoso caráter burlesco nos sons da pantomima audiovisual de tati. em 

enquete realizada entre profissionais da área do áudio pelo site Filmsound.
org – excelente ponto de convergência de estudos e práticas relacionadas ao 

som no audiovisual – , o sound designer Jürg Lempen, ao responder à ques-

tão “What film/s do you think have the best sound effects?”, elegeu Playtime 

como exemplo de inteligência no que diz respeito ao uso de foleys.2 Para da-

vid Bordwell e thompson (1985), os filmes de tati são excelentes espécimes 

para o estudos do som no cinema, especialmente por conta da comicidade 

que o diretor articula na dimensão sonora da obra. 
transitando entre a noção de síncrese de Michel chion e algumas re-

flexões de david Bordwell e Kristin thompson sobre fidelidade audiovisual, 
examinaremos a graça peculiar das trilhas sonoras do mundo onde vive o 

sr. hulot, o simpático e atrapalhado protagonista (interpretado pelo próprio 

diretor) dos quatro longas-metragens mais emblemáticos de tati: As férias 

do Sr. Hulot, Meu tio, Playtime e As aventuras do Sr. Hulot no tráfego louco.

2 técnica de sincronização em pós-produção cujo nome deriva de Jack Foley, editor de som da 
Universal studios. o artista de foley cria e grava em estúdio os mais variados sons, como de pas-
sos, portas se abrindo, farfalhar de roupas, tempestades, tropel de cavalos etc., com o objetivo de 
substituir os sons de uma cena já gravada seja porque não ficaram bons ou porque o programa 
poético do filme prevê a construção da trilha sonora em pós-produção. 
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O CONCEITO DE SÍNCRESE

Quando apreciamos uma obra audiovisual, sabemos empiricamente que 

não percebemos som e imagem como duas entidades distintas, mas como 

um objeto unificado e íntegro. evidentemente, filmes que constroem a trilha 

sonora em pós-produção só são possíveis por conta desse fenômeno, isto é, 
do modo como nosso cérebro “cola” imagem e som. em filmes que exploram 

a mostração da violência, quando vemos a cabeça de alguém ser esmaga-

da, é claro que o som que ouvimos não é o do esmagamento de um crânio 

humano (a rigor, nem mesmo sabemos como isto soa!). os artistas de foley 

exploram variados recursos para produzir esse som (esmagar uma melancia, 
por exemplo). da mesma forma, filmes dublados costumam ser aceitos por 

nós (mesmo que, em alguns casos, com alguma resistência inicial) como se 

o som da fala emergisse de fato do aparelho fonador do ator visto na tela.
É a esse fenômeno da percepção audiovisual que Michel chion (2008,  

p. 54) dá o nome de síncrese, palavra que combina os conceitos de “sincronis-

mo” e “síntese”, e designa “a soldadura irresistível e espontânea que se pro-

duz entre um fenômeno sonoro e um fenômeno visual quando estes ocorrem 

ao mesmo tempo, isto independente de qualquer lógica.” chion diz que o fato 

de percebermos a peça audiovisual em síncrese dá margem à exploração de 

uma gama de possibilidades que tende ao infinito: para um único rosto na 

tela, são inúmeras as vozes possíveis; o som de um golpe de martelo pode 

operar como significante de ruídos que parecem emanar da representação 

visual dos mais variados objetos e ações.
O conceito de síncrese, para sven carlson (1994), ocupa uma posição 

importante do âmbito da teoria cinematográfica. ele afirma que o fenômeno 

pode estar conectado ao instinto de sobrevivência. nossos mecanismos de 

defesa amalgamariam imagem e som para extrair informações necessárias 

à sobrevivência. Em um nível imediato, visão e audição trabalham em con-

junto e a informação audiovisual não sofre um processo de análise (não dá 

tempo, é fight or fly!): é percebida pela audiovisão como síntese, um evento 

simples e íntegro. ora, render-se a essa evidência coloca em tensão teses 

como a defendida por Jean-Marie straub, realizador que, em defesa do som 

direto, afirma que o cinema com som construído em pós-produção é um 

“cinema de mentiras, preguiça mental e violência, que não dá espaço para o 
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espectador e o torna mais surdo e insensível.” (Belton; Weis, 1985) sem ne-

gar valor a obras com design sonoro cem por cento baseado em som direto, 
é impossível deixar de reconhecer que a síncrese, um “instinto” que permite 

infinitas possibilidades de articulações entre som e imagem, confere à pós-

-produção um lugar privilegiado de expressão e de experimentação artísti-

cas. o filmes de tati, com trilha sonora totalmente construída em pós, são 

prova inconteste disso.

A SÍNCRESE CÔMICA E OS “RUÍDOS INFIÉIS”

Carlson desenvolve o conceito refletindo sobre efeitos da síncrese no 

âmbito perceptual-emocional e acerca do modo como opera em gêneros que 

exploram o horror e o humor. Para ele, uma síncrese perceptual ocorre, por 

exemplo, nos casos em que o som enfatiza movimentos, dirige nossa atenção 

para um determinado elemento do quadro ou magnifica determinadas sen-

sações. O movimento de uma flecha acompanhado de um ruído ou de uma 

música que produzam uma sensação análoga ao deslocamento da imagem 

no quadro potencializam o caráter sensacional da experiência de audiovi-

são. em um plano geral, nosso olhar tende a ser atraído para o ponto cuja 

imagem está associada a um som. Filmes de variados gêneros exploram a 

magnificação sonora artificial de socos, tiros, explosões e impactos das mais 

variadas natureza. Podemos falar também em uma dimensão emocional da 

síncrese, recurso abundantemente explorado em filmes de horror: os sustos 

que precisamos tomar para que o filme exerça a sua vocação muitas vezes 

deriva somente da síncrese entre um corte na imagem e um stinger, isto é, 
uma súbita descarga de energia sonora na música, um fortíssimo súbito. 

o que mais nos interessa aqui, todavia, é a síncrese cômica – as conjun-

ções de imagem e som que têm como finalidade produzir sorrisos, risos ou 

gargalhadas. Sabemos que no domínio do “gigantesco universo das múltiplas 

manifestações de comicidade” (Mendes, 2008, p. 20), utilizar ruídos para fazer 

rir é um recurso que a comédia cinematográfica compartilha com muitas ou-

tras manifestações cênicas. Bons exemplos são os sons de bateria que acentu-

am os impactos em números circenses de palhaços e o batacchio da commedia 

dell’arte, uma espécie de “falso porrete” que produzia ruído intenso, mas não 
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causava dor ou danos no ator que recebia a pancada. no cinema, contudo, os 

recursos de montagem e edição explodiram o eixo dos paradigmas, abrindo 

caminhos ilimitados para a sincronização de som e imagem. como diz Bor-

dwell e thompson (1985), com a introdução do cinema sonoro, a infinidade de 

possibilidades visuais juntou-se a infinidade de eventos acústicos. 
Bordwell e thompson (1985), sob uma perspectiva cognitivista, observa 

o papel do som na graça cômica pela via de uma discussão sobre a noção de 

fidelidade. Em um nível mais básico – diz ele – se um filme nos mostra um 

cão latindo e ouvimos um latido, o som é fiel à sua fonte. o “latido” que ouvi-

mos, contudo, pode não ser o daquele cachorro que vemos. Pode ser de outro 

cachorro, um som produzido eletronicamente, ou mesmo a imitação de um 

cachorro emitida por um componente do time do design sonoro (como muitos 

dos latidos do episódio “Two Towers” da trilogia O Senhor dos Anéis. Fidelidade 

audiovisual, assim, não depende da integridade sonoro-imagética do objeto 

filmado, mas é urdida por uma instância realizadora, a partir de estratégias 

que exploram o fenômeno da síncrese, para ser construída pelo espectador. 
e quando a imagem do cachorro é sincronizada com um miado? decerto 

o que audiovemos é um objeto íntegro – “um cachorro que mia” –, mas entra 

em jogo uma dissonância audiovisual: um som “infiel” à imagem. Bordwell e 

thompson diz que a tomada de consciência dessa disjunção pode levar o es-

pectador ao riso e que a “infidelidade audiovisual” é uma estratégia utilizada 

em bases regulares para a produção do efeito cômico. sabemos disso de cora-

ção pela simples experiência de assistir desenhos animados de tom & Jerry, 
por exemplo. cabe ressaltar que essa “infidelidade” pode ser produzida por 

meio de diversas estratégias como manipulação de timbre, de volume (exage-

radamente alto, por exemplo), de perspectiva em relação ao ponto-de-escuta 

ou incongruência na assinatura espacial do som. Podemos também observar 

que existem diferentes graus de “infidelidade”: desde uma sutil mudança de 

timbre a uma completa disjunção de sentido entre som e imagem. 
Podemos dizer, em resumo, que a síncrese cômica ocorre quando nos 

damos conta de que “o cachorro mia”: quando o instinto – a soldadura ir-

resistível e espontânea – “cola”, mas a razão separa. e a gente ri. embora 

a estratégia em si mesma possa ser considerada um clichê trans-histórico 

das comédias de um modo geral, nos filmes de Tati é possível flagrar uma 
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inteligência artística que manipula os “ruídos infiéis” com uma habilidade 

especial. É isso que, segundo Bordwell e thompson, torna a pequena obra do 

criador do sr. hulot um excelente material para o estudo do som no cinema. 

O PAPEL DA TRILHA SONORA NO  
ECOSSISTEMA AUDIOVISUAL DE TATI

cleise Mendes (2008, p. 21), em A gargalhada de Ulisses, diz que o ten-

sionamento da verossimilhança é uma condição quase que necessária para a 

existência das comédias, de um modo geral: 

o universo da comédia, circunscrito aos limites da 
criação dramática, não se confunde com a comicid-
ade do cotidiano, habitado que é por seres de lingua-
gem, construídos e reconstruídos por cada leitor ou 
espectador, a partir de ações e relações no contexto 
da obra, e regido por uma liberdade imaginativa que 
o expande em relação ao maravilhoso, ao fantástico, 
ao nonsense, transpondo, via de regra, as limitações 
da verossimilhança externa. 

Pavis (1999), trabalhando com a definição de verossimilhança da drama-

turgia clássica, demonstra que se, por um lado, a transposição dos limites do 

que parece verdadeiro é regra basilar das comédias, sabemos que existem, 
por outro lado, diferentes graus e modos de construção de inverossimilhança. 
Michel chion (2003) aponta para uma distinção dessa natureza entre os filmes 

de Buster Keaton, chaplin e tati. Para chion (2003), tati é um criador de mun-

dos. chion diz que existem filmes de Keaton e de chaplin, mas não um mundo 

“chapliniano” ou “keatoniano”. Para ele, os mundos de chaplin e de Keaton se 

parecem muito com o nosso. o mundo de tati, não. chion considera que para 

criar um universo cinematográfico não basta criar uma “fauna”, mas também 

o planeta no qual essa fauna viverá. recorrendo às suas célebres metáforas, 
ele diz que para construir mundos é preciso ser capaz de regular o oxigênio no 

ar e o ciclo das correntes marítimas. a metáfora de chion conduz à percepção 

de que o universo audiovisual de Jacques tati pode ser entendido como uma 
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espécie de idiossincrático ecossistema de imagens e sons, no interior do qual 

os signos acústicos e visuais são seres de linguagem que dependem um do ou-

tro para existirem como meio de produção dos prazeres próprios da comédia.
no mundo audiovisual de tati a inverossimilhança é, em grande medi-

da, construída na instância da edição e da montagem do som. a trilha sonora 

é organizada sob uma perspectiva que não visa a uma representação precisa 

de todas as fontes sonoras presentes na imagem. Quando personagens an-

dam, ora ouvimos passos, ora não. tati organiza o discurso sonoro dos filmes 

o tempo todo selecionando alguns sons e anulando outros. resulta desse 

processo uma caricatura do mundo na qual somente os sons necessários 

para a graça cômica são importantes. tati não se preocupa muito com room 

tones3 ou com ambientações “de fundo” (como grilos, pássaros, vento). se um 

pássaro canta ou se ouvimos um vento em um filme de tati, esse som será 

explorado, de alguma maneira, no sentido da comicidade, como acontece no 

“dueto” entre o pássaro e a porta que range em uma cena de Meu tio.
examinando os filmes protagonizados pelo sr. hulot, percebe-se que 

em todos eles o programa poético da trilha sonora é declarado já a partir dos 

primeiros fotogramas. na música dos créditos iniciais de As férias do Sr. Hu-

lot, filme que apresenta o atrapalhado protagonista ao mundo, já é possível 

flagrar um intenção de graça. os quatro primeiros segmentos melódicos da 

frase inicial da música de abertura são expostos separados por pausas exa-

geradamente grandes, durante as quais é oferecido à escuta apenas o ruído 

das ondas do mar. se a suavidade tilintante da melodia, em conjunção com 

um plano fixo do mar e o design dos letreiros, cria uma atmosfera lírica, o 

exagero nas pausas faz emergir a também algum grau de “infidelidade” e, ao 

mesmo tempo, produz um interessante efeito de quatro pequenas suspen-

sões antes da música e o filme “arrancarem” definitivamente.
no segundo plano do filme, a música conclui e vemos, em primeiro pla-

no, um barco de pescador na areia e o mar ao fundo enquanto ouvimos em 

baixo volume o ruído das ondas. corta subitamente para um plano geral de 

3 traduzido para o português como bafo-de-sala, o room tone é o som do “silêncio” específico de 
cada ambiente fechado, a “assinatura acústica” da locação. Em produções cinematográficas, o 
room tone costuma ser gravado no momento da captação do som direto e utilizado na edição 
e utilizado para suavizar cortes ou para preencher o background no caso dos diálogos serem 
produzidos em pós-produção. 
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uma estação de trem de cidade pequena em um momento de intenso movi-

mento e a trilha sonora é invadida por um forte burburinho de vozes e ou-

tros ruídos do próprio do ambiente. tanto o contraste dinâmico entre cenas 

silenciosas e ruídos quanto o uso de “burburinhos” são recursos constantes 

nas obras de tati. a organização dos sons em contraste dinâmico contribui 

de modo importante para os ciclos de tensão e repouso da narrativa, e um 

bom exemplo disso é o que acontece em As aventuras do Sr. Hulot no tráfego 

louco, quando um longo “silêncio” povoado por cantos de pássaros ao longe 

é oferecido por um bom tempo ao espectador, após uma sequência longa e 

intensamente ruidosa de uma série de acidentes de carro em “efeito dominó”.

A VOZ COMO MÚSICA

Já quanto ao “burburinho”, cabem aqui algumas reflexões sobre o uso 

da voz nos filmes de tati. Um aspecto comum a todos os filmes aqui exa-

minados é o modo como a voz humana participa do jogo audiovisual. ao 

contrário do que acontece com a maioria das comédias do cinema falado, nas 

quais os diálogos são muitas vezes o principal agente de produção da graça, 
os filmes de tati estão mais próximos de uma pantomima audiovisual basea-

da em diálogos minimalistas na qual as vozes operam em um outro registro. 
Sitcons, ou comédias de Woody allen, por exemplo, dependem visceralmen-

te de uma graça produzida na instância dos diálogos. sr. hulot, entretanto, é 

um personagem silencioso, de pouquíssimas palavras. em Meu tio, sua voz 

é ouvida somente durante alguns poucos segundos. da mesma forma, os 

diálogos travados entre os outros personagens são poucos, curtos, formais, 
e raramente oferecem alguma informação dramatúrgica relevante. Meu tio, 
contudo, assim como todos os filmes de tati, é repleto de vozes.

aplicando uma tipologia de chion (2008), podemos dizer que tati se 

descarta da “fala teatral” (theatrical speech) e usa como matéria prima a “fala 

emanente” (emanation speech): falas total ou parcialmente ininteligíveis, 
burburinhos, misturas de vozes nas quais as palavras ou não são plenamen-

te compreendidas ou não conduzem informações importantes para o desen-

rolar da trama. o “canto da fala” tem aqui mais valor do que as informações 

da linguagem e é possível dizer que as vozes em Tati inúmeras vezes operam 
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como uma espécie de protomúsica, uma quase-música que trabalha mais em 

uma dimensão plástica do que semântica.
Falando sobre As Férias do Sr. Hulot, que considera “uma das obras 

mais ricas em impressões sonoras de toda a história do cinema” (chion,1999, 
p. 32), chion ainda diz que existe neste filme um “patetismo discreto”, tribu-

tário, em parte, do fato de que a trilha sonora é constantemente frequentada 

por sons vocais ouvidos à distância, como se percebidos por alguém afastado 

no núcleo central mostrado pela imagem (meninos jogando bola, um gru-

po alegre de passantes, o pregão de um vendedor de sorvetes, ordens dos 

funcionários do restaurante aos cozinheiros). esses sons dilatam o espaço 

fílmico e, muitas vezes, acentuam o mutismo do protagonista.
outro bom exemplo desse tipo de conjunção audiovisual ocorre em 

torno dos dez minutos de apreciação de Meu tio. Um plano conjunto fixo de 

um prédio de três andares é sustentado por aproximadamente um minuto. 
de fora, vemos o sr. hulot se deslocar dentro do prédio em direção ao seu 

pequeno apartamento no terceiro andar. concomitantemente, ouvimos uma 

música “tilintante” e um burburinho dominado, a princípio, pelas vozes de 

um grupo de crianças e depois pelos pregoeiros da feira. combinações audio-

visuais dessa natureza permeiam todo o conjunto de filmes aqui observado.

A MÚSICA FOLGAZÃ

outra marca importante, declarada já na abertura do primeiro filme da 

tetralogia do sr. hulot, é essa música “tilintante” mencionada no parágrafo 

anterior. Permeia o conjunto de obras aqui observado a presença dominan-

te de uma música leve, em tons pastéis, que opera em uma dimensão bem 

distinta da música em chaplin, por exemplo. nas comédias de chaplin, é 

evidente o compromisso da música com a lágrima. canções como “smile” em 

Tempos modernos e Luzes da Ribalta, no filme homônimo, deixam claro que, 
assim como acontece ao longo de toda a obra de chaplin, o compromisso 

mais elementar da música não é com os efeitos da comédia, mas com os do 

drama sentimental. a reconhecida grandeza de chaplin deriva em grande 

parte, aliás, dessa habilidade de plantar ao mesmo tempo um sorriso e uma 

lágrima na instância da apreciação.
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se a música de chaplin está ali para comover, isto é, para “mover jun-

to” as emoções do espectador, a de tati, ao contrário, estabelece um mood 

geral de alegria, uma atmosfera estável, divertida e folgazã, que não adere 

à dinâmica dramática, optando por operar na dimensão de uma espécie de 

“paisagem sensorial” prenhe de signos que remetem a suavidade, infância, 
leveza, tranquilidade, despreocupação. simples e cantábile, é aquele tipo 

de melodia que gostamos de assobiar e o fazemos com facilidade. sugiro ao 

leitor que tente assobiar a melodia de “luzes da ribalta”. serão necessárias 

algumas audições até que a melodia seja percebida na sua integridade, pois 

os movimentos melódicos parecem fáceis, mas são complexos. somente 

a partir de um certo grau de complexidade melódica é possível construir 

musicalmente a intensidade emocional que emerge dos filmes de chaplin. 
Já após ouvirmos uma só vez a melodia que abre As férias do Sr. Hulot, de-

certo será possível reproduzi-la razoavelmente íntegra em assobio. chion 

traduz bem a música de tati em palavras quando, ao se referir à primei-

ra vez que viu Meu tio, fala de um tema alegre e folgazão que parecia já 

ter sido escutado por ele muitas vezes. além disso, ao longo dos filmes, a 

música não sofre um processo de desenvolvimento. ao contrário, é repeti-

da constantemente sem variações importantes, quase sempre a partir dos 

compassos iniciais e, em geral, interrompida em algum ponto cadencial 

nitidamente conclusivo. contrastando com esse material, tati usa também 

reiteradamente em suas trilhas sonoras estruturas jazzy, muitas vezes 

com solos de bateria em destaque, que são ouvidas sempre relacionadas a 

imagens que apontam para ideias de “confusão urbana” e “vida moderna”, 
como a mostração de um intenso tráfego de veículos, por exemplo.

voltando a As férias do Sr. Hulot, ainda na cena da estação de trem, tati 

apresenta a primeira gag sonora do filme: um alto-falante anuncia as chega-

das e partidas com um som de voz “distorcido”, exageradamente anasalado, 
que não permite a compreensão do que é dito. ao longo do filme, são inúme-

ras as gags que exploram a “síncrese infiel”, como é o caso do sempre citado 

pizzicato de violoncelo que ouvimos em sincronismo com o cíclico abrir e 

fechar da porta de vaivém no restaurante do hotel onde o desastrado hulot 

passa férias, provocando, com sua timidez infantil, uma onda de acidentes 

que perturbam os hóspedes e a rotina do lugar.
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no filme seguinte, Meu tio (1958), tati reafirma e amplia os horizon-

tes do seu projeto audiovisual. Meu tio pode ser entendido como uma 

caricatura da “vida moderna” nos 1950. o senhor e a senhora arpel, um 

casal de novos ricos, vivem em uma casa que nos remete imediatamente 

ao traço arquitetônico de le corbusier. neste habitat clean, high-tech e 

asséptico, o pequeno Gérard, filho do casal, vive profundamente entedia-

do. tudo vira de pernas para o ar, todavia, com a chegada do atrapalhado 

tio hulot.
O ruído de uma britadeira acompanha toda a sequência dos créditos 

inicias, enquanto vemos dois operários trabalhando em um canteiro de 

obras. esta seção conclui em um fade para tela preta/silêncio e ouvimos as 

primeiras notas da típica música “tintilante” do mundo de Tati. aparece o 

título do filme e tem início uma sequência na qual a música acompanha a 

deambulação de uma “turma” de cães pela cidade e conduz o espectador à 

residência dos arpel. 
a música conclui de modo orgânico em um ponto final natural quando 

somos apresentados à sra. arpel. O que ouvimos agora é um outro ruído 

de máquina que logo saberemos ser o de um aspirador de pó. a seguir, um 

plano geral nos mostra o movimento do casal na porta de casa. escutamos 

os ruídos da xícara de café que a Sra. arpel serve ao marido e os passos 

da movimentação do casal. É bem possível que, por conta da síncrese, o 

espectador não perceba em uma primeira apreciação que há algo de “estra-

nho” nos ruídos do aspirador, da xícara e dos passos. em uma abordagem 

naturalista, o ruído do aspirador, que está dentro da casa, deveria variar de 

coloração no abrir e fechar da porta. Como o ponto de escuta é construído no 

exterior da casa, deveríamos ouvir o ruído com mais clareza na região aguda 

com a porta aberta, e com menos volume e uma cor mais grave com a porta 

fechada, mas não é isso o que acontece. O ruído da xícara está muito mais 

“perto” de nós do que o objeto e a variação de timbre do aspirador não cor-

responde ao modo como seria percebido no mundo real. Esse ruídos podem 

ser considerados “fiéis” à fonte, mas existe uma infidelidade nas variações de 

dinâmica (volume) e de coloração dos sons. Já quanto aos passos, a quebra da 

fidelidade é mais radical. os passos do sr. arpel têm a sonoridade de panca-

das de um objeto duro em um vidro; os da esposa dele parecem com o ruído 

Representacoes do meio ambiente.indd   145 29/05/2013   06:53:21



146

do quicar de bolas de ping-pong. logo a seguir ouviremos que os passos do 

filho Gérard têm um caráter demasiadamente “emborrachado”.
nestes três segmentos iniciais do segundo filme protagonizado pelo 

sr. hulot, as premissas poéticas que orientam a construção da trilha sonora 

já estão plenamente declaradas. ao longo da apreciação, ouviremos reex-

posições da música-tema “saltitante”, inúmeras gags sonoras que exploram 

zumbidos de máquinas e quase todos os passos de personagens importantes 

são sonorizados com os tais “ruídos infiéis”. de modo curioso, os passos de 

hulot não são sonorizados, o que o faz ser percebido, em contraste com o vo-

lume dos passos dos outros personagens, como um ser mais leve que quase 

“flutua”, andando sem fazer barulho em um mundo ruidoso.
a música que abre o filme Playtime é um solo de bateria, com sistemá-

ticas intervenções de frases curtas de órgão. aqui tati abre o discurso com 

o material jazzy, que, como já foi dito, aparece nos filmes com os signos de 

“vida urbana moderna”. no final, surge uma melodia nas cordas, de caráter 

mais sentimental, que difere bastante do padrão circense e infantil dos dois 

filmes anteriores. logo nas sequências iniciais de Playtime, o filme oferece à 

apreciação durante pouco mais de dois minutos, em apenas dois planos, vi-

sões gerais de um saguão de aeroporto. o movimento de pessoas é pequeno. 
ouvimos a voz de um casal em cena que conversa em voz baixa, enquanto 

quase toda a graça é construída pelo artista de foley, a partir de uma diferen-

ça acentuada entre os sons dos passos das poucas pessoas que se deslocam 

pelo saguão. Quando a imagem, a seguir, nos mostra o movimento mais in-

tenso de pessoas se deslocando pelo terminal, à escuta é dado o burburinho 

característico de vozes superpostas.
decerto não foi à toa que o sound designer Jürg Lempen elegeu Playti-

me como referência no que diz respeito ao uso de foleys. o tecido sonoro 

desse filme tem uma graça e uma riqueza de detalhes impressionante. É uma 

malha complexa que explora a produção da graça cômica o tempo todo e de 

diversas formas. sem dúvida, são divertidos o “concerto de passos”, os sons 

eletrônicos que ouvimos quando o porteiro do prédio se atrapalha com o hi-

perbólico aparelho de comunicação entre os apartamentos, assim como nos 

faz rir o dueto de puffs entre duas poltronas de uma sala de espera.
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as primeiras sequências da última aventura do sr. hulot – As aven-

turas do Sr. Hulot no tráfego louco, confirmam as expectativas construídas 

pelas obras anteriores. Os créditos iniciais coincidem com os ruídos internos 

de uma montadora de automóveis. a seguir, o filme nos mostra um plano 

aberto de um edifício, com algumas pessoas andando na calçada. ouvimos 

um carro passar e buzinar uma vez, mas não vemos o veículo. seguem al-

guns poucos planos gerais do galpão no qual será montado o internationale 

autoshow de amsterdan e vemos algumas pessoas se movimentando no 

local. os passos estão “infiéis” por conta de um excesso de reverberação e 

de um volume magnificado em relação ao tamanho da figura humana na 

tela. ouvimos as vozes dos personagens à distância, sem nitidez semântica. 
Quando corta para o exterior, após ouvirmos o barulho do trânsito por al-

guns momentos, o sr. hulot entra em quadro e ouvimos o tilintar da intro-

dução da música-tema do filme. a melodia principal, dessa vez, é executada 

em assobio. como sempre, o sr. hulot está chegando para criar confusões 

em série e, como sempre, a trilha sonora tece uma trama de ruídos que se 

vale do fenômeno da síncrese para produzir uma rica cadeia de gags sonoras, 
como pode ser exemplarmente observado em uma sequência que tem início 

aos 50’, aproximadamente. estamos no interior da feira de automóveis. o 

local está cheio, vemos o movimento dos visitantes e a agitação dos respon-

sáveis pela organização do evento. na camada sonora, ouvimos uma repre-

sentação naturalista: o burburinho típico desse tipo de ambiente. Mas existe 

um outro elemento em primeiro plano sonoro: um canto de pássaros. Um 

canto de pássaros em uma feira de automóveis? – o espectador de ouvidos 

mais atentos perguntará.
logo a seguir, vemos o gerente da feira, no stand da administração, 

receber um telefonema. Ficamos sabendo que ele precisa sair para realizar 

alguma tarefa com urgência. ele chama o assistente François, para ir com 

ele. antes de sair, François desliga um gravador. cessa o canto dos pássaros. 
a decoração do stand é composta por alguns signos de “natureza” incluindo 

alguns troncos de árvore secas, o que nos faz entender que os pássaros esta-

vam na “decoração sonora” do stand. tentando sair dali, o gerente e François 

se atrapalham entre as árvores em manobras desastradas, enquanto a trilha 

sonora debocha da situação oferecendo à escuta o som de buzinas. corta 
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para um plano próximo de um senhor idoso dentro de uma carro esporte 

sem capota. Parecendo estar desconfortável, ele tenta se ajeitar no banco. 
Os ruídos do banco do automóvel e dos esforços do personagem aparecem 

agora em plano-detalhe hiper-realista. corta para um plano geral do salão 

e começamos a ouvir uma música, uma marcha alegre, que acompanha a 

saída do gerente, em plano de fundo em relação ao burburinho. corta para 

um plano aberto do exterior e a música cresce em conjunção com o corte. a 

seguir, começa uma longa sequência que tem como tema central o tráfego, 
o movimento dos carros na rua e na estrada. O segmento tem início com 

uma espécie de dança de carros manobrando em um estacionamento ao som 

de um solo de bateria e conclui-se com a “catástrofe cômica” de uma cadeia 

de acidentes de automóveis, durante a qual a comicidade é tributária, em 

grande parte, dos “ruídos infiéis” das colisões, dos motores e das frenagens. 
a conclusão da sequência é exemplar: o último carro a parar é um volkswa-

gen que vemos se deslocando “em soluços” com a mala dianteira abrindo e 

fechando, enquanto ouvimos um som metálico que remete ao grasnar de 

um pato. no ecossistema audiovisual de tati, a trilha sonora estabelece com 

a imagem um jogo de síncrese cômica ponto-a-ponto, com uma precisão 

obsessiva. existe, é claro, uma dimensão naturalista na representação: nem 

todos os sons do filme são engraçados! há sempre, contudo, a presença do-

minante de um tecido de signos sonoros potencializados como significantes: 
ruídos amalgamados com a imagem pela síncrese, mas que estão ali para se-

rem efetivamente ouvidos e, por conta de diferentes graus de “infidelidade”, 
fazer “cócegas” na consciência do espectador.
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A DIMENSÃO PRAGMÁTICA DA NARRATIVA 
E DO DISCURSO DOS FILMES SOBRE CLIMA E 

MEIO AMBIENTE

Mahomed Bamba

“a não violência, a ecologia, a aspiração à diferença, a tolerância (lutas 

suaves) herdarão a experiência militante das organizações ‘duras’ do pós-

-maio.” (raMonet, 2000, p. 234)

INTRODUÇÃO

É incontável o número de filmes-documentários ou de ficção que to-

mam um dos aspectos do meio ambiente como objeto da sua representa-

ção. existe, doravante, uma categoria de cinema que podemos rotular como 

ambientalista ou ecologista. É um “continente” que, no meio da geografia 

do cinema mundial, aparece nitidamente com contornos temáticos e enun-

ciativos. este cinema pode ser considerado como um campo discursivo (no 

sentido foulcautiano) por causa de algumas recorrências, mas também por 

causa das obras marcantes de cineastas que, de forma constante ou episó-

dica, revisitam e problematizam questões ligadas ao meio ambiente e aos 

problemas climáticos provocados pela ação do homem sobre o ecossistema. 
São cineastas que compartilham de um mesmo espírito de compromisso e 

de responsabilidade com a preservação do equilíbrio da Terra e seus filmes, 
antes de serem lidos como retratos poéticos ou líricos das belezas da Terra, 
são gritos de alerta e, em alguns casos, retratos alarmistas.
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os filmes ecologistas têm seus modos de produção, seus circuitos de cir-

culação, seus grupos de fiéis espectadores e telespectadores.1 a construção 

narrativa segue, inclusive, a lógica de comunicação direta com esta legião de 

espectadores-cidadãos visados. no campo do documentário, François niney, 
por exemplo, destaca o caso particular dos filmes sobre o mundo animal, que 

ele define como “um verdadeiro gênero em si, com seus aficionados grandes e 

pequenos, seus filmes de sucesso em salas de cinema e suas janelas na grade 

de programação na televisão, sua vocação pedagógica e ecológica, inclusive 

humanista.” (nineY, 2009, p. 181) É este componente ético e “humanista” que 

forma a base da intencionalidade da maioria dos filmes ambientalistas ou eco-

logistas e que lhes confere dimensões didáticas e militantes.
as polêmicas e os conflitos de opiniões adversas sobre o meio ambiente 

e a ecologia conduziram paulatinamente à radicalização das posições que, 
por sua vez, criaram aquilo que podemos chamar de “ecologismo” ou “am-

bientalismo”. o discurso ecologista acabou se transformando numa fala2 (no 

sentido barthesiano). condições particulares fizeram com que parte do co-

nhecimento científico sobre o meio ambiente se transforme em mito, isto é, 
um “sistema de comunicação” que, às vezes, produz uma mensagem em for-

ma de narrativa claramente destinada a um público específico; e a eficiência 

deste discurso ecologista depende das condições sociais e institucionais de 

produção e circulação dos filmes e produtos audiovisuais. no funcionamento 

narrativo e discursivo do ecologismo nasceram novos mitos3 sobre o clima, a 

biodiversidade e etc. Portanto, examinar a mise-en-scène e os modos de co-

locação em discurso das questões do meio ambiente (clima, o mundo animal, 
o mundo agrícola, etc.) nos filmes documentários supõe também questionar 

os modos de participação das diversas variantes do novo “cinema militan-

te” na orquestração das “Grandes narrativas” portadoras de novas e antigas 

mitologias e ideologias. se alguns filmes ecologistas compartilham algo de 

essencial com as demais “grandes narrativas” deste século, é justamente a 

1 Basta pensar nos aficionados do quase gênero televisivo formado pelos documentários da Natio-
nal Geographic.

2 Confira: O mito é uma fala. in: Barthes, roland. Mitologia, 2003, p. 199.

3 enquanto alguns aderem religiosamente aos mitos ecológicos, outros, ao contrário, procuram 
desconstruí-los. a desconstrução deste novo “ópio do povo” que é a ecologia passou a fazer parte 
das intervenções provocadoras de slavoj Zizek, por exemplo.
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lógica argumentativa e pragmática que opera na sua construção discursiva. 
no seu estudo das formações discursivas, Marc angenot chama de “Grandes 

narrativas” todos os discursos militantes que nascem de um sentimento de 

indignação diante de um determinado escândalo do mundo e que mostram 

como coletivamente é possível transformar tal realidade. Mas para isso, ex-

plica o autor, as “grandes narrativas” precisam se inscrever num processo 

argumentativo e narrativo recorrente para que se forme um modo específico 

de decodificação no polo de recepção. este processo de comunicação das 

“grandes narrativas” (que têm sua origem na primeira metade do século XiX) 

vem se manifestando reiteradamente ao longo de todos os séculos. (anGe-

not, 2000, p. 8-9) Todo filme ecologista é mais do que um mero “veículo” para 

verdades, mitos e a ideologia ambientalista, o próprio filme produz, juntos 

com outros tipos de discursos, uma forma de conhecimento sobre as causas 

do aquecimento global, sobre o efeito estufa ou a biodiversidade por exem-

plo. a discussão deste aspecto axiológico dos filmes ecológicos e ambienta-

listas exige que se analise seu modo de organização narrativa e discursiva, 
bem como se estudem seus modos de recepção e de usos no espaço público. 
afinal, a originalidade e o grau de engajamento de um cineasta no debate so-

bre o meio ambiente se medem pelas escolhas de ordem estética e estilística 

que marquem sua consciência e sua própria subjetividade no discurso que 

está construindo. estas estratégias poéticas, discursivas e narrativas, por 

sua vez, implicam efeitos que podem culminar em mudanças de postura e de 

atitude no plano espectatorial. a depender dos públicos, do gênero fílmico e 

dos contextos históricos, sociais e institucionais de recepção, esta resposta 

espectatorial poderá estar ou não à altura da intencionalidade do discurso 

do filme ambientalista. acreditamos que a compreensão do sentido e do fun-

cionamento dos filmes sobre o meio ambiente passa necessariamente por 

aquilo que herman Parret chama de “atitude pragmática”, isto é, uma atitude 

interpretativa que leve em conta as suas estruturas discursiva, narrativa e 

comunicativa desses filmes, a fim de examinar sua capacidade performativa. 
não podemos esquecer que qualquer filme ecologista é ele próprio um 

ato de linguagem: enquanto declara o que realiza, isto é, figurar o mundo 

circundante, ele tentar influir nos comportamentos do sujeito espectador. 
É esta dimensão performativa que justifica, aliás, o esforço e o esmero na 
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(re)presentação do “contexto existencial.”4 em outras palavras, podemos di-

zer que ao mesmo tempo em que militam e zelam por uma preservação do 

meio ambiente, um filme ecologista “bem-intencionado” se empenha, pri-

meiramente, na construção de “mundos possíveis” que, muitas vezes, con-

fundem-se com “os mundos ficcionais de nossos sonhos, de nossas fantasias 

e de nossos desejos.” (Parret, 1997, p. 13) são esses “contextos dinâmicos” 

produzidos por diversas operações narrativas que determinam, em última 

instância, os sentidos éticos, políticos e ideológicos dos filmes ecológicos no 

espaço público e num determinado contexto sócio-histórico. nesta perspec-

tiva pragmática, cabe mencionar a importância de outros fatores tais como 

o grau de compromisso pessoal do sujeito cineasta com as questões ambien-

talistas. este dado contextual não só realçará o caráter militante ou didático 

da representação, bem como influirá no tipo de leitura fílmica por parte do 

espectador que conhece o percurso e a história de vida do cineasta ou da 

pessoa que protagoniza a narrativa do documentário. Por exemplo, An in-

conveniente truth/Uma verdade inconveniente de david Guggenheim, 2006, 
sendo construído como um “documentário-palestra-aula” sobre os proble-

mas do aquecimento global, acabou dando mais destaque ao senador al Gore 

na narrativa, fazendo com que a obra seja vista também (ou sobretudo) como 

uma obra sobre o compromisso particular de um ex-vice presidente ameri-

cano com a temática climática. compromisso ambientalista que o distingue 

entre os demais políticos e ex-presidentes americanos refratários à adoção 

de grandes resoluções e princípios sobre o controle da emissão de gases 

na atmosfera. a televisão enquanto instituição (isto é, principal espaço que 

assegura um público consistente ao documentário sobre clima e o mundo 

animal) e os demais meios de circulação e de visionamento dos filmes am-

bientalistas (Youtube e outros sites, dvds, etc.) determinam também a confi-

guração e ampliação do contexto social de produção e de recepção dos filmes 

documentários ambientalistas, bem como modificam e renovam a percep-

ção dos espectadores sobre a natureza. os filmes ecologistas fomentam uma 

nova forma de relação social e intersubjetiva em torno da questão ambiental; 

4 Parret define o “contexto existencial”, em oposição ao “contexto situacional”, como o mundo 
referencial, isto é, o contexto formado pelos “objetos, estados de coisas ou acontecimentos do 
mundo real e/ou dos mundos possíveis que são expressos linguisticamente” e semioticamente 
acrescentaríamos. (1988, p. 17-18)
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basta pensar nos tipos de reapropriações e usos “pedagógicos”,5 militantes, 
políticos, etc. que são feitos das imagens e dos discursos de alguns desses 

“filmes ambientalistas” no espaço público.
a seguir, serão examinados, por um lado, os modos de manifestação da 

consciência de um sujeito coletivo nas narrativas de dois filmes documen-

tários que põem em cena e em discurso, através de estratégias particulares, 
a problemática ambientalista e, por outro lado, as determinações textuais, 
contextuais e socioculturais nos modos como esses dois “filmes ambienta-

listas” interpelam e “programam” seu espectador para uma forma de recep-

ção participativa e cúmplice. a discussão dessas questões será amarrada à 

análise das propostas narrativas e enunciativas de dois filmes, Home6 de 

Yann arthus-Bertrand (2009) e Lettre paysanne7 de safi Faye (1975). exa-

minaremos como opera o modo de ficcionalização8 nesses dois filmes que 

encenam e problematizam assuntos ambientais em dois contextos sociocul-

turais e históricos diametralmente diferentes. Por fim, procuraremos enten-

der como os modos “documentarizante” e “ficcionalizante” funcionam nesses 

dois casos como estratégia de construção de uma forma de conhecimento e 

de “verdade”9 sobre a realidade circundante.

DOIS FILMES SOBRE O MEIO AMBIENTE 

As formas artísticas, em geral, desempenham um papel importante 

na interação do homem com o meio que o circunda. se o homem modifi-

5 Vale distinguir a vocação propositalmente didática dos filmes ambientalistas de seus eventuais 
usos pedagógicos no espaço público.

6 Home-nosso planeta, nossa casa (título em português).

7 Carta camponesa (título traduzido em português).

8 Uso aqui o termo de “ficcionalização” de acordo com o sentido que tem na semiopragmática de 
Roger Odin que a define como um dos “modos de produção de sentido e de afetos” que conduzem 
a um tipo de experiência específica. A “ficcionalização”, explica odin, é o modo que um autor 
e um espectador mobiliza quando decidem produzir e ler um texto como um texto de ficção. 
(odin, 2000, p. 11) Quando este modo intervém num filme onde opera já o modo da “documentari-
zação”, haverá forçosamente um duplo processo de leitura “ficcionalizante” e “documentarizan-
te” do mesmo filme (como acontece na maioria dos filmes ambientalistas). odin ( 2000, p. 11).

9 A “verdade ficcional”, diz esquenazi, passa pela construção de uma “proposição que concerne a 
uma situação da realidade do destinatário”. J. P. esquenazi (2009, p. 174).
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ca sua atitude radical perante a vida, segundo ortega y Gasset (2003, p. 66) 

“começará por manifestar o novo temperamento na criação artística e nas 

suas emanações ideológicas.” É, portanto, na arte e nas “ciências puras”, diz 

Gasset, que podemos facilmente observar os primeiros sinais de mudança 

da sensibilidade coletiva. no caso do cinema, esta modificação da percepção 

humana, antes de ter desdobramentos ideológicos, ocorre numa experiência 

estética proporcionada pela representação narrativo-ficcional ou narrativo-

-documental. Uma análise das estratégias narrativas dos filmes ambienta-

listas revela parte dessas mudanças. Por lidarem com espectadores cada vez 

mais exigentes e “desejantes de ficção”, muitos filmes ambientalistas op-

tam por estratégias da ficcionalização do real. consideramos que Home e 

Lettre paysanne são dois documentários representativos de processos de 

construção narrativa e discursiva em que os diversos aspectos da temática 

ecológica são abordados através da figurativização do planeta como um todo 

(em Home) ou de forma metonímica, isto é, através da mise-em-scène de 

uma determinada comunidade com sua luta contra os efeitos das mudan-

ças climáticas (em Lettre paysanne). o efeito-ficção, nos dois documentários, 
vem da forma estilizada como as atividades de mostração e de narração são 

conduzidas. no caso do documentário Home, a preocupação retórica e argu-

mentativa é visível tanto no nível textual como no plano da (super)produção 

do filme. Lettre paysanne, ao contrário, aposta na modéstia característica 

da produção do filme etnográfico. Mas esta singeleza não significa em nada 

uma pobreza no plano retórico. enquanto Home lança mão do discurso di-

dático e da filmagem aérea para sensibilizar o espectador, Lettre paysanne 

faz da narração em over e da carta meios para construir uma relação quase 

intimista e de cumplicidade com o seu espectador. 

HOME: os problemas e as belezas da Terra vistos do Céu

se o programa narrativo de um filme ambientalista pudesse caber 

numa frase, o de Home se resumiria assim: convidar a humanidade para 

um sobrevoo sobre o planeta para que cada um se conscientizasse e ado-

tasse uma atitude mais responsável. Pela lógica da sua construção sintática, 
Home de Yann arthus-Bertrand é um documentário ambicioso, uma espécie 
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de viagem intercontinental. o filme alça voo com o espectador para que ele 

veja a terra a partir de uma perspectiva onde se misturam imagens de uma 

rara beleza com um sentimento de mal-estar diante da degradação de várias 

áreas do planeta. o filme se abre logo com um convite feito frontalmente ao 

espectador a ouvir uma estória que tem suas origens na pré-história e da 

qual o próprio espectador é narrador e protagonista também: 

escuta-me bem, por favor. você era como eu, um 
homo-sapien (o homem que pensa). a vida, este mi-
lagre do universo, começou há aproximadamente 
quatro bilhões de anos. nós os homens, só existimos 
há apenas duzentos mil anos. no entanto, consegui-
mos abalar este equilíbrio tão essencial para a vida. 
escuta bem esta história extraordinária, que é sua. 
depois decida fazer dela o que quiser.10

o documentário começa, portanto, como uma fábula em que um enun-

ciador-narrador tenta não só narrar e transmitir uma história de origem 

conhecida pelo espectador, bem como ele o implica também nesta tarefa de 

transmissão. o “eu” e o “nós” que o narrador usa alternadamente ao longo do 

filme remete tanto à figura de espectador-cidadão quanto à figura de um su-

jeito de enunciativo que é coletivo, ambos encarregados desta narração. no 

documentário, o planeta terra é mencionado como “nosso bem comum” com 

o qual temos todo um compromisso. Já nos créditos, um tipo de responsabi-

lidade, mais empresarial, é mencionado: o filme se inicia com um jogo gráfico 

em que aparece um texto escrito mencionando os “88.000 colaboradores do 

grupo PPr”11 que viabilizou financeiramente o projeto. este texto explode e 

se transforma em miríades num fundo azul-escuro que lembram a imagem 

do universo com os astros. em seguida, esses pontinhos se transformam em 

novas letras que trazem desta vez os nomes de marcas do principal grupo 

parceiro do projeto do filme. as siglas se movem na tela numa espécie de 

10 Comentário extraído diretamente do filme; transcrito e traduzido pelo autor deste texto.

11 trata-se do grupo Pinault-Printemps-redoute, dono das marcas Yves saint laurent, Gucci, Puma 
e Fnac, cujas siglas o espectador vê se movendo na tela. o proprietário do grupo, François-henri 
Pinault, é conhecido como um grande colecionador e mecenas da arte contemporânea. 
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balé que lembra a “dança” dos astronautas em gravitação. Quanto às dimen-

sões estética e tecnológica do projeto, podemos ver que elas carregam traços 

que revelam outra parceria entre Yann arthus-Bertrand e o cineasta luc 

Besson que cuidou da produção do documentário. a ideia de fazer o filme 

inteiro em plano aéreo pode ser facilmente atribuída ao Arthus-Bertrand, 
pois este “estilo” se encontra nos seus trabalhos fotográficos.12 Porém, esta 

opção não deixa de lembrar algumas similitudes com o filme O Quinto ele-

mento de luc Besson, (1997) em que os veículos são mostrados como objetos 

voadores num tráfego urbano aéreo. alguns espectadores inclusive poderão 

ver nas dimensões “espetaculares” um toque de luc Besson. em todos os 

casos, o fato de assumir e de destacar as parcerias, as contribuições e os pa-

trocinadores na ordem do discurso acaba por imprimir um caráter coletivo à 

autoria de Home e repercute na leitura das instâncias de enunciação; levan-

do inclusive à confusão entre duas ordens de intencionalidade no discurso 

do filme: de um lado a do autor implícito que está por trás da voz over 13 e a 

intencionalidade (boa ou interesseira) do grupo que, em nome da responsabi-

lidade social e cidadã, apoiou o projeto. isso não pode suscitar a descrença de 

uma parcela dos espectadores que nutrem uma suspeição quanto à boa fé da 

implicação dos grupos empresarial em questões de proteção ambiental. Mas, 
por outro lado, alguns telespectadores reconhecerão rapidamente o toque 

do diretor-fotógrafo e ambientalista Yann arthus-Bertrand. acostumados 

que estão à seriedade do seu trabalho de viajante e caçador de imagens aos 

quatro cantos do mundo, os telespectadores poderão dissociar sua parcela 

de intencionalidade no meio deste projeto que o próprio arthus-Bertrand faz 

questão de apresentar como “coletivo”. 
a filmagem aérea toma aqui o valor de uma figura de linguagem – re-

mete de um lado à metáfora do sobrevoo de um pássaro e de uma aeronave 

12 É bom lembrar que o filme Home foi precedido pelo famoso álbum de fotografias, La Terre vue 
du ciel, lançado em 1999. depois de se tornar um best-seller, este catálogo de textos com 16 
fotografias de eventos ecológicos marcantes sobre a evolução do planeta, acabou por consagrar 
definitivamente Yann Arthus-Bertrand na opinião pública francesa como um dos maiores am-
bientalistas deste século. em seguida, partindo da ideia do álbum de fotografias, Yann arthus-
-Bertrand realizou um documentário com vários capítulos para a televisão com o título Vu du 
Ciel (Visto do Céu), trabalho em que celebrava a biodiversidade em diversas partes do mundo.

13 narração em voz over foi assumida nas versões estrangeiras do filme a atores famosos (Salma 
hayek; Glenn close, etc.).
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de reconhecimento e, por outro lado, cria a única perspectiva pela qual o es-

pectador está obrigado a ver os ambientes da terra. ela revela nitidamente a 

imposição de um ponto de vista na ordem do discurso. a tomada aérea, tanto 

na fotografia como no cinema, tem um efeito estético que não pode fazer 

esquecer a carga ética decorrente de seu uso na representação visual de um 

fenômeno, situação ou lugar. tomar certa altura para melhor ver as coisas 

equivale também à decisão de manter uma distância com relação àquilo que 

está sendo visto. esta distância não significa forçosamente uma não impli-

cação naquela porção de realidade, mas ao contrário, pode ser lida como um 

afastamento que convoca e prepara a reflexão.14 no documentário Home, 
cria-se outra figura, a da errância aérea. É como se o espectador voasse com 

suas próprias asas para ter uma visão e uma ideia da situação do mundo em 

que vive.15 Um dos paradoxos desta construção do ponto de vista em forma 

de plano aéreo é o fato de deixar ao espectador um semblante de liberdade 

no exercício do ver. Mas, por outro lado, esta autonomia ótica parece o tem-

po todo anulada pelo “ponto de escuta” criada na narrativa pelas informações 

destiladas pela instância discursiva da voz over. na perspectiva criada pela 

voz over e a trilha sonora, vazam dados científicos sobre o estado do plane-

ta. nos breves momentos de silêncio, intervém uma música de cordas com 

cantos polifônicos. a beleza das imagens das diversas regiões da terra vista 

de cima aliada à voz suave e afável de um narrador força a empatia e a ade-

são quase hipnótica à narrativa e ao discurso de Home. o prazer do ver e do 

ouvir se confunde. É a mistura destas duas perspectivas ótica e sonora que 

dá um aspecto lírico ao discurso ambientalista de Home; a fluidez das ima-

gens aéreas com a trilha sonora atenua o caráter rigorosamente científico ou 

didático do documentário. o filme se encerra de forma apoteótica com uma 

sucessão de imagens mostrando determinados lugares, como fossem peque-

nos “cartões postais”, com o nome de cada país da Terra visitado, marcando 

14 No caso de um político que sobrevoa, por exemplo, uma área de helicóptero depois de um cata-
clismo, esta observação de cima pode ser lida como uma primeira avaliação da situação antes da 
tomada de decisões que resultem em soluções. este sobrevoo também pode ser lido por alguns 
como um gesto de solidariedade e de não indiferença das “autoridades” com a calamidade das 
populações sinistradas. 

15 em Le peuple migrateur (2001), Jacques Perrin faz a opção mais radical da filmagem aérea: voar 
junto com trinta espécies de pássaros migradores, acompanhando-os nas suas peregrinações 
nos quatro cantos do planeta. 
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assim o fim de uma viagem. com isso, Yann arthus-Bertrand consegue um 

filme que mistura uma narrativa distópica e utópica conscientizar os públi-

cos sobre os problemas climáticos e ambientais que tocam o planeta.

Lettre paysanne: uma carta para falar sobre uma comunidade 
e os problemas da monocultura e da seca

diferentemente de Home e de muitos documentários contemporâne-

os (que se declaram ambientalistas), Lettre paysanne é um desses filmes 

que se deixam ler, a posteriori, como um documentário com uma temática 

ecológica e um discurso ecologista. em outras palavras, a questão do meio 

ambiente (tal como a concebemos nos dias de hoje) só transparece em fili-

grana no tecido narrativo. em seu primeiro longa-metragem, safi Faye16 faz 

um retrato do mundo rural tomando como cenário e personagens uma pe-

quena aldeia serere17 com seus habitantes. Para isso, ele se serve do filme-

-carta como estratégia narrativa para falar desta comunidade e os proble-

mas climáticos, ecológicos e econômicos que ela enfrenta. É esta vontade 

de captura a relação ontológica do homem com a natureza que aproxima 

Lettre paysanne das propostas de outros grandes documentários como Na-

nouk of the North (1922) e O homem de Aran (1934) de robert Flaherty ou 

de documentários que constroem narrativas em que se celebra o mundo 

agrícola misturando o retrato da vida cotidiana no campo e seguindo a 

ordem das estações Farrebique ou les quatre saisons, de George rouquier, 
(1946). esses documentários, antes de serem vistos como ecologistas hoje, 
nasceram, primeiro, da busca da autenticidade que leva o cineasta a mer-

gulhar diretamente numa determinada comunidade, convivendo com ela, 
acompanhando os seus modos de relação com o meio ambiente. ao fazer 

isso, como diz Guy Gauthier (2008, p. 221-222), o cineasta do mundo agrícola 

ou das comunidades do campo acaba realizando um filme-homenagem à 

condição camponesa, as suas alegrias e suas dores. Lettre paysanne com-

16 Abandonou a profissão de professora de escola primária para ser protagonista em alguns filmes 
de Jean-rouch. em seguida, especializou-se em Paris no cinema etnográfico e é, até hoje, consi-
derada como a primeira mulher cineasta africana a ter realizado um documentário.

17 Grupo étnico do centro-oeste do senegal.
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partilha com esses documentários a tematização do ciclo da vida pela re-

presentação direta e “realista” do ritmo das estações que cadenciam a pró-

pria existência. o tom de “sinfonia camponesa” faz com que a sobriedade 

impere também na sua estrutura discursiva.

Estrutura do documentário

Lettre paysanne tem duas partes: uma mais documental e uma segun-

da com os aspectos de um filme de ficção. no entanto, esta separação não 

deixa de ser artificial e subjetiva, pois a parte considerada como ficcional 

apresenta muitos segmentos que comportam situações de encenações com 

personagens no seu meio natural; o que situa o filme no limiar do docu-

mentário e da ficção. sendo assim, seria mais justo falar de docu-ficção na 

segunda parte (embora esta expressão não estivesse ainda em voga na época 

da realização do filme de safi). na nossa análise sequencial, interessamo-nos 

pelos dois segmentos que consideramos mais documentais: o segmento de 

abertura até a partida do personagem ngor para a cidade e o segmento que 

marca a sua volta para a aldeia e que coincide com a última parte do filme 

em que o documentário se concentra novamente sobre a atuação direta dos 

habitantes da aldeia, mostrando-os discutindo dos problemas climáticos que 

enfrentam e dos problemas econômicos relacionados às escolhias políticas 

de que eles parecem apenas vítimas. são nestes dois segmentos que o filme 

afirma mais claramente seu tom ecologista. Para falar da realidade da sua 

aldeia (a de seu avô agricultor) para o espectador, safi recorre à comunicação 

epistolar, isto é, constrói um filme-carta em que o espectador é claramente 

construído e interpelado como o destinatário: “escrevo esta carta para per-

guntar como você está. estou bem. Graças a deus. É assim que começam as 

cartas na minha terra quando a gente se escreve.” ao mesmo tempo em que 

a narradora faz esta confidência ao espectador, a câmera faz uma varredura 

do espaço: primeiro uma panorâmica que mostra uma paisagem campestre 

desolada pela seca, em seguida planos de conjunto que vão revelando pouco 

a pouco o interior de uma casa que logo a narradora apresentará como sendo 

a casa de seus parentes.
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esta voz over na abertura, além de atribuir um tom confessional e 

autobiográfico ao documentário de safi (“eis minha aldeia. Meus pais são 

agricultores e pastores; minha grande família”) permite que um sujeito Eu 

marque logo sua presença na narração. Por outro lado, por trás desta voz, 
revela-se uma vontade de falar em nome de uma comunidade, de um grupo 

do qual a narradora faz parte. Quando ela diz ao espectador “você passará 

alguns momentos em minha casa”, ela não o convida só na sua casa, bem 

como o faz entrar na sua própria família. em seguida, ela passeia com o 

espectador pelas vielas da aldeia e pelos campos. sendo assim, a narrado-

ra age como uma guia, ou melhor, como uma anfitriã. Mas ela é também 

uma “cineasta” que põe em imagens um cenário, um lugar, uma pequena 

comunidade com seus habitantes, suas rotinas, sua divisão de tarefas entre 

homens e mulheres, tudo isso um meio ambiente marcado pelos problemas 

climáticos. a narradora procede por camadas sucessivas na sua construção e 

na sua mise-en-scène. depois dos planos de contextualização, o filme se foca 

mais nos homens que tentam sobreviver em harmonia e em simbiose com 

este espaço geográfico aparentemente inóspito. a visita guiada é organizada 

de tal maneira que muitas coisas sejam vistas pelo espectador-forasteiro, 
mas tudo é mostrado de tal maneira que ele compartilhe da dura realidade 

desta comunidade que lida com problemas de escassez da água (enquanto os 

homens discutem da falta de chuva para suas lavouras, as mulheres amon-

toadas em torno da única cisterna tentam extrair de lá um pouco de água 

para abastecer suas casas). Os planos e cenas que intervêm no nível de mos-

tração são completados por informações verbais que se revelam, às vezes, 
redundantes. além de fazer um retrato da realidade sociocultural (rituais 

de sacrifícios de animais, os preparativos do casamento do personagem de 

ngor, etc.), algumas imagens e comentários se referem à condição de vida 

econômica dos habitantes dessa pequena aldeia serere: “a renda anual de 

um camponês é de 20.000 francos cFa.” com isso, safi constrói um filme 

que é ao mesmo tempo etnográfico e uma representação sociológica. É no 

entrecruzamento destas duas ordens discursivas no documentário que a 

temática ecológica e ambientalista vai problematizada, abordada tanto nas 

imagens como nos discursos dos próprios moradores desta aldeia serere que 

parecem demonstrar uma consciência ecológica. sendo assim, ao invés de 
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falar no lugar deles, a narradora suspende várias vezes seus comentários 

para deixá-los falar. nos últimos segmentos do filme, o discurso se volta 

cada vez mais para a questão climática e nas argumentações se misturam as 

acusações contras as políticas de planejamento agrícolas irresponsáveis do 

estado de senegal apontado com o principal responsável pela espoliação das 

populações que ele reduziu à monocultura do amendoim. Quando o persona-

gem de ngor volta da cidade, reafirma sua relação afetiva visceral com a sua 

aldeia apesar das dificuldades climáticas. seu discurso também se torna mais 

“ecologista”, aconselha aos seus companheiros de limitar o desmatamento 

e plantarem mais árvores para que chova mais na região. ele lhes explica 

com muita sabedoria os benefícios da diversificação agrícola: “a terra não 

mente. Para comer bem, precisamos plantar muito sorgo, muito arroz como 

antigamente”, diz ngor. Para deixar esta consciência ecológica coletiva se 

expressar diretamente pela boca dos habitantes, o documentário organiza a 

cenografia da fala de acordo com a lógica discursiva da tradição oral africana. 
os homens se reúnem debaixo da árvore ancestral que é o baobá� para levar 

a cabo estas discussões das quais sairiam soluções para sua sobrevivência. 
Quando a narradora diz no final, “a carta é minha, todo o resto vem dos 

membros da minha família”, é uma maneira de reafirmar fonte coletiva da 

narrativa e a figura de um sujeito coletivo que inclui e supera a cineasta. Mas 

como nesta fonte coletiva do discurso é a voz dos mais velhos que ecoa mais 

alto, a narradora deixa a última palavra a seu avô que resume numa frase o 

drama vivido pela comunidade “se o amendoim empobrece nosso solo, para 

que serve?”

MODOS DE CONSTRUÇÃO ENUNCIATIVA E  
LÓGICA INTERPRETATIVA NOS FILMES AMBIENTALISTAS

todo documentário, além de representar a “realidade” ou porção de 

realidade, procura também manter uma forma de comunicação com o seu 

espectador, assinalando no seu tecido discursivo e enunciativo a presença 

daquele a quem ele se endereça. as marcas desta comunicação revelam, por 

sua vez, como operam alguns modos de produção de efeitos de sentido e 

de afetos e conjuntamente com instruções e modos de leitura. a intencio-
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nalidade, a subjetividade e o tipo de didatismo que singularizam o discur-

so dos filmes ambientalistas fazem com que esta dimensão comunicativa e 

pragmática apareça claramente através de figuras de interpelação18 direta ao 

espectador. esta procura do espectador pela interpelação em voz over, pelos 

depoimentos e por outros comentários e explicações dos textos escritos se 

torna quase obrigatória nos filmes que defendem a causa ecologista. Home e 

Lettre paysanne, ao abordarem sob ângulos diferentes a questão ambiental, 
constroem também narrativas que interpelam, de uma forma ou de outra, 
o seu espectador, preparando-o a modos de leitura e de interpretação que 

correspondam às intenções que operam nestes filmes. Por serem documen-

tários que não se contentam apenas em registrar uma realidade, mas que 

produzem uma forma de saber e conhecimento, os dois filmes constroem 

cuidadosamente também o seu “quadro interpretativo”, isto é, aquele “lugar” 

formado na intersecção entre o tempo-espaço do texto fílmico propriamente 

dito e o tempo-espaço em que ocorre a atividade espectatorial. (esQUenaZi, 
2009, p. 82-83) Muitos dados textuais, mas também contextuais (os discur-

sos suscitados pelo próprio filme, pela crítica, pela publicidade, etc.) podem 

guiar e completar a interpretação de alguns filmes como “ambientalistas”, 
mas também podem desviar o ato interpretativo para outros caminhos. em 

Lettre paysanne, os créditos apresentam uma longa lista de festivais e de 

prêmios que o documentário de safi Faye ganhou. esses dados aparente-

mente anódinos têm como efeito de preparar o espectador a uma leitura 

mais estética do filme, embora ele saiba de antemão que se trate de um do-

cumentário etnográfico. em seguida, é feita a economia da grandiloquência 

para deixar espaço para um tipo de narrativa que aposta mais na mostração 

distanciada das coisas. como a narradora atua no registro da voz over, é o 

componente vocal que será o principal objeto de um investimento semân-

tico e de figurativização por parte do espectador. É nesta vontade de fazer 

coincidir a consciência da narradora com a consciência da comunidade fil-

mada que Lettre Paysanne reafirma sucessivamente seu compromisso com 

o dispositivo do cinema etnográfico, autobiográfico e à autoficção e à nar-

18 No caso de um filme de ficção, Casetti explica que o filme pode interpelar diretamente o seu 
‘espectador virtual’ olhando e falando para ele desde a tela, como se o filme quisesse convidá-lo 
a participar da ação. (casetti, 1990, p.40-41)
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rativa tradicional oral griótica.19 Quanto à recorrência de imagens da rotina 

das lavouras e dos afazeres das mulheres na aldeia, ela reforça a dimensão 

etnográfica do filme. consequentemente, o conjunto destes dados textuais 

coloca, de um lado, o espectador num processo de leitura mais etnográfica e 

“documentarizante” do que “ficcionalizante” (embora muitas dessas imagens 

pareçam mais encenadas do que espontâneas). Mas, por outro lado, as ima-

gens de aparente harmonia entre esses homens e seu espaço, bem como a 

consciência ecológica que se manifesta nos seus discursos sobre os proble-

mas agrícolas e climáticos permitem uma leitura de Lettre paysanne como 

um filme ambientalista entre determinados públicos que, inclusive, podem 

sentir-se solidários como esses agricultores no seu embate com o rigor do 

clima e na sua luta pela sobrevivência contra a monocultura do amendoim.
Home, ao contrário, recorre a um dispositivo mais espetacular para 

construir um discurso marcado pelo didatismo, pelo proselitismo e pela 

crença ilimitada no poder do cinema de mudar o mundo ou pelo menos, 
mudar os comportamentos.20 de um lado, o filme prepara para uma leitura 

mais estética (a ideia de uma viagem cinematográfica ao redor do mundo), 
mas por outro, constrói a figura de um espectador cúmplice e participativo 

com dimensões universais. Num plano extrafílmico, o modo de circulação/

exibição planetária de Home reforça esta vontade de atingir o maior número 

de espectadores.21 no plano textual, do início ao final, o filme Home interpela, 
intima e quase suplica este espectador cidadão a se conscientizar com os 

problemas ecológicos que são apontados e que decorrem da responsabilidade 

do homem. expressões como “Escuta”, “cabe a nós escrever o resto de nossa 

história... juntos” marcam a presença de um sujeito de enunciação coletivo, 

19 O paradoxo da opção do filme-carta para falar de uma comunidade africana é, de certa forma, 
resolvido pelo recurso à própria oralidade para extrair dali algumas estratégias de construção 
narrativa.

20 Confira “A estética política” tal como definida por Rancière em seu livro Le spectateur emancipé, 
2008.

21 cabe relembrar que o dia Mundial do Meio ambiente em 2009 foi a data escolhida por distribui-
dores do para fazer um lançamento também mundial de Home. o documentário foi exibido na 
praça pública em Paris (no trocadero), circulou de forma simultânea e gratuita pelo Youtube; foi 
distribuído nas salas de cinema (com ingressos vendidos com meia-tarifa). em seguida, passou 
nos principais canais de tv com uma versão de duração reduzida. sem falar dos incontáveis 
debates e polêmicas suscitados pelo documentário depois desta circulação viral. 
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mas revelam também traços nítidos da dimensão espectatorial na estrutura 

discursiva do filme e no próprio título “Home”, nossa casa comum. Qualquer 

espectador, enquanto habitante da terra, é visto também como correspon-

sável pela sua salvaguarda. se uma parcela dos espectadores pode ver Home 

como uma fábula e um filme de divertimento (uma viagem de balão ao redor 

do mundo), a maioria, pelo menos, o lê como um documentário radicalmente 

engajado a favor da causa ambientalista. ao construir uma verdade sobre o 

estado do planeta, Home procura também influir nos comportamentos de 

cada um. dali a frase proferida enfaticamente pelo narrador no final do filme: 
“sejamos consumidores responsáveis!” Home se configura, no fim das contas, 
como um discurso de poder.22 ao desencadear uma experiência estética, sua 

narrativa provoca “efeitos criadores de normas. esta consciência ecologista à 

qual o espectador é convidado a aderir é pressentida no espectador moderno. 
razão pela qual o narrador ‘conversa” com o espectador, desde o início, como 

se fala com um cúmplice, alguém com quem se compartilha uma mesma 

preocupação. Mesmo se o modo de leitura “histórico”23 é constantemente 

solicitado, podemos ver que é o modo de “leitura ficcional” que predomina no 

“ato interpretativo” de Home. o documentário, como vimos, desde o início, 
interpela o espectador a ouvir uma fábula cujas origens é na pré-história. 
Mas o espectador percebe também que Home se empenha em proporcionar-

-lhe uma forma de conhecimento construído com informações científicas 

precisas sobre o estado da terra. Mas, por outro lado, ele percebe que o do-

cumentário o entretém com uma narrativa que, mesmo sendo moralizadora, 
coloca-o num estado em que ele se emociona e se encanta com o ritmo do 

encadeamento das imagens aéreas, do som, da música e das cores.

22 Tal como definido por Roland Barthes e citado por Ramonet: “chamo discurso de poder todo dis-
curso que gera a falta e, por conseguinte, a culpabilidade daquele que o recebe” roland Barthes, 
citado por ignácio ramonet, 2002, p. 17.

23 esquenazi, no seu estudo sobre a “verdade de ficção” e sobre a maneira como o espectador 
recebe a ficção como narrativa que lhe fala “seriamente” da realidade, opõe três lógicas interpre-
tativas que correspondem a três modalidades de leitura: a “formalista” (que se interessa apenas 
pelos aspectos ficcionais da ficção, sem recorrer a comparações com o mundo referencial), o 
modalidade “histórica” (que se foca apenas na representação de base realista, dando um valor 
documental a uma ficção) e por fim, o modo de leitura “ficcional” que integra e combina as duas 
primeiras modalidades de leituras mencionadas. (2009, p. 86)
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CONCLUSÃO

Se aplicássemos um dos princípios do estudo dos gêneros cinematográ-

ficos às narrativas documentais que tomam o meio ambiente como objeto 

de seu discurso (e que denominamos alternadamente como “filmes ecolo-

gistas” ou “filmes ambientalistas”), chegaríamos à conclusão de que existe 

apenas uma diferença de graus na consciência ecologista que opera na base 

das operações de representação e de mise-en-scène dos diversos aspectos 

da problemática climática e ecológica. em outras palavras, esta consciência 

varia de um filme para outro; o que faz com que haja, de um lado, um grupo 

de filmes mais militantes e com propostas mais didáticas como Home. são 

documentários que, desde seus primeiros planos, declaram sua intenção de 

construir um discurso ecologicamente engajado e, de acordo com as fun-

ções prática, comunicativa e normativa24 da experiência cinematográfica, a 

recepção é programada de tal forma que ela possa se prolongar na vida prá-

tica dos espectadores. Por outro lado, há documentários que, como Lettre 

paysanne, por serem realizados em contextos históricos e sociais em que 

a “ideologia” ecologista ainda não se afirmavam e se defendiam de forma 

histérica, abordam de modo enviesado as questões climáticas, ecológicas, 
agrícolas, e geralmente pela perspectiva de uma narrativa que toma uma 

determinada comunidade e sua realidade como principal objeto de interes-

se na representação. Mesmo assim, nos dias de hoje, esses mesmos filmes 

ecologistas “moderados” de ontem começam a ser objeto de reapropriações 

e de leituras militantes que reativam o discurso ambientalista que atravessa 

implicitamente sua estrutura narrativa. chegamos à conclusão que, devido à 

conjuntura favorável ao debate ecológico no espaço público, a tendência pre-

dominante no cinema contemporâneo mundial é a dos filmes estético-eco-

logistas como Home, isto é, documentários que, mesmo seguindo a lógica 

do cinema militante, valorizam o trabalho de mise-en-scène e multiplicam 

as estratégias narrativas. consequentemente, o estudo dos efeitos reais de 

tais filmes não pode dispensar um modelo de análise que se interesse tanto 

24 “Funções sociais primárias” consideradas como essenciais por Jauss em qualquer experiência 
estética e que nenhuma prática artística, mesmo emancipadora, inovadora e afirmativa, poderia 
ignorar. (JaUss, 1990, p. 172)
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por suas “mensagens” de sensibilização quanto por suas dimensões sintática, 
semântica, e, sobretudo pragmática.
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DAS ESTRATÉGIAS AUDIOVISUAIS UTILIZADAS 
PARA A ADESÃO AO DEBATE SOBRE A 

MUDANÇA CLIMÁTICA: UMA ANÁLISE DE 
RECEITAS PARA O DESASTRE (2008) DE  

JOHN WEBSTER

sandra straccialano coelho

INTRODUÇÃO

talvez não haja nada mais comum nos noticiários, hoje em dia, do que 

imagens reveladoras das consequências das alterações climáticas nos qua-

tro cantos do planeta: desabrigados pela chuva, assolados pela seca, cidades 

inteiras ameaçadas pela invasão de rios e mares, por exemplo. aliada ao con-

sumo quase diário de tais imagens, há a noção, cada vez mais compartilhada, 
de que a responsabilidade por tamanho desequilíbrio deve ser atribuída ao 

homem e a sua ação predatória sobre a natureza. contudo, quanto dessa 

responsabilidade estamos dispostos a assumir individualmente? o docu-

mentário finlandês Receitas para o desastre (2008) dispõe-se, exatamente, a 

enfrentar esse lado da questão.
escrito, dirigido e coproduzido pelo documentarista John Webster, Re-

ceitas para o desastre (exibido pela primeira vez no programa Passionate 

Eye Showcase 1 da cBc/canadá) é um documentário que tem como sua prin-

1 segundo apresentação do programa no site da cBc, “the Passionate eye presents a selection of 
the world’s best and most newsworthy political, social issue, and current affairs documenta-
ries... timely, thoughtful and topical stories that offer context to world events and people that 
matter to our viewers. Provocative, often with a strong point-of-view, Passionate eye documen-
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cipal particularidade abordar um dos temas mais urgentes da atualidade de 

maneira ao mesmo tempo contundente e divertida. exatamente pelo fato 

de lançar mão de vários recursos que garantem o entretenimento do espec-

tador, afrouxando a tensão que se vincula quase que naturalmente ao tema 

da eminente catástrofe ambiental, Receitas para o Desastre apresenta um 

discurso persuasivo particularmente eficiente na tarefa de engajar o público 

no debate que propõe.
em lugar de assumir o tom catastrófico ou de denúncia, comuns em 

grande parte dos discursos ambientalistas (e que se veem ancorados, na maio-

ria das vezes, na exposição de numerosas evidências científicas), o principal fio 

condutor escolhido para a narrativa do filme foi justamente abordar a questão 

da mudança climática no contexto dos hábitos cotidianos da família do próprio 

cineasta. Preocupado com o tema, e decidido a minimizar de alguma forma 

as consequências do aquecimento global, John Webster propõe à família que 

adotem uma “dieta de desintoxicação de óleo” pelo período de um ano.
nesse sentido, lança o desafio de que consigam manter suas rotinas, ao 

mesmo tempo em que adotem alternativas mais sustentáveis de locomoção e 

consumo doméstico, reduzindo, assim, os níveis de emissão de gás carbôni-

co produzidos por uma típica família da classe média europeia. Propõe, além 

disso, que essa experiência se transforme em filme e que, dessa forma, possa 

vir a influenciar outras pessoas. organizada em blocos que representariam 

os diferentes ingredientes dessa receita desastrosa que nos leva a reproduzir, 
incessantemente, hábitos que sabidamente são nocivos ao meio ambiente, a 

filmagem da experiência vivida pela família do diretor se prestaria, assim, não 

só a testar como a divulgar uma alternativa de vida mais sustentável.
do primeiro momento, em que tenta convencer a esposa a participar 

de seu projeto, passando pelos inevitáveis obstáculos que irão se colocar 

nas situações mais corriqueiras enfrentadas pelo casal e seus dois filhos, 
constrói-se uma narrativa bem-humorada que consegue, simultaneamente, 
informar, persuadir e divertir o espectador. 

nesse sentido, a principal tarefa que se impõe à presente análise é 

exatamente a de identificar as principais estratégias pelas quais se arquite-

taries take the viewers behind-the-scenes, challenging and informing them.” Disponível em: 
<http://www.cbc.ca/documentaries/passionateeyeshowcase/about.html>.
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ta esse delicado equilíbrio encontrado por Webster entre o debate social a 

respeito da mudança climática e o entretenimento, refletindo, igualmente, 
sobre os possíveis efeitos de tais estratégias na adesão dos espectadores à 

causa que é tematizada no filme.

DA MISTURA DE GÊNEROS: UM REALITY DOCUMENTÁRIO?

Pode-se dizer que boa parte da eficiência do filme em conquistar a ade-

são à discussão sobre o aquecimento global repousa, em boa parte, na esco-

lha por essa abordagem que coloca em questão o tema da mudança climática 

numa perspectiva que se pode dizer quase intimista e que dialoga, muito de 

perto, com o formato, hoje tão em evidência, dos reality shows (não por aca-

so, ficamos sabendo, ao longo do filme, que o programa televisivo preferido 

dos Webster é Survivor 2). sendo assim, Receitas para o desastre se constitui, 
em seu nível narrativo mais aparente, do registro3 do cotidiano da família 

Webster a partir do momento em que a dieta de óleo se instaura até o final 

desta, um ano depois.
segundo estudos recentes acerca do fenômeno de sucesso global dos 

reality shows, que pode ser observado especialmente a partir dos anos de 

1990 (BondeBJerG, 2002; hall, 2006; rose; Wood, 2005), uma caracterís-

tica central desse formato seria exatamente instaurar certa ambiguidade 

no estatuto de realidade que é percebido pelos espectadores. em outras pa-

lavras, ainda que os participantes sejam normalmente vistos como pessoas 

reais em situações que realmente ocorrem frente às câmeras (portanto, a 

princípio, na ausência de roteiro prévio), a existência de uma consciência 

aguda da presença da câmera por esses participantes, assim como o fato 

de sua performance estar inserida em um programa televisivo, necessaria-

mente inscrevem um grau de artificialidade no “show de realidade” que é 

prometido aos telespectadores.

2 Reality show pioneiro na tv norte-americana, no qual vários participantes se veem isolados 
em um local remoto onde devem competir por prêmios. sua fórmula, originalmente criada na 
inglaterra nos anos de 1990, tem sido adaptada em vários países.

3 Segundo os créditos finais, as câmeras foram operadas pela família na maior parte do tempo, 
com o auxílio externo de um operador de câmera adicional e um assistente.
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contudo, a consciência dessa artificialidade parece ser partilhada sem 

problema por esses, o que leva autores como rose e Wood a postularem 

que, frente aos reality shows, os espectadores coproduziriam uma espécie de 

“hiperrealidade” na qual negociariam constantemente (e muitas vezes cons-

cientemente) diferentes paradoxos ou tensões presentes no formato: acerca 

das situações (reais X improváveis); acerca das identificações (pessoas como 

eu X distintas de mim); acerca das condições de produção (manipulação X 

ausência de manipulação). Mais do que isso, o estudo aponta que o interes-

se e gratificação que em boa parte justificariam o sucesso atual dos reality 

shows em suas diferentes versões poderia estar enraizado, justamente, no 

entretenimento obtido pelos espectadores da operação de tais negociações, 
para além do óbvio voyeurismo que comumente é associado a esse tipo de 

programa (rose; Wood, 2005, p. 294). Já segundo hall (2006), outras caracte-

rísticas como a aparente imprevisibilidade e o humor, normalmente associa-

das aos realitys, também fariam parte do conjunto de razões de seu sucesso 

crescente na atualidade. 
ainda que tais autores cuidem em alertar para a necessidade de estu-

dos mais aprofundados a respeito desse fenômeno relativamente recente, 
em todos eles evidencia-se o fato de que a análise do êxito dos reality shows 

parece colocar necessariamente em pauta o não tão novo tensionamento 

entre realidade percebida e entretenimento:

do ponto de vista da audiência, a “reality TV” com-
preende formatos e tendências bastante distintos, 
não podendo simplesmente ser descartada como 
lixo televisivo. o entretenimento penetrou profun-
damente nas formas tradicionais do documentário 
televisivo, assim como em toda cultura midiática 
global.4 (BondeBJerG, 2002, p. 188, tradução nossa)

de todo modo, restringindo-nos à análise da adoção do formato do rea-

lity show como eixo principal da narrativa em Receitas para o desastre, fica 

4 From an audience point of view, reality tv covers very different formats and tendencies and 
cannot just be dismissed as commercial-trash tv. entertainment has entered deeply into the 
classical forms of documentary television as it has entered the whole global media culture.
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evidente, ao longo do filme, como essa opção se constituiu enquanto uma es-

tratégia eficiente para a manutenção do interesse do espectador (obviamen-

te não se quer dizer, com isso, que se tratou de uma estratégia consciente do 

diretor com vistas exclusivamente a esse fim, mas sim temos como intuito 

refletir sobre como tal escolha parece operar do ponto de vista da constru-

ção de um discurso persuasivo a respeito da mudança climática).
dessa forma, ao acompanharmos de perto as dificuldades na realização 

de uma compra de supermercado em que deve ser evitada qualquer emba-

lagem plástica, o cansaço das crianças no ônibus, ao final do dia, ou ainda 

a preocupação destas com o fato de que talvez não ganhem os presentes 

desejados no natal, seguimos com interesse e curiosidade aquilo que parece 

ser parte do desenrolar cotidiano das atividades “normais” de uma família 

de classe média. nesse sentido, ao lado de sequências de maior intensidade 

dramática, como a da conflituosa preparação do primeiro natal “sem plásti-

co”, ou a das alegres férias de verão na itália, proliferam pelo filme cenas dos 

deslocamentos dos Webster do trabalho para casa, assim como de rotinas 

diárias tais como escovar os dentes, o preparo da refeição, a limpeza do quin-

tal, etc., que normalmente seriam vistas como sem interesse. 
se, por um lado, é certo que algumas dessas atividades se tornaram 

extremamente difíceis com a nova dieta adotada pela família, por outro é 

possível dizer que seu interesse para os espectadores se inscreve, igualmen-

te, em um movimento mais amplo de espetacularização do eu característico 

da sociabilidade contemporânea, e do qual o sucesso atual dos reality shows 

seria apenas um dos indícios. em seu livro O show do eu: a intimidade como 

espetáculo, Paula sibilia, especialmente interessada no que chamou de espa-

ços confessionais da internet, tenta contextualizar historicamente as razões 

que levaram à legitimação atual de uma cultura na qual a observação do 

outro e a exposição de si mesmo tem sido práticas cada vez mais comuns. 
a proliferação de tais práticas, segundo a autora, ver-se-ia concretizada no 

interesse contemporâneo crescente por autobiografias literárias e cinema-

tográficas e reality shows, assim como pela proliferação de discursos em 

blogs, fotologs, redes sociais, dentre outros. (siBilia, 2008, p. 51)

ao mesmo tempo, do ponto de vista da adesão ao debate e consequen-

te responsabilização dos espectadores pelo contexto da mudança climática, 
evidencia-se o fato de que a opção por adotar o formato do reality em Recei-
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tas para o desastre também foi fundamental enquanto estratégia de identifi-

cação. nesse sentido, a partir do interesse em compartilhar os momentos por 

vezes banais vividos pela família Webster durante a dieta, garante-se que os 

espectadores sejam levados ao questionamento de seus próprios hábitos co-

tidianos, vendo-se assim implicados na temática abordada no documentário.

DA ARTICULAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS NARRATIVOS

no entanto, a despeito do que foi afirmado até então, é certo que 

Receitas para o desastre não se resume a um reality show. isso porque, ao 

mesmo tempo em que acompanhamos esse cotidiano familiar, a narrativa 

das imagens é conduzida a todo o tempo pela voz over do realizador, que 

não só comenta de uma posição mais distanciada (a posteriori) os sucessos 

e fracassos vividos durante o ano, como permite a inserção, nessa aven-

tura, de dados estatísticos e informações científicas que vão preenchendo 

sucessivamente o plano das imagens, conferindo ao filme um forte apelo à 

racionalidade dos espectadores.
nesse sentido, diferente do que geralmente ocorre frente a um reality 

televisivo, a “leitura” das sequências íntimas em Receitas para o desastre se 

vê emoldurada, conduzida, complementada ou mesmo tensionada por essa 

voz over que se faz presente durante praticamente todo o filme. na verdade, 
uma análise mais detida nos demonstra a existência constante, no documen-

tário, de movimentos de alternância ou justaposição entre a presença dessa 

racionalidade científica que provê de argumentos o discurso ambientalista, e a 

sensação de intimidade característica das sequências familiares, nas quais se 

partilham emoções diversas de acordo com os conflitos vividos pelos Webster.
em certa medida, é possível entender essa articulação operando em 

dois sentidos, simultaneamente: se, por um lado, a presença de argumentos 

científicos permite distanciar-nos desse aparente reality, persuadindo-nos e 

convocando-nos ao exercício da racionalidade, por outro lado, a opção por 

esse modelo televisivo de sucesso torna em certa medida mais “digerível” 

o discurso científico que se apresenta ao nos entreter e engajar emocio-

nalmente na experiência vivida pela família do realizador. em outras pa-

lavras, tudo aquilo que no filme seria da ordem dos chamados “discursos 
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de sobriedade” e dos quais o gênero documentário, segundo nichols, seria 

aparentado,5 parece estar diluído, ainda que ao mesmo tempo onipresente 

em Receitas para o desastre.
de maneira semelhante, esse apelo à racionalidade científica também 

se constrói no filme pela irrupção, em diferentes momentos, de títulos escri-

tos à mão que acabam por replicar os dados aparentemente irrefutáveis que 

nos são apresentados pela voz over, sobrepondo-os às imagens. do mesmo 

modo, gráficos e outros recursos visuais são utilizados com frequência para 

a construção desse outro nível na narrativa, no qual a mudança climática se 

vê apresentada em termos estritamente racionais.
da utilização dessas estratégias distintas, percebe-se que a habilida-

de na composição e articulação de diferentes elementos visuais e sonoros, 
permitindo criar níveis narrativos distintos operando simultaneamente no 

filme, seria o elemento chave da análise de Receitas para o desastre. nas 

poucas páginas dedicadas a refletir sobre a narrativa documental em Estéti-

ca da Montagem, vincent amiel nos lembra:

ainda uma palavra sobre as relações que ao redor da 
narrativa tecem o ordenamento do real e das ima-
gens. o cinema documental oferece a esse respeito 
um campo particular de reflexão. Mais ainda que o 
cinema de ficção, finge compor com uma matéria e 
uma ordem do mundo que lhe preexistem: a evolu-
ção, a transformação seriam fenômenos necessários, 
e não o resultado de um artifício. e a narrativa, por-
tanto, a própria linha dramática, não seria o resulta-
do de uma ‘escrita’, mas de um simples registro.
aceitar isso seria cair mais uma vez na armadilha da 
evidência... fomentada pela própria montagem! no 
campo do documentário, como em qualquer outro, 
se há narrativa, é porque a montagem a constrói, 

5 Documentary film has a kinship with those other nonfictional systems that together make up 
what we might call the discourses of sobriety. science, economics, politics, foreign policy, educa-
tion, religion, welfare – these systems assume they have instrumental power; they can and should 
alter the world itself, they can effect action and entail consequences. [...] discourses of sobriety 
are sobering because they regard their relation to the real as direct, immediate, transparent. [...] 
documentary, despite its kinship, has never been accepted as a full equal. (nichols, 1991, p. 3)

Representacoes do meio ambiente.indd   175 29/05/2013   06:53:23



176

a condensa, a suspende, a interrompe, etc. (aMiel, 
2007, p. 36)

dessa forma, é possível dizer que nossa leitura do filme se vê operando 

simultaneamente entre a identificação com as personagens e o distancia-

mento necessário ao exercício da razão, percorrendo diferentes níveis pre-

sentes na narrativa e que estariam habilmente articulados por um mega-

narrador, se adotarmos aqui a terminologia proposta por andré Gaudreault.6 
(GaUdreaUlt, 2009)

essa habilidade na composição pode ser identificada, por exemplo, já na 

primeira sequência após os créditos de abertura do filme. depois de alguns 

planos gerais de uma avenida com tráfego intenso, vemos John Webster e 

seus dois filhos, samuel e Benji, no interior do carro enquanto ouvimos a 

voz over, que já conhecemos da sequência anterior aos créditos, afirmar: 
“Pode-se dizer que éramos felizes sem culpa.” sabemos, agora, que a voz que 

nos fala é também a daquele que vemos na imagem (portanto a de um per-

sonagem do filme); ao mesmo tempo evidencia-se o fato de que essa voz se 

apresenta a nós como uma primeira pessoa do plural, assumindo para si, 
nesse momento, o discurso em nome de toda a família. 

ao mesmo tempo, enquanto essa fala transcorre, vemos imagens que 

ilustram cada uma das ações por ela evocadas: 

Vivíamos uma vida calma em um calmo subúrbio 
finlandês. Pela manhã levávamos as crianças para a 
escola. À tarde, comprávamos comida no supermer-
cado local. nos finais de semana, viajávamos de lan-
cha até nossa casa de campo. Tínhamos um gerador 
e não perdíamos nosso reality show preferido. como 
uma boa família anglo-finlandesa, festejávamos duas 
vezes o natal. nas férias, voávamos para algum lugar 
ensolarado. como isso poderia prejudicar o mundo? 
estávamos apenas buscando a felicidade.

6 vale notar a existência de nomes distintos, conforme diferentes autores tanto na teoria literária 
como cinematográfica, para essa instância superior que seria, em poucas palavras, a responsá-
vel pelo arranjo final de todos os elementos presentes em um filme e que delegaria por vezes a 
“voz” a subnarradores.
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tudo isso transcorre em aproximadamente um minuto do filme, porém, 
ao considerarmos essa breve sequência com relação ao desenrolar posterior 

da narrativa, evidencia-se o fato de que ela pode ser entendida como uma 

espécie de guia ou resumo daquilo que está por vir. sendo assim, cada uma 

das ações descritas pela narração em over como constitutivas do projeto de 

felicidade da família Webster, serão colocadas em questão a partir do início 

da dieta – veremos então no decorrer do filme, nessa mesma sequência: o 

abandono do carro e as dificuldades de locomoção da família no dia a dia; a 

impossibilidade de adquirir produtos essenciais, tais como papel higiênico 

e pasta de dentes; o longo trajeto para a casa de campo, sem a utilização 

do motor; o primeiro natal sem plástico, e assim sucessivamente, conforme 

cada uma das atividades enumeradas na fala citada. 
nesse sentido, é possível afirmar que essa breve sequência diz respeito 

a um nível superior de organização do texto fílmico, um nível que permite 

prenunciar para nós os momentos da experiência familiar que serão privi-

legiados posteriormente no momento da edição do registro cotidiano das 

atividades familiares durante a experiência vivida e que evidencia, no que diz 

respeito à análise, o trabalho cuidadoso dessa instância narradora superior. 
dessa forma, podemos identificar até aqui, ao menos dois níveis em ação 

concomitantemente: o nível do registro do cotidiano familiar (ou do aparente 

reality que ocorre no interior do documentário) e um nível no qual o discurso 

fílmico é conduzido pela voz over de John Webster e que, por sua vez, permite 

inscrever a presença deste em duas temporalidades distintas no filme: no plano 

do reality, como personagem que vive a experiência da dieta em um presente da 

imagem; no plano sonoro, como aquele que comenta, de um momento futuro, 
uma experiência já terminada, ponderando sobre ela e tecendo sua autocrítica. 
Articulando esses dois níveis aparentes, trabalharia, então, o meganarrador.

Também é possível identificar a ação dessa instância superior em ou-

tras estratégias, tais como na utilização dos títulos e recursos visuais, que 

como já afirmado fariam parte da construção de um discurso da racionalida-

de no filme, assim como na utilização da música e das imagens de arquivo, 
que operariam, na maioria das vezes, na construção do entretenimento.

de modo geral, no início de cada trecho que corresponde a um dos sete 

ingredientes da “receita para o desastre” apresentada ao longo do filme (e, es-

pecialmente, logo após sequências em que nos vemos imersos na aventura 
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familiar), a voz over inicia uma digressão sobre o ingrediente em causa, ao som 

de músicas em geral alegres, enquanto imagens, em sua maioria com uma 

estética característica dos anos 50, fazem um contraponto bem-humorado.
Um exemplo bastante evidente dos efeitos dessa manipulação das ima-

gens de arquivo ocorre entre as sequências finais do filme, quando a tensão 

entre o posicionamento de Webster e da esposa, anu, começa a se acirrar. 
nesse caso em particular, após a decisão radical tomada por John de jogar 

fora todos os objetos de plástico que a família não precisasse (o que gera uma 

longa e tensa discussão com anu), vemos, de um trecho retirado de um filme 

aparentemente antigo, duas mãos em close esticando um pedaço de borra-

cha ou tecido flexível, enquanto sobrepõe-se o título, “The relaxed wife”.
em oposição à tensão da sequência anterior, acentua-se o humor com 

a utilização subsequente de um trecho narrado por uma voz feminina que 

afirma, em tom de autoajuda: 

imagine como você, pressionando a si mesmo, com pre-
ocupações e medos, aumente a raiva e o desespero. Para 
que você se liberte, a pressão precisa diminuir. o mun-
do resolve seus próprios problemas. você se ajuda mais 
quando se preocupa com seus próprios problemas...

enquanto ouvimos tais conselhos, a imagem que os acompanha é, inu-

sitadamente, a de um homem com uma espécie de termômetro para medir 

preocupações instalado no alto da cabeça.
Momentos como esse são constantes em todo o filme e comporiam, 

assim, mais um nível em que se evidencia o cuidado na composição dos ele-

mentos com vistas ao equilíbrio entre movimentos opostos no filme. nesse 

nível, o das imagens de arquivo (e no qual a música cumpre um papel fun-

damental), o humor se constrói em oposição à tensão ou mesmo à aparente 

racionalidade científica presente no texto fílmico. dessa multiplicidade de 

níveis, se quer evidenciar, mais uma vez, as diferentes possibilidades de lei-

tura que concorrem no filme e que se concretizam pela habilidade na articu-

lação de elementos distintos na narrativa.
a esse respeito vale chamar a atenção para um último ponto, até aqui 

brevemente citado: o do conflito entre o posicionamento de John e anu. 
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ainda que a voz predominante na narrativa seja a do documentarista e que 

o projeto da dieta e da realização do documentário no fundo tenha sido im-

posto por ele ao restante da família, o filme também abre relativo espaço 

para pontos de vista distintos ao explicitar as divergências entre o casal, 
explorando-as dramaticamente.

isso se evidencia logo nos primeiros minutos do filme, quando anu ex-

pressa claramente sua relutância em participar não apenas da “dieta de óleo”, 
como do próprio projeto de realização do documentário, afirmando acreditar 

que se trataria de puro exibicionismo filmar por um ano a nova rotina familiar. 
nesse sentido, é interessante notar como, diferente de John e das crianças, 
samuel e Benji, anu sistematicamente se recusa a se expressar em inglês du-

rante praticamente todo o filme, marcando com isso sua posição de contra-

ponto em relação ao marido. Momentos tensos e de divergência entre o casal 

a respeito das novas condutas irão pontuar o filme até seus minutos finais.
dessa opção por centrar boa parte da narrativa familiar no conflito en-

tre o casal, resulta, em certa medida, uma maior problematização do tema 

da mudança climática no interior do filme. ao mesmo tempo, é possível su-

por que se configure, assim, um grau ainda maior de identificação por parte 

dos espectadores, os quais, ainda que se vejam tentados a seguir a ambição 

idealista de John Webster, provavelmente se identificam com maior frequ-

ência à atitude “pé no chão” adotada por sua esposa. não seria aqui o caso de 

falarmos em mais um nível narrativo presente no filme, mas sim de chamar 

a atenção para como a presença de um outro posicionamento a respeito da 

mudança climática no interior do filme permite uma abordagem mais com-

plexa da questão, ao mesmo tempo em que pode ser entendida enquanto 

mais uma estratégia que contribui para a identificação e consequente adesão 

dos espectadores ao debate proposto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

dos diferentes elementos apontados na análise, tentou-se evidenciar o 

equilíbrio dos ingredientes como o maior trunfo de Recipes for Disaster. ao 

abordar uma questão urgente, mas ao mesmo tempo já tão explorada como 

a da mudança climática, John Webster parece ter encontrado sua receita 
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original, na qual o apelo à razão, a sensação de intimidade e o humor se evi-

denciam como os principais ingredientes da narrativa. temperado por uma 

trilha sonora inteligente e pelo recurso a imagens de arquivo, que são, em 

grande medida, responsáveis pelo tom bem humorado do filme, o prato que 

nos é servido ao final parece conseguir apontar um caminho viável de ação 

individual para o enfrentamento dos desafios postos pelo contexto atual de 

alterações do clima, responsabilizando-nos por ele.
a análise empreendida pretendeu, assim, demonstrar como se dá a cons-

trução desse equilíbrio no filme por meio da manipulação e articulação de 

diferentes recursos audiovisuais que conformam níveis distintos na narrativa. 
Ainda que para fins de análise tais níveis e recursos tenham sido postos em 

evidência separadamente, vale dizer que eles só permitem o equilíbrio aqui 

apontado ao operarem simultaneamente na narrativa fílmica. dessa forma, em 

lugar de afirmar o privilégio de uma ou outra dentre tais estratégias, acredita-

-se que a chave para a eficiência do filme em termos do debate que se propõe a 

empreender, advém justamente da complexidade dos efeitos sobre o especta-

dor que resultam dessa combinação particular de seus ingredientes.
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FILMES-CATÁSTROFE: A NATUREZA OBTÉM 
SUA VINGANÇA NO CINEMA DO SÉCULO XXI

luiz Philipe Fassarella Pereira

INTRODUÇÃO

O cinema catástrofe não pode ser deslocado do momento sociopolítico 

e cultural no qual está inserido. Pelo contrário, esse gênero cinematográfi-

co se manifesta ao longo da história como representante das curiosidades, 
interesses e, principalmente, dos temores ou previsões apocalípticas con-

temporâneas. neste trabalho, buscaremos o estabelecimento de uma con-

textualização do cinema catástrofe e sua manifestação no final dos anos 1990 

e início do século XXI, partindo do princípio de que, nesse período, o gênero 

encontra nos fenômenos naturais (tempestades, terremotos, tsunamis, que-

da e/ ou aumento da temperatura, etc.) e em previsões especulativas sobre 

o futuro próximo do planeta, sua trama e narrativa. traremos também duas 

breves análises dos filmes O Dia Depois de Amanhã (The Day After Tomor-

row, 2004) e 2012 (2009), ambos do diretor roland emmerich, para tentar 

compreender como a narrativa catastrófica se constrói nessas duas obras e 

de que maneira a questão ambiental é trazida ao cerne no discurso fílmico. 
identificando também as previsões, muitas vezes meramente especulativas, 
com pouco ou nenhum suporte científico, sobre o aquecimento global e as 

possíveis catástrofes ambientais resultantes dessa transformação ou de 

qualquer outra mudança que venha ocorrer no planeta. além disso, tenta-

remos demonstrar que embora o cinema seja uma indústria e os filmes um 

produto cultural e também comercial, o cinema catástrofe, principalmente 

aqueles que abordam questões ambientais, cumprem um importante papel 
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na conscientização da população, alertando-a e até chocando-a com cenas 

fantásticas de destruição em escala mundial. 

O MEIO AMBIENTE EM FOCO

os cineastas já “atacaram” nosso planeta com bestas selvagens de enor-

me proporção, lagartos, primatas e insetos gigantes; monstros incontrolá-

veis que invadiram cidades e dizimaram a população. Fomos também víti-

mas do espaço; meteoros e alienígenas interessados nos recursos naturais 

de nosso planeta já invadiram as telas do cinema. 
o medo de uma iminente guerra atômica também alimentou o imagi-

nário coletivo e a produção cinematográfica por muitos anos; mas eis que, 
o inimigo agora é outro. nos anos 1990, quando o cinema catástrofe ganha 

força devido ao aparato tecnológico e os efeitos especiais capazes de recriar 

cenários catastróficos com perfeição e verossimilhança, os filmes do gênero 

voltaram às telas com ânimo total, apresentando-nos um inimigo mais pró-

ximo do que os que até então conhecíamos. 
agora somos “atacados” pelo planeta terra com aquilo que ele tem de 

mais poderoso, a natureza. as manifestações de fenômenos naturais de-

monstram ser capazes de destruir regiões inteiras, afetando e liquidando 

milhões de vidas abruptamente. no entanto, essas catástrofes ganham ainda 

mais força, em escala global, nas narrativas pós anos 2000, quando a preo-

cupação com o meio ambiente passa a tomar conta dos noticiários por todo 

mundo e a sociedade está mais alerta às intempéries da natureza.
o resultado de centenas de anos de uso desenfreado e irracional dos 

recursos naturais e a exploração de nosso planeta finalmente começam a 

chamar a atenção da sociedade através de calamitosas previsões científicas, 
que dão foco principalmente a questão do aquecimento global.

A apresentação de pesquisas e dados científicos, a assinatura de acor-

dos internacionais para a diminuição de gases poluentes e os efeitos das 

mudanças climáticas, o que podemos “sentir na pele”, direcionaram a aten-

ção dos governos, da mídia e da sociedade para questões ambientais. canais 

como National Geographic, Discovery Channel e Animal Planet ganham ain-

da mais notoriedade com seus documentários sobre o planeta. Filmes com 
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temática animal, como A Marcha dos Pinguins (La marche de l’empereur, 
2005), do diretor luc Jacquet, por exemplo, tornam-se mais comerciais e 

familiares. a profusão de imagens da natureza, captadas em todas as partes 

do mundo, proporcionou uma nova visibilidade para nossas referências ge-

ográficas e afetivas. em contraposição podemos ver o “lado B” dessa história 

também nas produções audiovisuais.
o cinema não ficara indiferente a essa situação, tanto a ficção quanto 

o documentário têm feito desse estardalhaço de informações sobre o meio 

ambiente um importante e também lucrativo campo para o desenvolvimen-

to de suas narrativas.
cada vez mais, essas produções nos aproximam de uma triste realida-

de: o planeta está perdendo sua diversidade e beleza, deixando de ser aque-

la exuberante imagem dos pinguins imperadores que, durante o inverno, 
habitam a inóspita região da antártica para se reproduzirem,1 para trazer 

a imagem de um triste e forçado processo de transformação. derretimento 

de geleiras, elevação do nível do mar, seca, desertificação de diversas áreas, 
espécies animais e vegetais em extinção, furacões, terremotos, tsunamis, 
queimada de florestas, enchentes e etc., são cenas cada vez mais presentes 

nos jornais, na televisão e no cinema.
assim, no momento em que os aparatos técnicos e os efeitos especiais 

permitem recriar situações e cenários apocalípticos, e que uma das grandes 

angústias de nossa sociedade são as presentes calamidades ambientais que 

se espalham pelo globo e a iminência de desastres naturais ainda maiores, 
o cinema catástrofe se instaura no século XXi. tais obras, com suas cenas 

e previsões espetaculares, cultivam um choque, mas também uma crítica; 
buscam entreter, mas também oferecem uma alternativa para conscientiza-

ção da população, desfrutando uma utopia de união das nações em torno de 

um ideal, a preservação do planeta, ou sobrevivência de nossa espécie. dan-

do destaque a uma relação fundamental para manutenção da humanidade, a 

relação homem-natureza.

1 Faz-se menção ao filme A Marcha dos Pinguins (2005).
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O CINEMA CATÁSTROFE: BREVE HISTÓRICO  
E CARACTERÍSTICAS DA ESTILÍSTICA DO DESASTRE

a partir dos anos 1950, há uma crescente e considerável produção de 

filmes “catástrofe de ficção científica”. esses filmes, em grande parte, atre-

lavam à suas narrativas os anseios da época sobre as possibilidades de uma 

aniquilação nuclear e a emergência de novos conflitos entre as nações.
Essa perspectiva sobre os filmes “catástrofe de ficção científica” dos anos 

1950 e 60 é discutida por susan sontag no artigo intitulado Imagination Of 

Disaster (1965). a autora observa que, aparentemente, os filmes japoneses, mas 

não apenas eles, expressam um trauma coletivo sobre as armas nucleares e 

sobre a possibilidade de futuras guerras, e que a maioria dos filmes do gêne-

ro são testemunhas desse trauma e de certa forma tentam exorcizá-lo. não 

diferentes são os filmes produzidos nos estados Unidos. sontag afirma que “o 

despertar ocidental para o Monstro super destrutivo, que estava adormeci-

do na terra desde a pré-história, é muitas vezes uma evidente metáfora para 

a bomba, mas há também muitas referências mais explícitas” 2 (1965, p. 46). 
ainda, sobre a observação de que os filmes “catástrofe de ficção científica” re-

fletem os temores de sua contemporaneidade, sontag (1965, p. 47) argumenta:

Mas junto com a fantasia esperançosa de uma sim-
plificação moral e unidade internacional incorpora-
das nos filmes de ficção científica, se escondem os 
mais profundos anseios sobre a existência contem-
porânea. não me refiro apenas ao trauma muito real 
da bomba que tem sido usado [...]. além dessa nova 
ansiedade pelo desastre físico, há uma perspectiva 
de mutilação universal e até mesmo de aniquilação, 
os filmes de ficção científica refletem fortes ansieda-
des sobre o estado da psique individual. 

susan sontag, crítica de artes e escritora, foi quem, em 1965, apontou o 

surgimento de uma nova estética cinematográfica, a estética do desastre. a 

2 Todos os textos que estavam originalmente em língua estrangeira (inglês) foram traduzidos pelo 
autor.
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autora chega a essa constatação após analisar boa parte dos filmes realiza-

dos nos estados Unidos, principalmente aqueles pós anos 1950, ou seja, de-

pois da segunda guerra mundial e com o advento da guerra fria. Para sontag, 
os filmes de ficção científica da época estão mais preocupados com a estética 

da destruição, nas belezas que são encontradas quando se causa grandes es-

tragos e na bagunça. É então, segundo a autora, “no imaginário da destruição 

que o núcleo de um bom filme de ficção científica vai construir sua mentira” 

(sontaG, 1965, p. 44), assim ela aponta que:

Filmes de ficção científica não são sobre ciência. eles 
falam sobre desastres, um dos temas mais antigos 
da arte. Em filmes de ficção científica o desastre é ra-
ramente visto intensamente, mas sim extensamen-
te. É uma questão de quantidade e engenhosidade. 
(sontaG, 1965, p. 47)

Para sontag, embora o cinema norte-americano das décadas de 50 e 60 

propagasse uma forte mensagem política e de disseminação do medo sobre o 

comunismo, os filmes de ficção científica iam além do gênero e expressavam 

uma nova tendência, a da estética do desastre, baseados na exploração do 

prazer pela destruição em massa.
após o ensaio e os apontamentos da escritora, essa nova estética cine-

matográfica ganhou força como gênero em filmes produzidos nos anos seten-

ta. nessa década foram realizados uma série de filmes que se estruturavam 

através de uma narrativa catastrófica. entre os mais conhecidos filmes que 

compõe o ciclo do cinema catástrofe desse período estão Aeroporto (Airport, 
1970), O Destino de Poseidon (The Poseidon Adventure, 1972), Inferno na Torre 

(The Towering Inferno, 1974) e Terremoto (Earthquake, 1974). aos dois primei-

ros filmes citados os autores Glenn Kay e Michael rose atribuem a respon-

sabilidade pelo fomento da produção de filmes-catástrofe da década. “ambos 

airport e the Poseidon adventure quebraram records de bilheteria, e todos os 

estúdios começaram a produzir sequências de desastres.” (KaY; rose, 2006, p. 
4). o sucesso de bilheteria dos filmes-catástrofe dos anos 70 está associado ao 

fato de que, além de apresentarem cenas de destruição com efeitos especiais 

arrojados e bem desenvolvidos, também convocavam para o debate questões 
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pertinentes às ansiedades sociopolíticas da época, como a ameça terrorista, 
ameaça nuclear e questões ambientais, dentre outras.

embora consolidado nos anos 1970, no final dessa década os filmes-

-catástrofe começam a perder espaço para outros gêneros cinematográficos 

que voltam às telas do cinema com mais vigor, como os filmes de ação que 

também passaram a incorporar cenas de desastre em suas narrativas. além 

da ascensão de outros gêneros cinematográficos, à esse momento de impro-

dutividadade nos campos do cinema catástrofe dos anos 1980 é atribuído o 

fato de que, nesse período, a tecnologia para produção de efeitos especiais 

evoluiu pouco. os recursos e possibilidades tecnológicas para reprodução de 

catástrofes já haviam sido esgotados na década anterior, por isso os filmes-

-catástrofes sairam de cena por um tempo.3

no livro Disaster Movie: The Cinema of Catastrophe, o autor stephen Ke-

ane argumenta que nos anos 1990 os filmes-catástrofe voltam aos cinemas 

com força total. o desenvolvimento tecnológico e a incorporação de efeitos 

especiais digitais capazes de recriar explosões, furacões, terremotos, desastres 

de modo geral, com perfeição, causaram um frisson em cineastas que logo 

reavivaram o cinema catástrofe e suas narrativas espetaculares. Nesse perí-

odo se destacam filmes como Dia da Independência (Independence Day, 1996), 
Twister (1996), O inferno de Dante (Dante’s Peak, 1996), Volcano (idem, 1997), 
Impacto Profundo (Deep Impact, 1998), Godzila (idem, 1998) e Armagedom (Ar-

mageddon, 1998). todos onstentam narrativas catastróficas, incorporam cenas 

de caos, pânico e destruição; alguns sugerem um apocalípse em escala global. 
as catástrofes dos anos noventa variam de desastres ambientais, cidades sen-

do invadidas por criaturas gigantes, invasões alienígenas e asteroides que vêm 

em direção ao planeta. Mas é interessate observar que já uma grande parcela 

dos filmes-catástrofe dessa década direcionam nossa atenção para questões 

relacionadas ao meio ambiente e aos desastres naturais.
Já no século XXi, com os efeitos especiais digitais capazes de recriar 

com ainda mais veracidade momentos de destruição e cenários apocalípti-

cos, o cinema catástrofe reforça seus vínculos com as discussões políticas, 

3 em reportagem veiculada em dezembro de 1996, na revista francesa sFX, sobre os efeitos espe-
ciais no cinema – sFX é a abreviação internacional para efeitos especiais – retirado de (reGo, 
2005).
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econômicas e sociais, passando a se debruçar sobre questões primordiais da 

(co)existência humana.
o meio ambiente tem ganhado mais espaço no cinema e a força devasta-

dora da natureza tem servido de enredo para a construção dos cenários apoca-

lípticos que os filmes-catástrofe tanto precisam. nos últimos anos, o meio am-

biente tornara-se o centro das atenções da cobertura jornalística, atenção que 

se estende também por outros campos da comunicação e da cultura. o que não 

é diferente no cinema, que tem debatido as questões ambientais para entreter e 

também conscientizar o público, por meio de seu apelo lúdico e realista. a ques-

tão ambiental não é algo tão recente, como já observamos no cinema da década 

de noventa, mas está muito presente e engajada no cinema contemporâneo.
em artigo intitulado “Em Breve nas Telas, a Terra Explorada Obtém Sua 

Vingança” (On Screens Soon, Abused Earth Gets Its Revenge), publicado em de-

zembro de 2007, no The New York Times,4 é apresentado um levantamento dos 

filmes que têm como “personagem principal” o planeta terra, ou a natureza, com 

destaque para aqueles que personificam as catástrofes ambientais, transfor-

mando assim a natureza em uma poderosa e incontrolável vilã. os mais recentes 

filmes-catástrofe com temáticas ambientais nos colocam face a face com uma 

realidade. “se a terra morre, a humanidade morre. se a humanidade sucumbe, o 

planeta sobrevive”,5 e nos faz refletir sobre uma questão fundamental: podemos 

pensar em catástrofes naturais (provocadas pela natureza) se, em maior parte, 
essas catástrofes são resultados da ação invasiva do homem no planeta? nesse 

sentido é sempre sugerida, ou provocada uma inversão de papéis, de quem são 

os mocinhos e quem, ou o que, são os vilões dessas narrativas tão ficcionais e 

especulativas, mas muito próximas da realidade.

A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA CATÁSTROFE  
NOS FILMES O DIA DEPOIS DE AMANHÃ E 2012

Para o desenvolvimento das seguintes análises buscou-se identificar os 

recursos estético-narrativos que desenvolvem a narrativa catastrófica nos 

4 Disponível em: <http://www.nytimes.com/2007/03/12/movies/12vill.html>. acesso em: 2 set. 2011.

5 Frase transcrita do filme O Dia em que a Terra Parou (The Day The Earth Stood Still, 2009).
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filmes O Dia Depois de Amanhã (2004) e 2012 (2009), ambos do diretor roland 

emmerich.

Filme: O Dia Depois de Amanhã

“nossa economia é tão frágil quanto o meio ambiente.”6

enquanto a sociedade e os governos não reconhecerem que a preser-

vação do meio ambiente é um assunto de caráter emergencial e, provavel-

mente, o mais importante do século XXi, estaremos cada vez mais próximos 

de um apocalipse que irá mudar o planeta como o conhecemos, tornando-o, 
possivelmente, inabitável para nossa espécie.

Quando o climatologista Jack hall (dennis Quaid) vai à conferência 

Mundial sobre o aquecimento Global para notificar chefes de estado sobre 

uma iminente catástrofe ambiental de proporções globais, o vice-presidente 

dos estados Unidos o reprime, dizendo: “nossa economia é tão frágil quanto 

o meio ambiente. Tenha isso em mente antes de dar notícias sensacionalis-

tas”. a partir dessa noção capitalista, em que a economia é colocada ao mes-

mo nível de importância que o meio ambiente, é que o filme se desenvolve.
lançado em 2004, O Dia Depois de Amanhã (The Day After Tomorrow) 

ilustra a atual situação da vivência humana na terra e as violentas mani-

festações de fenômenos naturais que têm afligido nosso século. esse é um 

filme-catástrofe que, embora contemple os clichês dramáticos da produção 

cinematográfica norte-americana, traz ao cerne da discussão a preservação 

do meio ambiente, apresentando as prováveis consequências e danos que o 

aquecimento global causará à nossa espécie. É através da recriação de ca-

tástrofes ambientais de proporções inimagináveis que o filme vai impactar 

e debater essas questões, utilizando cenas tão realistas quanto persuasivas 

para demonstrar quão frágil é o ser humano perante as forças da natureza.
diante de estranhos e poderosos fenômenos meteorológicos que ocor-

rem por todo planeta (neve na Índia, chuva de enormes pedras de granizo 

6 Frase retirada do filme O dia depois de amanhã.
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na china e em los angeles, tornados e inundação em nova York, etc.) e que 

vão tomando proporções cada vez maiores, a humanidade tenta sobreviver. 
Para deslocar a narrativa e conectar os eventos que ocorrem ao redor 

do mundo – em paralelo aos eventos centrais da trama – o filme é perme-

ado pela presença de outras mídias, de outras vozes narrativas: jornalistas 

de vários países transmitindo notícias do local onde estão. de fato essa é 

uma das imagens mais comuns nos filmes-catástrofe. o repórter está em 

frente à câmera, diante de um local já destruído ou que está prestes a ser 

afligido, descrevendo os acontecimentos e apresentando dados importantes 

para a construção da fábula. Muitas vezes essas coberturas jornalísticas são 

o discurso científico da obra, pois trazem informações reais sobre as causas 

e consequências das mudanças climáticas. além disso, os repórteres repre-

sentam uma dimensão de verossimilhança, uma imagem que associamos à 

credibilidade, à realidade dentro da narrativa ficcional.
embora todo hemisfério norte do planeta seja atingido pelas catástro-

fes, a maior parte do filme é concentrada em um local e em apenas dois pro-

tagonistas: o professor Jack hall e sua jornada para encontrar e salvar seu 

filho, sam (Jake Gyllenhal), que está refugiado na biblioteca pública de nova 

York – esta também é uma clássica jornada de remissão, do pai que está 

ausente do convívio familiar e tenta restaurar sua relação com o filho. nova 

York é eleita assim o centro simbólico que irá representar o que possivel-

mente também acontece na metade do planeta, como aponta stephen Keane:

Filmes desastre têm tido de longa data fascínio com 
cidades. desde Babilônia e Pompéia até los angeles 
e nova York, elas agiram como centros simbólicos e 
materiais da civilização e da modernidade. (Keane, 
2006, p. 82 apud YacoWar, 1977; Wollen 1992)

assim estabelecidos o local e os protagonistas, falta ainda um dos ele-

mentos fundamentais do gênero, ou seja, os “monstros”, o causador do de-

sastre, aquilo que ocasiona o apocalipse. nos filmes-catástrofe cujo vilão é o 

meio ambiente, há um processo de criação da imagem monstruosa daquilo 

que é natural. a natureza já não é mais bela, agora é destrutiva, perversa, 
poderosa. além dos arquétipos conhecidos como monstruosidades vindas da 
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terra, como King Kong e Godzila, há uma nova dimensão dessa noção de que 

para ser monstro, inimigo, tem que ser algo grotesco, disforme, alienígena. 
a distinção entre o bem e o mal, do ponto de vista da estrutura narrativa 

do filme O Dia Depois de Amanhã, opera mais em um nível de percepção e 

diferenciação entre aqueles que são as vítimas e aquilo que é causadora da 

ameaça. Quando tornados enormes e escuros estão devastando a cidade de 

los angeles, eles são claramente representantes daquilo que é monstruoso, 
nocivo à vida humana; a manifestação revoltosa e devastadora da natureza. 
Até mesmo os ruídos emitidos pelos furacões remetem à figura da mons-

truosidade, do invasor. o mesmo ocorre quando tsunamis inundam as ruas 

de nova York, dizimando a população que tenta em vão fugir; a natureza é 

impiedosa e incontrolável.
através desses elementos, é que na fábula os monstros são concreti-

zados e a natureza personificada como algo devastador. Como aponta Luís 

nogueira (2006, p. 28) “o temor da aniquilação da espécie é experimentado 

de diversas maneiras (a ira de deus, os elementos revoltos e poderosos da 

natureza, o ódio do vizinho)”.
Podemos também estabelecer o diálogo entre duas práticas do cinema 

catástrofe: o embasamento científico e real do filme e aquilo que assume 

uma postura especulativa. em O Dia Depois de Amanhã essas duas dimen-

sões estão perceptivelmente distintas.
o que podemos conceber como real, ou abordagem realístico científica 

da ficção, está ligado ao causador da catástrofe, a sociedade e ao fenômeno 

do aquecimento global. no filme, o professor hall está dialogando com go-

vernantes de vários países na Conferência Mundial Sobre o Aquecimento 

Global, realizada na Índia; esse encontro faz menção direta à reunião da onU 

que teve ostensiva cobertura jornalística, o Painel intergovernamental sobre 

Mudanças climáticas (iPcc). 
o tipo de desastre ambiental presente na narrativa evoca também as 

catástrofes que têm acorrido no mundo real, até mesmo as cenas que compõe 

as reportagens (outras mídias dentro da narrativa) são muito semelhantes às 

imagens reais desses fenômenos naturais, e talvez sejam mesmo imagens 

autênticas, de arquivo. Outra observação sobre a abordagem realística é pelo 

fato do filme tratar de aflições tão presentes em nossa contemporaneidade; 
o aquecimento global e os desastres ambientais resultantes do fenômeno.
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em paralelo, podemos observar como os filmes-catástrofe fazem uso de 

uma linguagem especulativa para preencher suas narrativas, muitas vezes 

partindo de um fragmento do real e desdobrando-o em suposições, a fim de 

fomentar determinadas discussões e reações. nessa perspectiva, apontamos 

no filme O Dia Depois de Amanhã algumas manifestações da especulação 

sobre o desastre ambiental, como a dimensão da catástrofe, que atinge so-

mente o hemisfério norte do planeta, e o surgimento de uma nova era gla-

cial. essas informações servem às necessidades da fábula, mas encontram 

pouco ou nenhum suporte científico. são frutos de especulações que servem 

de pano de fundo para a construção da narrativa catastrófica e favorecem 

o abarcamento de outras discussões também muito importantes do filme, 
como os embates e discursos políticos por trás das tragédias.

o mal, as catástrofes, assumem a forma humana quando lembramos 

que esse flagelo é pura e simplesmente uma reação natural aos anos de ex-

ploração desmedida que o planeta sofreu e que os líderes mundiais poderiam 

ter dado a devida importância a essa questão, prevenindo ou minimizado os 

desastres. 
A dimensão política do filme alcança seu ápice quando os habitantes do 

hemisfério norte tentam se refugiar nos países mais ao sul, principalmente 

nos países latinos. nessa inversão da lógica de imigração, os norte-america-

nos tentam invadir o México e somente são acolhidos quando o presidente 

dos estados Unidos, em acordo com o presidente mexicano, aceita perdoar 

todas as dívidas dos países latinos.
o discurso final do vice-presidente, agora presidente dos estados Uni-

dos, assume um caráter de reconhecimento do erro que cometera quando 

rejeitou os primeiros anúncios do professor Jack hall (figura que representa 

a comunidade científica) sobre a iminente catástrofe que se aproximava. 
em discurso na tv, com um tom de redenção, são essas as palavras 

do até então homem mais poderoso do mundo: “as últimas semanas nos 

encheram com uma sensação de humildade perante a força destrutiva da na-

tureza. Por anos, agimos na crença de que poderíamos consumir os recursos 

naturais de nosso planeta sem consequências. estávamos errados. eu estava 

errado. o fato de o meu discurso vir de solo estrangeiro é uma prova de como 

nossa realidade foi mudada. não só americanos, mas pessoas por todo globo 
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agora são hóspedes das nações que chamávamos de terceiro Mundo. num 

momento de necessidade nos receberam e nos abrigaram. e sou profunda-

mente grato por sua hospitalidade”. Um discurso engajado, político, social e 

humanitário. voltamos aqui à questão da capacidade aludida ao cinema ca-

tástrofe de globalização racional e igualdade entre as nações, um dos clichês 

do gênero. os filmes-catástrofe mostram que em momentos de desastre as 

diferenças desaparecem e os povos se unem pelo desejo de sobreviver, pelo 

amor ao próximo, pela raça humana. o discurso final do presidente corro-

bora com o papel de conscientização que os filmes-catástrofe do século XXi 

pretendem cumprir.

Filme: 2012

Baseado na previsão amplamente conhecida do calendário Maia, de que 

algo muito grave aconteceria em 21 de dezembro de 2012, tão grave que o 

mundo como conhecemos desapareceria, é que o filme 2012 estabelece sua 

narrativa catástrofe. Uma fábula que apela para os efeitos estético-narrati-

vos do desastre para despertar reflexões sobre a real condição da raça hu-

mana no planeta; uma condição de fragilidade absoluta diante das poderosas 

manifestações dos elementos da natureza. como é comum em filmes congê-

neres, o enredo também fomenta discussões sociopolíticas, apelando para 

um senso de humanidade do espectador.
2012 segue a “receita tradicional” dos filmes de catástrofes ambientais. 

Fenômenos naturais descontrolados e de dimensões fantásticas devastam 

cidades inteiras, enquanto os protagonistas tentam sobreviver aos aconte-

cimentos, e durante a empreitada resolvem problemas pessoais no núcleo 

familiar; nesse ínterim, outro protagonista, que no primeiro momento traz 

o alerta sobre a iminente crise e em seguida apela para um discurso socio-

político, clama pela compaixão dos líderes mundiais para com a sociedade.
novamente o personagem central da fábula é a natureza. o filme a per-

sonifica através de terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis, que por sua 

vez são a materialização da vilã; a natureza é então a inimiga. Uma poderosa 

força capaz de devastar o planeta, bem como unir as nações e despertar nos 

indivíduos uma intensa noção de humanidade.
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sob constante risco de morte, Jackson curtis (John cusack), um ex-

-escritor e agora motorista, junto com sua família, tenta sobreviver em meio 

ao caos que toma conta das cidades, abruptamente acometidas por desastres 

naturais. a trama se desenrola ao redor de Jack, e é através dos desafios 

enfrentados pelo protagonista que somos inseridos na história. em paralelo, 
entre a batalha pela sobrevivência e os embates sociopolíticos, o geólogo dr. 
adrian helmsley (chiwetel ejiofor) está em constante conflito com represen-

tantes do governo norte-americano. adrian é o personagem responsável por 

deixar o espectador a par das discussões políticas que se desdobram por trás 

das catástrofes ambientais. sendo assim, a fábula se divide em três tramas 

paralelas, mas que se cruzam a todo o momento: os cidadãos que tentam se 

salvar em meio a cenários apocalípticos, o ex-escritor, Jackson, que em sua 

luta pela sobrevivência resolve também conflitos internos com sua família e 

dr. adrian, que representa o lado humanístico e o discurso científico entre a 

ala política, o homem capaz de estabelecer a dimensão de compaixão e união 

entre as nações.
os elementos estético-narrativos, cenas de catástrofe, como os gigan-

tescos tsunamis que chegam ao himalaia, crateras que se abrem e engolem a 

califórnia e erupções vulcânicas que lançam bolas de fogo pelos ares e espa-

lham densas nuvens de fumaça, são os efeitos especiais que reforçam o en-

redo apocalíptico com apelo melodramático e intensificam as cenas de ação.
superadas as catástrofes, antes de nos apresentar qual o destino dos 

personagens, uma inserção de caracteres nos mostra os dizeres “dia 27 do 

mês 01 de 0001”, que provocam uma série de deliberações sobre o rumo de 

nossa espécie. o espectador está diante de um recomeço, assim como os per-

sonagens do filme. a vida voltará ao normal, a raça humana teve uma segun-

da chance e poderá se restabelecer no continente africano, o menos afetado 

pelos desastres ambientais. assim como em O Dia Depois de Amanhã, que 

apresenta uma inversão da lógica de imigração, em 2012 a humanidade terá a 

oportunidade de recomeçar sua história em um dos continentes mais explo-

rados e miseráveis do mundo, a África. Mais uma vez o discurso sociopolítico 

e a utópica união das nações são lançados, como proposta de reflexão, para 

o público. dessa forma, o filme cumpre seu papel enquanto entretenimento, 
mas também como ferramenta de educação política, social e cultural, daí a 
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capacidade lúdica do cinema catástrofe enquanto ferramenta de esclareci-

mento e conscientização ambiental, devido à popularidade do gênero.

A IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO CINEMA CATÁSTROFE 
PRESENTES EM O DIA DEPOIS DE AMANHÃ E EM 2012

além das estratégias e convenções enraizadas no cinema catástrofe 

que são mais facilmente reconhecíveis pelo público – como a materialização 

de cenários apocalípticos, o apelo melodramático e as cenas de ação – pode-

mos identificar outras manifestações recorrentes em filmes do gênero, con-

forme apontam os pesquisadores Glenn Kay e Michael rose no livro Disaster 

Movies, ao tentar responder a seguinte pergunta: “então, o que define um 

filme catástrofe?” (KaY; rose, 2006, p. 10)

assim os autores apontam recorrências que juntas, ou ao menos a 

combinação de algumas delas, são imprescindíveis para caracterização do 

filme-catástrofe.

1) A presença de rostos reconhecíveis e grandes 
estrelas interpretando personagens de vários sta-
tus sociais. 2) a poderosa força da natureza fora do 
controle da humanidade, e um protagonista que 
constantemente alerta a comunidade sobre o perigo 
iminente, sem sucesso. 3) Cenas de auto-sacrifício e 
destruições em massa. 4) efeitos especiais espetacu-
lares e as multidões em pânico correndo em direção 
a câmera. 5) há muitas vezes um tema de amor nes-
ses filmes e, como mencionei anteriormente, horrí-
veis e elaboradas cenas de morte. (KaY; rose, 2006, 
p. 10-11)

todas estreatégias citadas pelos autores estão presentes em ambas as 

fábulas e são parte fundamental da narrativa. Podemos apontar a presença 

de astros da indúsria cinematográfica norte-americana nos dois filmes. em 

O Dia Depois de Amanhã, o protagonista, o climatologista Jack hall, é inter-

pretado pelo ator dennis Quaid; já em 2012 o ex-escritor Jackson curtis é 
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representado por John cusack. nesse último filme, o presidente dos estados 

Unidos, personagem de alto status social, é representado pelo ator danny 

Glover. além de outras figuras conhecidas, essas são as principais estrelas 

presentes nas duas obras.
os autores Kay e rose apontam também a poderosa força da natureza 

fora de controle e um protagonista que constantemente tenta alertar a so-

ciedade sobre o perigo iminente. conforme pudemos identificar, a natureza 

e suas manifestações são o evento principal que irá determinar o a aventura 

dos personagens. a força da natureza fora de controle é o que dá a ambos os 

filmes a dimensão da catástrofe. Jack hall e dr. adrian são os responsáveis 

por tentar alertar os governantes e a população, a princípio sem sucesso. 
enquanto o professor hall se empenha para convencer os chefes de estado 

de que medidas devem ser tomadas em caráter emergencial, dr. adrian tenta 

convencer as autoridades norte-americanas sobre o direito dos cidadãos de 

estarem cientes do que está por vir. os dois protagonistas só obtêm êxito 

tardiamente.
As cenas de autossacrifício ficam a cargo de personagens coadjuvantes. 

eles padecem para ajudar, ou não prejudicar os demais. como já havia sido 

observado por susan sontag (1965, p. 47), “o herói e sua família, embora em 

constante risco, sempre escapam da morte.” [...].
em 2012, as manifestações dos fenômenos naturais alcançam propor-

ções e verossimilhança como jamais fora visto no cinema, e as cenas de mul-

tidões fugindo em pânico também estão presentes em ambas as narrativas. 
As mortes provocadas pelo caos e pelos desastres são tão horríveis quanto 

espetaculares. as cenas de catástrofe permeiam o imaginário lançando o 

espectador em ambientes apocalípticos, extraindo profundas reações, uma 

catarse de emoções em meio ao desastre ambiental.
o romance também é um importante elemento do cinema catástrofe. 

em O Dia Depois de Amanhã há um enlace romântico entre sam hall e sua 

amiga laura, que se refugiam na biblioteca municipal de nova York. em 

2012, Jackson curtis reata a união com sua ex-esposa depois que o marido 

dela se sacrifica tentando ajudar outra pessoa. o geólogo dr. adrian também 

está em constante flerte com laura, filha do presidente norte-americano. no 

final, após o enclausuramento nas arcas, o casal está junto e laura, grávida.
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conforme observado, todos os critérios apontados pelos autores Glenn 

Kay e Michael rose (2006, p.10-11), sobre a identificação do cinema catástrofe, 
estão presentes ostensivamente em ambos os filmes, principalmente no que 

os autores apontaram como “a poderosa força da natureza fora do contro-

le da humanidade”, que é materializada através de fenômenos naturais e 

concebida como a vilã da história. sendo assim, podemos argumentar que 

a natureza aparenta ser o tema central dos filmes-catástrofe do século XXi, 
com destaque para os dois aqui analisados. a dimensão do cinema catástrofe 

como estética ou gênero não está manifesta apenas na materialização do 

desastre em si, mas na presença de outros elementos. estratégias narrativas 

que permeiam o cinema catástrofe desde os primeiros apontamentos feitos 

pela escritora susan sontag, até a atualidade. ainda que o cinema catástrofe, 
por transitar entre a fantasia e a ficção científica, tenha mobilidade para 

tratar de diferentes temáticas que vão desde ataques terroristas, invasão 

extraterrestre, colisões de cometas, acidentes nucleares, intempéries da 

naturesa e etc., alguns procedimentos e critérios são imprescindíveis para 

identificação da obra como pertencente ao gênero.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

neste trabalho, buscamos demonstrar como a estética catastrófica se 

estabeleceu no cinema a partir dos anos 1950 e de que maneira esse gê-

nero se configura no século XXi; apresentando suas estratégias estético-

-narrativas, procedimentos e critérios que configuram e ajudam a identificar 

um filme-catástrofe. em um breve apanhado, identificamos algumas obras 

cinematográficas representantes do cinema catástrofe, dando destaque para 

as décadas de setenta e noventa, anos férteis para o gênero.
nosso principal objetivo foi apontar que as narrativas catástrofe são 

legítimas representantes das aflições sociopolíticas do momento histórico 

em que estão inseridas, levando às telas do cinema a materialização ficcional 

dos temores das sociedades contemporâneas às obras. ao buscar essa apro-

ximação com o real o cinema catástrofe consegue despertar reações mais 

autênticas e intensificar o suspense e as expectativas, abusando de efeitos 
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especiais que beiram a perfeição, estreitando os limites entre aquilo que é 

fantástico e o que é crível.
tendo identificado a relação entre o gênero cinematográfico e as afli-

ções humanas, alegamos que no século XXi o cinema catástrofe tem como 

principal vilão, causador do apocalipse, o meio ambiente, que se materializa 

como algoz através de poderosos e incontroláveis fenômenos naturais.
Com o foco da mídia direcionado para questão do aquecimento global, 

o meio ambiente está cada vez mais presente nas narrativas catástrofe. Para 

reforçar esse argumento, apresentamos breves análises de dois filmes, su-

cessos de bilheteria, realizados na última década e que têm como persona-

gem central a natureza. nas análises destacamos a construção da narrativa 

catastrófica tendo como base o meio ambiente, um tema que tem causado 

muita aflição e apreensão nos últimos anos.
sendo assim além de entreter, o cinema catástrofe demonstra uma im-

portante capacidade lúdica de estabelecer discussões e fomentar mobiliza-

ções sociais, sempre apelando para uma dimensão de globalização humana 

e unificação. Pois um dos clichês do gênero é apresentar ao espectador um 

final onde vários povos, religiões e nações se unem para sobreviver aos fla-

gelos que acomentem o planeta. como susan sontag (1965, p. 48) aponta, já 

nos anos 60, “a expectativa do apocalípse pode ser a ocasião para a desfilia-

ção radial da sociedade.’’ao que o filósofo slavoj Zizek vai dizer: 

Filmes catastrofe podem ser o único gênero social-
mente otimista ainda existente, e isso é um triste 
reflexo do nosso estado de desespero. a única ma-
neira de imaginar uma utopia de cooperação social é 
evocar uma situação de catastrofe absoluta.7
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