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RESUMO  
 
 

Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre as representações fílmicas do meio ambiente 
e suas relações com os organismos que o constituem em suas diversas esferas. Inicialmente 
nos debruçamos sobre a categoria de cinema ambiental e apresentamos ao leitor a 
retrospectiva de um vasto leque de documentários brasileiros que, ao longo da história do 
cinema em nosso país, trazem em sua estrutura narrativa e estética, de maneira explícita ou 
tangencial, questões ambientais. Tendo em vista que o conceito de cinema ambiental é 
bastante impreciso e se rearranja de acordo com critérios e fronteiras estabelecidos por cada 
autor ou instituição e/ou com o locus em que se dá  a exibição do filme, apresentamos como 
metodologia de investigação dessas questões nossa proposta de leitura ecologizante dos 
filmes, que pode ser aplicada, a princípio, na análise de qualquer obra audiovisual. 
Finalmente, empregamos a leitura ecologizante à análise de três documentários 
brasileiros: Aboio (2005), de Marília Rocha; Terra deu, terra come (2011), de Rodrigo 
Siqueira, e As hiper mulheres (2012), dirigido por Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takumã 
Kuikuro. Para a leitura de cada um desses documentários buscamos jogar luz sobre 
aspectos representativos das questões ambientais que vão além da temática central de cada 
filme. Em Aboio privilegiamos as relações entre cinema e animal; em Terra deu, terra 
come os jogos e o feitiço presentes nas tradições e no cinema e, em As hiper mulheres, as 
relações entre cosmologia e ecologia na comunidade Kuikuro. 

 

 

Palavras-chave: 1. Documentário (Cinema). 2. Cinema ambiental. 3. Marília Rocha. 4. 
Rodrigo Siqueira. 5. Carlos Fausto. 6. Leonardo Sette. 7. Takumã Kuikuro. 
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ABSTRACT  
 
 
 

This research aims to reflect on filmic representations of the environment and its relations 
to the organisms that constitute it on its various spheres. First, we discuss the category of 
environmental film and introduce to the reader a retrospective of a wide range of Brazilian 
documentaries which, throughout the history of cinema in our country, brings in its 
narratives and aesthetics structures environmental issues, either explicitly or tangentially. 
Considering that the concept of environmental film is quite imprecise and rearranges itself 
according to various criteria and boundaries established by each author or institution and/or 
the locus in which the film is exhibited, we offer as methodology an ecologizing reading of 
films that can be applied to analyze any audiovisual work. Finally, we use the ecologizing 
reading to analyze three Brazilian documentaries: Cattle Callers (2005), by Marília Rocha; 
The Earth Giveth, The Earth Taken Away (2011), by Rodrigo Siqueira, and The 
Hyperwomen (2012), directed by Carlos Fausto, Leonardo Sette and Takumã Kuikuro. 
With our analysis of these documentaries we try to shed some light on the representative 
aspects of environmental issues which go beyond the central theme of each film. In Cattle 
Callers we give privilege to the relations between cinema and animal; while in The Earth 
Giveth, The Earth Taken Away we give privilege to the games and the magic spells 
presented in the traditions shown, and at last, on the movie The Hyperwomen, we look more 
carefully into the relations between cosmology and ecology in the Kuikuro community. 
 
 
 

Key-words: 1. Documentary (Cinema). 2. Environmental cinema. 3. Marília Rocha. 4. 
Rodrigo Siqueira. 5. Carlos Fausto. 6. Leonardo Sette. 7. Takumã Kuikuro. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As questões ambientais são um tema incontornável em qualquer reflexão mais 

consequente sobre os caminhos e descaminhos da sociedade contemporânea. Não se pode, 

conscientemente, ignorar os prejuízos promovidos pelo homem no seu trato com a natureza 

e com tudo aquilo que ela lhe proporciona para a sua própria sobrevivência no planeta. 

Como um dos reflexos desse novo discernimento que acomete segmentos cada vez mais 

expressivos da comunidade internacional, nota-se a intensificação da presença de tais 

questões nas produções midiáticas e artísticas como um todo. Em sintonia com esse 

movimento, o aumento da produção nacional de filmes que tocam, de maneira direta ou 

tangencial, o tema do meio ambiente é inconteste. Em contraste com esse cenário, a 

produção teórica no campo dos estudos do cinema que se detenham sobre filmes que 

inserem em seus enunciados o ambiente (natural ou construído) e suas relações com as 

diferentes sociedades, ainda é muito incipiente em relação à grande projeção que esses 

artefatos audiovisuais vêm ganhando nos últimos anos.  

As obras fílmicas são um meio legítimo, oportuno e extremamente eficaz para 

estimular um maior engajamento da sociedade em ações efetivas que levem a uma 

compatibilização mais equilibrada entre o inevitável desenvolvimento econômico e a 

preservação do meio ambiente. Sempre houve uma relação íntima entre o cinema e a 

sociedade. Os filmes revelam escolhas ideológicas, propõem interpretações e modos de ver 

o mundo. O cinema é uma das mais eficientes formas e produção de representações que 

circulam numa dada formação social. Para se construir ele está sempre colocando a 

sociedade em cena e expondo as idiossincrasias daquela em que foi produzido e/ou que 

busca retratar. Por conseguinte,  revela-se como um potente instrumento de penetração no 

interior de agrupamentos humanos, o que justifica a análise do filme enquanto um dos 

procedimentos de investigação da sociedade dos homens. A questão ambiental, atualmente 

tão cara a esta última, exerce influência na produção cinematográfica e vice-versa. O 
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cinema é um veículo privilegiado de difusão das representações das relações entre as 

sociedades e os meios nos quais elas se desenvolvem.  

A potência das formas de representação imagéticas pode ser judiciosamente 

exemplificada pela figura do globo terrestre visto do espaço. Essa foto tem sido usada tanto 

para evocar o isolamento e fragilidade da Terra, quanto para criar o sentido de partilha entre 

todos os seres de um mesmo espaço vital. Segundo o analista de mídia John Hannigan, esse 

retrato foi a mensagem ambiental – involuntária – mais eficaz do século XX (GARRARD, 

2006, p. 225-226). A imagem da Terra vista do espaço abriga, segundo o ecocrítico 

Garrard, duas grandes ideias: de um lado a finitude de recursos e a fragilidade do planeta, e, 

por outro, a capacidade de manter o ciclo de vida dos organismos por tempo indeterminado, 

se for feita uma boa gestão de seus recursos. Garrard afirma que precisamos não apenas 

“pensar globalmente”, mas devemos também “pensar o globo” a partir de constructos da 

Terra fornecidos pela economia, pela política, pela biologia, assim como pela literatura, 

pela televisão e pelo cinema (GARRARD, 2006, p. 227-228).  

Olhar para as representações do meio ambiente, das relações entre sociedade e 

ambiente e dos debates sobre as questões ambientais no cinema nacional é nosso interesse 

primeiro. Como pautar nosso olhar neste sentido? Decidimos por investir nossa busca no 

chamado “cinema ambiental”, uma categoria cuja definição é extremamente imprecisa, mas 

cuja produção cresce vertiginosamente, principalmente a partir de festivais que levam a 

temática como marca de identificação.  

Existe um filme ambiental? Quais seriam as suas características? De que critérios se 

servir para demarcar essa categoria? Empenhados em jogar alguma luz sobre essas 

questões, começamos, no primeiro capítulo, com um acercamento à produção acadêmica 

que se debruça sobre o tema e que vêm tomando corpo desde a década de 1990. Não há um 

consenso sobre o  conceito de cinema ambiental: seria uma categoria temática 

circunstancial, podendo ser indicada em função dos elementos internos presentes no filme 

(seu texto), sua estilística e sua temática, ou, ainda, pelos ingredientes externos ao filme, 

indicados pelo contexto de leitura a que este é submetido, como, por exemplo, ser exibido 

em um festival de cinema ambiental? Consideramos que se trata de uma categoria 
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circunstancial, pois a mesma obra cinematográfica pode ser considerada ambientalista em 

um festival dedicado à causa ecológica e, em outro momento, ser considerada feminista em 

um festival dedicado à causa feminista. O contexto, nesse sentido, rege a leitura e 

catalogação do filme como sendo ambiental ou não. Em alguns casos existe, por parte do 

realizador, uma preocupação em passar uma mensagem ecológica, em promover a 

conscientização do público, ou um esforço em fazer uma denúncia, em trazer para o filme 

as relações entre a sociedade e o ambiente. Em outros casos não há intenção consciente ou 

evidente por parte do diretor do filme, mas, como vimos, o contexto em que se dá sua 

exibição pode direcionar o público para um determinado tipo de leitura. Por exemplo, a 

exibição de um filme em um evento sobre sustentabilidade lança luz sobre alguns de seus 

aspectos, narrativos, estilísticos e temáticos que não faziam, necessariamente, parte do 

projeto do realizador. O espectador, nesse caso, irá buscar elementos que sejam, em certa 

medida, registros, documentos ou indicadores, de sustentabilidade. 

A partir desse primeiro embate com o tema percebemos uma grande predominância 

de filmes do domínio do documentário catalogados como cinema ambiental. O 

documentário, por estar calcado quase sempre nos acontecimentos da vida em curso, sejam 

eles passados ou presentes, traz elementos do real e é compreendido como documento do 

mundo histórico. Logo, sua estrutura é portadora de uma instrução de leitura que o 

identifica como documento do mundo histórico. Assim, pensar as representações do 

ambiente e das relações da sociedade com o ambiente em produções cinematográficas 

calcadas no mundo histórico e que demandem ser lidas como documentos desse mesmo 

mundo nos parece uma proposta de recorte interessante para o desenvolvimento de nossa 

pesquisa. Dada a relevância desses filmes, principalmente na seleção dos festivais de 

cinema ambiental, decidimos dirigir o foco de nossa investigação nos documentários que 

trabalhem, de maneira direta ou tangencial, com a temática ambiental. 

Ainda no primeiro capítulo fazemos um levantamento, a partir da bibliografia e dos 

festivais de cinema ambiental, de documentários brasileiros que trazem elementos para o 

debate das questões do meio ambiente. Fazemos uma retrospectiva, desde os primórdios do 

cinema nacional até os dias de hoje, de documentários que trabalham a temática ambiental 
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de maneira explícita ou implícita. Não catalogamos tais documentários como 

documentários ambientais, balizamos nossa escolha de títulos apoiadas na bibliografia, 

principalmente a partir do extenso levantamento feito por Beto Leão em Cinema Ambiental 

no Brasil: uma primeira abordagem (2001), uma encomenda do III Festival Internacional 

de Cinema e Vídeo Ambiental, e dos documentários nacionais selecionados para festivais 

de cinema ambiental. O livro de Beto Leão foi fundamental para nossa pesquisa, pois trata-

se da única obra disponível até a conclusão desta dissertação a fazer uma retrospectiva 

histórica, desde as primeiras produções cinematográficas em solo brasileiro, da 

representação do meio ambiente no cinema nacional de maneira detalhada. Esta é a razão 

pela qual o citamos de maneira recorrente no primeiro capítulo. Grande parte dos 

documentários não tem uma intenção ecológica explícita, mas foram catalogados como 

pertencentes à categoria de “cinema ambiental” por autores e curadores de festivais, ou 

seja, são obras emblemáticas da representação do meio ambiente e suas questões no cenário 

nacional. Nossa intenção é propiciar ao leitor um primeiro contato com os documentários 

que tratem da temática, ainda que de maneira marginal. 

Dada à fluidez com que se caracteriza a índole do cinema ambiental, nossa proposta 

consiste em nos aproximarmos desses filmes impelidos por uma leitura de viés ecológico. 

No segundo capítulo expomos nossa concepção de ecologia a partir da associação das 

proposições de Latour (1998), Guattari (2006), Bateson (1998) e Ingold (2000) e que 

abrangem mais do que somente os aspectos ambientais, mas englobam também aspectos 

sociais e subjetivos. Entendemos a ecologia como uma organização global que integra os 

seres vivos e o ambiente, as relações sociais e a subjetividade humana. Apresentamos, 

ainda no segundo capítulo, a ecocrítica, uma linha de estudos literários que busca 

demonstrar a ligação de interdependência entre a subjetividade humana e o ambiente, nem 

sempre visível, a partir das obras de Rueckert (1996), Glotfelty & Fromm (1996), Garrard 

(2006) e Rust & Monani (2012). Consideramos que qualquer filme pode ser analisado 

ecocriticamente, ou seja, à luz da ecologia.  

Apresentamos, para tanto, nossa proposta de leitura ecologizante, uma associação da 

leitura ancorada na ecocrítica e a leitura documentarizante proposta por Roger Odin (2000, 
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2005, 2011 e 2012). Odin afirma que a produção de afetos e sentidos de um filme começa a 

se delinear em sua produção, ou seja, nas intenções do realizador, e se conclui na recepção 

do filme, ou seja, na recepção pelo público que também contribui para a construção de 

sentido de uma obra cinematográfica. O filme, seja de ficção ou de não-ficção, carrega em 

sua estrutura elementos que vão produzir sentido a partir de certos modos de leitura por eles 

indicados. Um dos modos citados por Odin é o modo de leitura documentarizante, que 

encara a obra cinematográfica, ou partes dela, como um documento do mundo histórico. 

Nesse sentido, um filme de ficção pode ser lido como um documento da psique do 

realizador, por exemplo. As instruções de leitura podem estar dentro do filme, em sua 

estrutura narrativa, estilística, ou seja, em seu texto; ou podem estar fora do filme, como em 

seu paratexto, ou seja, nos textos produzidos à margem do filme como sua sinopse, ou, 

ainda, indicadas pelo contexto, como ser exibido dentro de um festival de cinema temático. 

Odin define o documentário como o filme que integra em sua estrutura estilística e textual 

indicações e instruções que ativam a leitura documentarizante. Dito de outra forma, são 

muitos os constituintes diegéticos que podem provocar a leitura ecologizante, como, por 

exemplo, sua temática, seus créditos, ou seu produtor, no caso de um filme financiado por 

uma organização de defesa do meio ambiente. Mas existem também os componentes 

situados fora do filme, como o ambiente em que é projetado: um festival dedicado ao 

cinema ambiental; ou, ainda, a utilização que dele é feita: ilustrar uma palestra sobre a 

extinção de espécies na Mata Atlântica, por exemplo.  

Precisando: nossa proposta de leitura ecologizante é uma leitura do filme a partir do 

modo documentarizante através de uma instrução ecológica.  

 A leitura ecologizante direciona seu foco para determinados aspectos do filme que 

trazem elementos sobre as relações entre organismos e ambientes, a interação dos seres 

vivos com o meio que os cerca etc. Podemos aplicar a leitura ecologizante a obras de ficção 

e não-ficção. Em nossa pesquisa elegemos aplicá-la a filmes indexados como 

documentários devido ao papel que desempenham dentro de todas as vertentes do ativismo 

ambiental.  
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No terceiro capítulo aplicamos a leitura ecologizante na análise de três 

documentários. Optamos por analisar documentários que tivessem sido selecionados para 

algum festival de cinema ambiental e decidimos nos ater a filmes selecionados para o 

Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, que ocorre a cada ano, desde 

1999 sem interrupções, na cidade de Goiás Velho, no estado de Goiás. O FICA é o mais 

renomado festival de cinema ambiental do país, com projeção nacional e internacional. Ser 

exibido no contexto de um festival dedicado a filmes ambientais conduz, quase 

obrigatoriamente, a leitura do espectador para aspectos ecológicos do filme. Entre os 

documentários de longa-metragem nacionais selecionados para a mostra competitiva ao 

longo da existência do festival encontramos um total de 32 filmes1. Dentre esses filmes 

elegemos três, cada um representativo de um modo de vida tradicional: o indígena, o 

quilombola e o sertanejo. Os três títulos foram fartamente premiados em outros festivais de 

cinema, não necessariamente atrelados à causa ambiental, e nos pareceram interessantes por 
                                                

1 Terra do mar (1997) de Mirella Martinelli; No rio das amazonas (1995) de Ricardo Dias; O cineasta da 

selva (1997) de Aurélio Michiles.; Pierre Fatumbi Verger – Mensageiro entre dois mundos (1998) de Lula 

Buarque de Hollanda; Os carvoeiros (2000) de Nigel Noble; O sonho de Rose – 10 anos depois (2000) de 

Tetê Moraes; Na veia do rio (2002) de Ana Rieper; Aboio (2005) de Marília Rocha; Estamira (2004) de 

Marcos Prado; O profeta das águas (2005) de Leopoldo Nunes; Pirinop, meu primeiro contato (2007) de 

Mari Corrêa e Kanaré Ikpeng; Sumidouro (2008) de Cris Azzi;  Benzeduras (2008) de Adriana Rodrigues; A 

Árvore da Música (2009) de Otávio Juliano; Corumbiara (2009) de Vincent Carelli;  Kalunga (2009) de Luiz 

Elias, Pedro Nabuco e Sylvestre Campe; Efeito reciclagem (2009) de Sean Walsh; Quebradeiras (2009) de 

Evaldo Mocarzel; Reidy, a construção da utopia (2009) de Ana Maria Magalhães.; Tamboro (2009) de Sergio 

Bernardes; Um lugar ao sol (2009) de Gabriel Mascaro; Lixo extraordinário (2009) de Lucy Walker, João 

Jardim e Karen Harley; No meio do rio, entre as árvores (2010) de Jorge Bodanzky; Tempo de mudança 

(2010) de João Amorim; Terra deu, terra come (2010) de Rodrigo Siqueira; As hiper mulheres (2011) de 

Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takumã Kuikuro;  Paralelo 10 (2011) de Sílvio Da-Rin;  Remissões do rio 

negro (2010) de Erlan Souza e Fernanda Bizarria; Sementes do nosso quintal (2010) de Fernanda Heinz 

Figueiredo;  Em busca de um lugar comum (2012) de Felippe Schultz Mussel; No fundo nem tudo é memória 

(2012) de Carlos Segundo e Serra Pelada – A lenda da montanha de ouro (2013) de Victor Lopes 
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não tratarem as questões do meio ambiente de maneira evidente, nem com intenção 

visivelmente ecológica, o que torna a leitura ecologizante ainda mais rica. O primeiro 

documentário analisado é Aboio (2005) de Marília Rocha, que resgata as tradições do aboio 

através das memórias dos vaqueiros. O filme traz algumas experiências estéticas e de 

linguagem que estabelecem uma pertinente relação entre câmera, vaqueiro e boi. O segundo 

título é Terra deu, terra come (2010), dirigido por Rodrigo Siqueira, o registro tem como 

tema o canto vissungo, canções rituais herdadas dos escravos africanos que misturam 

dialetos africanos e português arcaico. O filme se desenvolve a partir do velório, cortejo 

fúnebre e enterro de João Batista, onde o cinema e o feitiço aparecem entrelaçados, tanto na 

estrutura fílmica quanto nas histórias contadas por Pedro de Aleixina. As hiper mulheres 

(2011), dirigido por Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takumã Kuikuiro, primeiro filme de 

autoria indígena a chegar às salas de cinema comerciais é o terceiro título trabalhado. O 

documentário acompanha a preparação das mulheres para o ritual Jamurikumalu, maior 

ritual feminino do alto Xingu, em que a cosmologia kuikuro emerge. 

Como já anunciamos, buscamos nos aproximar da representação do meio ambiente e 

suas questões pelo documentário nacional a partir de uma proposta de leitura ecologizante 

dos filmes. Esse modo de leitura pode se estender para outras obras artísticas, como já vem 

sendo trabalhada pela ecocrítica. A retrospectiva histórica das representações das relações 

entre organismos e ambiente pelo documentário nacional é uma importante moldura para 

essa reflexão. 
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CAPÍTULO 1 – Cinema e Meio Ambiente 

 

 

1.1  O que seria cinema ambiental? 

 

O ambiente, seja ele natural ou construído, é tudo o que nos cerca, podendo ser 

entendido também como o lugar onde se situa a ação de uma narrativa tanto a de uma obra 

literária quanto a de uma produção cinematográfica, por exemplo. A imagem fílmica e o 

espaço narrativo que esta representa estão relacionados com o ambiente por serem ambos 

os elementos que carregam em si a percepção, a concepção e a experiência de mundo do 

realizador e que participam também da construção, da percepção e da concepção de mundo 

do espectador. Nos dias de hoje, o primeiro contato da maioria das pessoas com ambientes 

distantes e alheios aos seus se dá, em geral, através dos diversos tipos de mídia, entre elas o 

cinema. Ou seja, na maioria dos casos, a representação de outros espaços e de questões a 

eles referentes acontecem antes da experiência real. Em outras palavras, geralmente se 

conhece um lugar por meio de alguma peça midiática, como um filme, e depois, 

eventualmente, vem a experiência de se estar neste lugar. Assim, o filme é um importante 

elemento na construção de representações sobre ambientes e ecossistemas tendo, portanto, 

um  grande potencial para influenciar nossas ações. 

 
Os textos cinematográficos, com suas apresentações audiovisuais sobre 
indivíduos e seus habitats, afetam nossa imaginação sobre o mundo 
circundante, e, portanto, potencialmente, nossas ações a respeito desse 
mundo (RUST e MONAMI, 2013, p. 2).2 
 

Ao longo da história cinematográfica brasileira houve um grande número de 

produções  que trataram da temática ambiental de maneira direta ou indireta, tema sobre o 

qual nos debruçaremos de forma mais aprofundada à frente. Contudo, os estudos sobre a 

relação entre cinema e meio ambiente consolidaram-se apenas na década de 1990, assim 
                                                

2 “Cinematic texts, with their audiovisual presentations of individuals and their habitats, affect our 
imaginations of the world around us, and thus, potentially, our actions towards this world.” (RUST and 
MONAMI, 2013, p. 2) 
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como a necessidade do enquadramento dos filmes com temática ambiental na categoria de 

cinema ambiental. Na realidade, a década de 1990 foi um momento de fortalecimento da 

reinserção das questões ambientais dentro das ciências sociais como um todo, como a 

sociologia ambiental, história ambiental, assim como fortalecimento dos estudos da 

ecocrítica literária e cinematográfica. A produção acadêmica sobre o cinema de temática 

ambiental, também chamado ecocinema3, não se limita à análise dos filmes com uma 

mensagem ambiental explícita e consciente, mas também a filmes comerciais e de 

vanguarda. Alguns autores afirmam que a análise dos ecofilmes proporciona uma nova 

mirada para o mundo:  

 
Para os críticos dos ecofilmes, os estudos de cinema e ecocinema nos 
permitem reconhecer formas de ver o mundo que não sejam através da 
perspectiva estreita do olhar antropocêntrico, que situa os desejos 
humanos individuais no centro do universo moral (RUST e MONAMI, 
2013, p. 11).4 

 

Na introdução do livro “Ecocinema Theory and Practice” (2013),  escrita por Rust e 

Monami, afirma-se que ainda que haja diferentes posicionamentos sobre as potencialidades 

do ecocinema de inspirar mudanças nas formas de ver e de agir no mundo, tendemos a 

concordar que o cinema é cultural e materialmente imbuído e que traz em si 

posicionamentos éticos e ideológicos. Além disso, o estilo de vida atual, pautado pelo 

consumo, afeta questões não somente relacionadas às interações humanas, mas também as 

interações com o mundo não-humano. Rust e Monami argumentam que o ecocinema 

providencia uma janela para refletirmos sobre o estado atual das questões ecológicas e 

sobre nossa ação no sentido de perpetuar o estilo de vida marcado pelo consumo ou 

buscando alternativas a ele (RUST e MONAMI, 2013, p. 3). 
                                                

3 Utilizaremos aqui os termos cinema ambiental, cinema ecológico e ecocinema para nos dirigirmos aos 
filmes com temática ambiental de maneira mais ampla. Em português é mais comum encontramos a 
designação cinema ambiental, em contrapartida, em textos em inglês é mais usual o termo ecocinema em 
detrimento de cinema ambiental (environmental cinema). Frisamos que ainda não há uma explanação muito 
clara da diferenciação, ou não, entre essas categorias. 
4 “For eco-film critics, cinema and ecocinema studies enable us to recognize ways of seeing the world other 
than through the narrow perspective of the anthropocentric gaze that situates individual human desires at the 
center of the moral universe.” (RUST and MONAMI, 2013, p. 11) 
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Rust e Monami fizeram o levantamento das primeiras produções relacionadas à 

temática listando algumas das obras mais importantes.5 No cenário nacional não contamos 

com uma produção tão consistente, mas podemos notar a mesma tendência a partir dos anos 

2000, principalmente com o surgimento dos festivais de cinema ambiental no final da 

década de 1990 e sua popularização nos anos 2000. Os dois títulos dedicados às relações 

entre cinema e meio ambiente encontrados em nosso levantamento são o já citado “O 

cinema ambiental no Brasil: uma primeira abordagem”, de Beto Leão (2001) e 

“Representações do meio ambiente. Clima, cultura, cinema”, organizado por José 

Francisco Serafim e Sérgio R. Lima de Santana (2012), uma coletânea de artigos 

relacionados às representações do meio ambiente de maneira mais geral e também, mais 

especificamente, no cinema.  

Vemo-nos, assim, diante de uma questão: o que seria um filme ambiental ou 

ecofilme? É possível esboçar uma definição? Há inúmeras definições mas a maioria dos 

autores converge em conceituar um filme ambiental como um filme cujo conteúdo promove 

idéias ecológicas em maior ou menor grau, ou, geralmente, que possui ou transmite uma 

sensibilidade ecológica, despertando a consciência e apresentando conceitos como 

ecocentrismo e interconectividade ecológica. De acordo com Heméritas (2011): 

 
O sentido atuante das obras cinematográficas, sob viés ambiental, residiria 
em despertar sentimentos altruístas capazes de incorporar no público 
espectador o conhecimento, ocupando assim uma lacuna deixada por 
outros veículos midiáticos como a televisão, que, na atualidade, não 
dispensa, cotidianamente, uma lógica ou relevância social à cobertura de 
cada item de sua pauta jornalística (HEMÉRITAS, 2011, p. 15-16). 

 

                                                
5 “Primate visions: Gender, race and a nature in the World of Modern Science” de Donna Haraway’s (1989), 
“Green Cultural Studies: Nature in Film, Novel and Theory” de Jhan Hochman (1998), “Reel Nature: 
American’s Romance with wildlife on film” de Greeg Mitman (1999), “Wildlife Films” de Derek Bousé 
(2000), “Green Screen: Environmentalism and Hollywood Cinema” de David Ingram (2000), “The Garden in 
the Machine: A Field Guide to Independente Films about Place” de Scott MacDonald (2001), “Hollywood 
Utopia” de Pat Brereton (2005), “The Landscape of Hollywood Westerns: Ecocriticism in the American Film 
Genre” de Deborah Carmichall (2006), “Watching Wildlife” de Cynthia Chris (2006), “Framing the World: 
Explorations in Ecocriticism and Film” Paula Willoquet-Maricondi (2010) e os artigos “Toward a Feminist 
Critique os Television Natural History Programmes” um ensaio de Barbara Crowthes (1994), “The Work of 
Environmentalis in a Age of Televisual Adventures” um artigo de Luis Vivanco (2004) e “Green Film 
Criticism and its Futures” um artigo de Adrian Ivankhin (2008). 



 12 

O autor considera o cinema uma possibilidade de informação sobre a condição 

humana, condição essa que tem uma interdependência intrínseca com o ambiente. Afirma, 

ainda, que um filme pode ser usado como instrumento de manutenção ou transformação da 

sociedade e que o papel fundamental do cinema ambiental seria a sensibilização da causa 

ambiental. Ou seja, o ecocinema teria uma proposta diferenciada: a de despertar 

sentimentos altruístas e de incorporá-los ao conhecimento assim como de ser um veículo de 

denúncia e de apelo da causa político-ambiental globalizada. Lúcia Guido e Cristina Buzzo 

(2011), em consonância com Heméritas, afirmam que o cinema ambiental tem uma suposta 

potencialidade de sensibilizar e convencer os espectadores, o que, por sua vez, poderia 

levar a uma mudança de ação ao afrontar as complexas questões ambientais (GUIDO e 

BUZZO, 2011, p. 59). Elas afirmam que o cinema ambiental está 

 
(...) ligado à emergência da temática ambiental na mídia, com a ampliação 
dos debates sobre o desenvolvimento sustentável e as ameaças de 
extinção. Desdobrou-se na criação de espaços específicos para a 
divulgação das produções, como acervos de filmes e de espaços de 
legitimação como festivais de cinema ambiental no Brasil e no mundo 
(GUIDO e BUZZO, 2011, p. 58). 

 

Segundo as autoras, a classificação de um filme na categoria de cinema ambiental 

considera menos os aspectos fílmicos e mais particularmente os interesses de produtores, 

realizadores, militantes ambientalistas e da mídia interessada em temas em evidência 

(GUIDO e BUZZO, 2011, p. 58) e muitos filmes acabam subordinados ao objetivo de 

sensibilizar e convencer os espectadores, o que pode levar à realização de filmes com 

enfoque moralista, em suas palavras: 

 
A onda verde na produção cinematográfica pode levar a um conjunto de 
filmes com enfoque moralista e categórico que perca de vista o valor do 
cinema como forma de expressão e interrogação da condição humana, 
porquanto a realização de obras com a finalidade de persuadir o público 
para a temática ambiental pode resultar na simplificação de cunho 
pretensamente didático que impede o debate efetivo sobre o futuro do 
planeta e o legado que será deixado para as gerações futuras (GUIDO e 
BUZZO, 2011, p. 67).  
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O jornalista Beto Leão (2001) afirma que o cinema ambiental é tão antigo quanto o 

próprio fazer cinematográfico e que a sua concepção do conceito não se restringe aos filmes 

ecologicamente engajados, mas engloba todos aqueles que tragam temas que proporcionem 

uma leitura sobre o meio ambiente, que promovam a reflexão sobre as questões ambientais 

e que mostrem as interações e transformações da natureza pela ação do homem. Já 

Mohamed Bamba (2012), insere o filme ambientalista no campo discursivo considerando-o 

a partir de seu conteúdo, de sua temática. Para ele, o cinema ecologista milita, zela e 

denuncia. Busca a construção de um “mundo possível”, um mundo idealizado, fantasioso, 

dos desejos. Ou seja, seu conceito de cinema ambiental, ou cinema ecológico, vincula-se a 

ao engajamento ecológico do filme em questão. De acordo com Bamba:  

 
Os filmes ecologistas fomentam uma nova forma de relação social e 
intersubjetiva em torno da questão ambiental, basta pensar nos tipos de 
reapropriação e usos “pedagógicos”, militantes, políticos etc. que são 
feitos das imagens e dos discursos de alguns desses “filmes 
ambientalistas” no espaço público (BAMBA, 2012, p. 154-155). 
 
 

Bamba (2012) afirma que os filmes ecologistas de caráter mais engajado têm seus 

modos de produção, circuitos de circulação e público específicos. A narrativa dialoga 

diretamente com esse público específico. O conhecimento científico sobre clima e meio 

ambiente pode ser disseminado ou deturpado pelo sistema de comunicação que produz uma 

mensagem em forma de narrativa claramente destinada a espectadores singulares. Ainda 

segundo o autor, o filme ecologista é um veículo para hipóteses, mitos e ideologias 

ambientalistas. Analisar seu modo de organização narrativa e discursiva, bem como seus 

modos de recepção e de uso no espaço público, ajuda a entendê-lo. As escolhas estéticas, 

estilístico-poéticas, discursivas e narrativas podem gerar mudanças de postura e de atitude 

no plano espectatorial. Segundo ele: 

 

(...) a compreensão do sentido e do funcionamento 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 
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filmes, a fim de examinar sua capacidade performativa (BAMBA, 2012, 
p. 153). 

 

Willoquet-Maricondi (2010) estabelece uma firme oposição hierárquica entre o que 

classifica como ecocinema e os filmes ambientalistas. Os ecofilmes seriam as produções 

engajadas que atentam para o ecocentrismo, para a interconexão das espécies e ações, e que 

seriam potenciais fomentadores do ativismo ambiental. Já os filmes ambientalistas seriam 

aqueles que desenvolvem a temática ambiental em sua narrativa, mas que não rompem com 

o antropocentrismo, sendo a temática ambiental somente mais um tema atual, como podem 

ser diversos outros. 

 

Uma importante distinção que gostaria de estabelecer entre os filmes 
"ambientalistas" e o ecocinema é a conscientização e intenções ativistas, 
assim como responsabilidade de elevar as preocupações sobre as questões 
e práticas contemporâneas que estão afetando a saúde de nosso planeta. O 
ecocinema se esforça publicamente para inspirar ações pessoais e políticas 
por parte dos espectadores, estimulando nosso pensamento, de modo a 
trazer mudanças completas nas escolhas que fazemos, diariamente e a 
longo prazo, como indivíduos e como sociedades, localmente e 
globalmente (WILLOQUET-MARICONDI, 2010, p. 45).6 

 

A autora afirma ainda que o cinema de arte e os documentários ativistas estariam 

mais próximos de ser um ecofilme; fazendo referência a um filme de arte, Willoquet-

Maricondi argumenta que um realizador que use longos takes e ritmo lento pode promover 

contemplação ao longo das linhas ecológicas, como um exemplo de ecofilme. Sua crítica 

tende a enfatizar os ecofilmes como experiências principalmente cognitivas, em vez de 

afetivas ou emocionais, como poderiam ser alguns dos filmes ambientalistas. Afirma que os 

ecofilmes poderiam promover uma sensibilidade ecocêntrica e modificar a percepção dos 

espectadores.  

                                                
6 “An important distinction I wish to establish between “environmentalist” films and ecocinema is the latter’s 
consciousness-raising and activist intentions, as well as responsability to heighten awareness about 
contemporany issues and practices affecting planetary health. Ecocinema overtly strives to inspire personal 
and political action on the part of viewers, stimulating our thinking so as to bring about concrete changes in 
the choices we make, daily and in the long run, as individuals and as societies, locally and globally.” 
(WILLOQUET-MARICONDI, 2010, p. 45) 
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Já Scott MacDonald (2013) trabalha com filmes experimentais que reconhece como 

ecocinema. Ele afirma que esses filmes seriam opostos ao ritmo histérico da mídia 

comercial, principalmente da publicidade, e sua função não é produzir narrativas pró-

ambientais no estilo Hollywood, ou no estilo documentário convencional, ainda que, 

segundo ele, documentários possam alertar-nos para questões ambientais. O crítico afirma 

que este grupo de filmes 

 
(...) oferece à audiência uma representação do mundo natural dentro da 
experiência cinematográfica que modela a paciência e atenção – 
qualidades da consciência cruciais para uma apreciação profunda e um 
contínuo comprometimento com o ambiente natural (MACDONALD, 
2013, p. 19).7 

 

O crítico David Ingram (2013) afirma que o objetivo da crítica cinematográfica aos 

ecofilmes é promover um entendimento melhor e urgente das questões ambientais na 

cultura das artes e das humanidades. Fundamenta sua base teórica para a análise dos filmes 

a partir da teoria cognitivista visando entender as implicações das diferentes escolhas 

estéticas, como o ritmo lento e os takes longos. Considera os filmes dentro de três suaves 

oposições: 1) cinema de arte x cinema popular; 2) realismo x melodrama; 3) moralismo x 

imoralismo. O autor levanta a questão se um filme de ensaio, gênero ou estilo específico é 

mais efetivo que outro tipo em promover o entendimento ecológico. Ingram trabalha com o 

modelo associativo para entender como o espectador constrói o significado do filme, 

construção esta que envolve aspectos cognitivos, emocionais e afetivos, buscando clarear as 

suposições sobre a recepção da audiência e a estética que dela participa. 

Concordamos com Rust e Monami (2013) quando argumentam que alguns filmes que 

apresentam um viés ecocrítico e uma análise cuidadosa podem incitar ao engajamento e 

instigar iniciativas que levem em conta as várias relações do cinema com o mundo ao nosso 

redor. É importante frisar ainda que o cinema, assim como as outras artes, revela 

                                                
7 “(...) offers audiences a depiction of the natural world within a cinematic experience that models patience 
and mindfulness – qualities of consciousness crucial for a deep appreciation of and an ongoing commitment 
to the natural environment.” (MACDONALD, 2013, p. 19) 
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posicionamentos éticos e ideológicos de seus realizadores e da sociedade da época em que 

foram realizados, incluindo concepções ideológicas sobre a natureza, o equilíbrio ecológico 

e o desenvolvimento sustentável. 

Não há um consenso em relação ao que seria o cinema ambiental, como vimos, mas 

há algumas nuances do também chamado de cinema ambientalista, filme ecologista, 

ecocinema, entre outros. O meio ambiente sempre esteve presente no cinema. A 

necessidade de se enquadrar um filme na categoria de cinema ambiental é recente, 

influenciada principalmente pelo surgimento de Festivais de cinema ambiental em âmbito 

mundial, mas também por militantes, realizadores, jornalistas, produtoras e outras 

instâncias. Entendemos aqui como “cinema ambiental” filmes que tragam em sua narrativa, 

de maneira direta ou tangencial, a relação do homem com o meio, e entre as espécies e o 

meio. Não há uma marca estética que desponte nos filmes de caráter ambiental; a única 

tendência encontrada é a preponderância de filmes do “gênero” documentário. Por trazer 

traços do real e, portanto, elementos da relação do homem ou de animais não-humanos com 

o meio ou de ecossistemas, o documentário parece ter potencialidades interessantes para 

trabalhar a questão ambiental, o que não significa que a ficção não tenha suas virtudes. 

Decidimos, a partir da constatação da predominância de filmes documentários, nos ater à 

este domínio fílmico em nossa pesquisa.  

Em alguns filmes a intenção do realizador em fazer uma denúncia, em apresentar 

alternativas, em registrar a interação do homem com o meio, ou de animais não-humanos 

com o meio, é evidente, mas nos interessamos também por filmes que tragam questões 

ambientais de maneira tangencial e, inclusive, não intencional. A instrução de leitura do 

filme pelo viés ecologista pode vir de várias instancias: 1) no próprio texto fílmico em 

figuras estilísticas, em sua narrativa, em sua temática; 2) em seu paratexto, ou seja, nos 

textos produzidos à margem do filme, como a sinopse, matérias nos meios de comunicação, 

comentários em meios especializados, cartazes e; 3) em seu contexto, na instrução de modo 

de leitura indicado por instituições como um Festival de cinema ambiental, a instituição 

produtora do filme, no âmbito de um evento sobre meio ambiente, entre outras instituições 

de contexto que possam demandar um modo de leitura do filme. Iremos nos aprofundar nos 
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modos de produção de sentido e nas instâncias que indicam um determinado modo de 

leitura no próximo capítulo. 

 

 

1.2 Meio ambiente e documentário no Brasil – uma panorama histórico. 

 

O ambiente sempre esteve presente no cinema, seja como espaço narrativo onde a 

história de desenrola, temática e, inclusive, como personagem. As questões ambientais e a 

maneira de encarar a natureza de uma determinada época influenciam a representação 

cinematográfica que se faz do meio ambiente e das relações entre a sociedade e esse meio. 

É notável, no entanto, a força e o domínio do documentário entre os filmes de cunho 

ambiental, como já dito anteriormente. 

 

A história do cinema ambiental brasileiro está umbilicalmente ligada à 
própria história do documentário e do curta-metragem no nosso País. A 
primeira vez que uma câmera rodou no Brasil foi para registrar a bela 
paisagem da baía de Guanabara. E a mata atlântica, pode-se dizer, foi o 
primeiro ecossistema brasileiro a ser registrado pelo cinema nacional, 
servindo hoje de referência entre o que era o meio ambiente no início do 
século 20 na então capital do País e sua atual situação hoje, em pleno 
terceiro milênio, quando lamentamos tanto a sua gradativa devastação 
(LEÃO, 2001, p. 13). 

 

Os primeiros registros cinematográficos brasileiros plasmaram imagens do ambiente, 

tanto natural quando urbano. Encontramos esses registros principalmente nos filmes do 

cotidiano, denominados “naturais”, que se expandiram para diversas regiões do país. Leão 

(2001) afirma, a partir de seu conceito algo amplo de cinema ambiental já apresentado 

anteriormente, que o este é tão antigo quanto o próprio cinematógrafo. O marco fundador 

do cinema brasileiro é o filmete Entrada do porto do Rio de Janeiro com vistas da Baía de 

Guanabara, realizado em 1898 por Afonso Segretto, considerado o primeiro filme rodado 

no Brasil. 
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Segundo Leão (2001), as representações do meio ambiente no documentário nacional 

tiveram três grandes fases: 1) Documentários “naturais” mudos; 2) Documentários de 

caráter nacionalista-ufanistas; 3) Documentários ambientais. Segundo o autor no final do 

século XIX e começo do XX, os filmes valorizavam a paisagem, a natureza, retratando 

cidades do interior e paisagens bucólicas. O documentário mudo brasileiro fazia uma 

exaltação do exotismo dos trópicos. Dois grandes nomes da filmografia da época são Luiz 

Thomaz Reis e Silvino Santos. Thomaz Reis, também conhecido como cineasta de Rondon, 

foi o militar responsável pelas fotos e filmes da comissão de linhas telegráficas no Mato 

Grosso. Participou da construção da imagem “oficial” do índio brasileiro como estratégia 

de ocupação. Silvino Santos começou a produzir filmes sobre a Amazônia a partir de 1910, 

época em que a região vivia o esplendor econômico do ciclo da borracha.  

 A partir da década de 1930, grande parte dos documentários apresentava um caráter 

nacionalista-ufanista, participando do esforço de integração do governo Vargas na 

construção do Estado e da identidade nacional. No ano de 1936, é criado o Instituto 

Nacional do Cinema Educativo (INCE), que produziu mais de 400 títulos ao longo de sua 

existência até 1966, dentre eles vários documentários sobre o ambiente rural e a natureza 

brasileiros dirigidos por Humberto Mauro. 

As preocupações ambientais, no âmbito internacional, até a década de 50, se 

concentravam em sua maioria, no meio acadêmico e científico. Os questionamentos da 

ordem social estavam, até então, atrelados aos movimentos socialistas e operários. A partir 

da década de 1960 emergem diversos movimentos sociais que questionam o modo de vida, 

as implicações, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente, do estilo de vida e de 

produção cada vez mais voraz. Inserido nesse panorama, surgem os movimentos 

ecologistas. A escassez dos recursos naturais é uma questão latente. 

A década de 1970 foi um período marcante para o movimento ambientalista. Nesse 

período as questões ambientais começaram a entrar na pauta de discussão dos organismos 

intergovernamentais e governamentais que se ocupavam das estratégias de 

desenvolvimento. Também nessa década, as disciplinas híbridas, que trabalham as 

temáticas advindas do embate entre sociedade e ambiente, tal como a história ambiental, a 
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sociologia ambiental, a geografia histórica, a antropologia ecológica, a ecologia humana, 

entre outras, começam a se institucionalizar, a conquistar cada vez mais espaço e a 

aumentar o número de suas produções dentro da esfera acadêmica. 

Nesse período, décadas de 1960 e 1970, as representações do ambiente nos 

documentários brasileiros mudam de foco, das paisagens exóticas da Amazônia e do 

Centro-Oeste para a Caatinga do Nordeste e as favelas das grandes cidades, muitas vezes 

fazendo um paralelo entre esses dois polos mostrando, por exemplo, o processo migratório 

interno. A eclosão do movimento do Cinema Novo, com suas novas opções ideológicas e 

estilísticas, produziu inúmeras obras. Com grande importância no cenário nacional 

podemos citar também os documentários produzidos pela chamada Caravana Farkas, que 

visavam fazer um retrato crítico-analítico do modo de vida dos brasileiros das diversas 

regiões do país.8 

A partir da década de 1980, os estudos na área de ambiente e sociedade se 

consolidam e as preocupações ambientais e do uso sustentável dos recursos naturais 

entraram na pauta das políticas públicas e nos projetos de desenvolvimento econômico. O 

progresso sustentável passa a ser uma preocupação cada vez mais constante, não tanto por 

altruísmo ou amor à ecologia, mas pelo possível colapso do próprio sistema capitalista em 

razão do uso abusivo e irresponsável dos recursos naturais. Neste período, a questão 

ambiental se internalizava mais fortemente nas organizações governamentais, nos setores 

econômicos, nos estudos acadêmicos e na sociedade civil. A problemática ambiental 

ganhava mais espaço também na mídia não impressa. Um importante marco foi a produção 

da série A década da destruição, filmada por Adrian Cowell e Vicente Rios de 1980 a 

1990, uma série de 11 documentários sobre a destruição da Amazônia em suas diversas 

facetas. Notamos uma mudança no tratamento da temática, agora explicitando e 

questionando diretamente as relações do homem com seu meio.  

Já na década de 1990, depois da realização da Rio Eco-92, Conferência Mundial da 

ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, houve um boom de produções e de 

                                                
8 O projeto era, efetivamente, produzir documentários didáticos retratando o povo brasileiro da floresta 
amazônica aos pampas gaúchos, mas, por falta de financiamento, apenas o Nordeste foi contemplado. 
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espetacularização da temática ecológica, tanto na mídia televisiva, em programas como 

Globo Ecologia e Globo Repórter, como em produções fílmicas, haja vista os inúmeros 

festivais de cinema ambiental que se consolidaram no Brasil e no mundo.  

Os estudos sobre a relação entre cinema e meio ambiente fortaleceram-se neste 

mesmo período, assim como a necessidade do enquadramento dos filmes com temática 

ambiental na categoria de cinema ambiental como já visto anteriormente. Em realidade, a 

década de 1990 foi um momento de fortalecimento da reinserção das questões ambientais 

dentro das ciências sociais como um todo, assim como o fortalecimento dos estudos da 

ecocrítica literária e cinematográfica. Atualmente o tema ambiental perpassa a maioria das 

questões econômicas, políticas e sociais da sociedade ocidental. 

Tendo como base o levantamento feito por Leão (2001), que relaciona as produções 

de cinema de caráter ambiental com seu respectivo bioma, iremos fazer uma retrospectiva 

de documentários nacionais que trazem a temática ambiental de maneira explícita ou 

implícita. Frisamos que não catalogamos, necessariamente, os filmes citados como 

“documentários ambientais”, mas os consideramos obras de referência no tocante à 

representação do ambiente e da natureza no contexto brasileiro. O cinema ambiental não 

existe como uma categoria estanque e de fronteiras rígidas. Trata-se de um conjunto de 

filmes passíveis de receberem uma leitura que busque apreender as relações entre o homem 

e o ambiente, leitura esta que pode ser conduzida a partir de várias instâncias. O 

documentário de temática ambiental fornece elementos importantes para se pensar as 

questões ambientais, mas tais elementos não fazem parte, obrigatoriamente, das intenções 

de seu realizador ou estão presentes no texto fílmico; podem, sim, serem encontradas no 

contexto, em indicações extra-fílmicas, como, por exemplo, na apresentação do artefato 

audiovisual em uma palestra, uma aula ou um evento sobre mudanças climáticas. Ainda 

que o realizador não tenha pensado seu documentário como um potencial estímulo para 

tratar desta questão específica, o palestrante convida a plateia à leitura do documentário 

exibido pelo viés das mudanças climáticas. Em geral, o que convencionalmente chamamos 

de documentário ambiental são filmes que registram modos de vida tradicionais, biografias 

ligadas à luta ecológica, dilemas de consumo da sociedade contemporânea, documentários 
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que mostram a vida de animais e ecossistemas, filmes que tragam em sua narrativa eventos 

dramáticos e inclusive apocalípticos como mudanças climáticas produzindo catástrofes 

naturais, escassez de alimentos, destruição de ecossistemas, poluição de rios, mares, entre 

tantos outros. 

Nosso panorama histórico parte da obra de Leão (2001) que faz uma extensa listagem 

de filmes desde os primórdios até a data da publicação de seu livro dentro das seguintes 

categorias: Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Cerrados e Pantanal Mato-grossense. 

Utilizamos também a dissertação de Heméritas (2011) que apresenta um conjunto de 37 

filmes de maior representatividade para o cinema ambiental nacional em ordem 

cronológica, e o livro de Gonçalves (2012) que traça um panorama crítico da representação 

da Amazônia no cinema internacional, nacional e amazonense. Estando nossa abordagem 

ancorada no domínio do filme documentário, incluímos em nossa retrospectiva, afora as 

obras citadas, longas metragens nacionais exibidos no Festival Internacional de Cinema 

Ambiental9, um dos mais antigos e mais importantes festivais de cinema de temática 

ambiental, e da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental10, um evento recente que vem 

ganhando a cada ano maior projeção. Tais filmes, além de participarem desses festivais,  

são, também,  neles catalogados como documentários ambientas. A proposta é fazer um 

panorama dos documentários que trabalham com o registro do ambiente, de questões 

relativas ao meio ambiente e que sejam representativos na filmografia nacional, mas 

reiteramos que não pretendemos classificá-los como documentários ambientais. A escolha 

dos filmes é uma entre outras possíveis, títulos adicionais poderiam ser incluídos; contudo, 

a viga mestra do nosso critério de seleção foram documentários elencados por Leão e 

Heméritas e, documentários selecionados para festivais de temática ambiental. Nosso 

intuito neste capítulo é propiciar ao leitor um acercamento inicial a alguns documentários 
                                                

9 O FICA é realizado a cada ano em Goiás Velho – GO desde 1999 e conta com grande projeção na mídia 
nacional e internacional. O XIII FICA, em 2006, obteve o terceiro maior público entre os festivais 
audiovisuais brasileiros, com aproximadamente 150 mil espectadores, somadas todas as atividades 
promovidas pelo festival segundo dados fornecidos por Antonio Leal em Festivais audiovisuais: diagnóstico 
setorial 2007 – indicadores 2006. O festival Ecocine é o festival de cinema ambiental mais antigo do país, 
realizado pela primeira vez em 1992 junto à Rio Eco-92, mas não possui a mesma projeção do FICA. 
10 A Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental é uma mostra recente que teve sua primeira edição em 2012 na 
cidade de São Paulo, e que vem crescendo a cada ano, se desdobrando em mostras itinerantes, mostras em 
escolas e universidades. 
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brasileiros realizados ao longo da história da cinematografia nacional que tragam o tema 

ambiental em suas imagens e sons, ainda que de forma tangencial. Não iremos nos ater 

detalhadamente nesses filmes nem tampouco fazer uma análise crítica dos mesmos, 

reservamos o terceiro capítulo desta dissertação para o desenvolvimento de análises mais 

aprofundadas de algumas obras que se revelaram emblemáticas no contexto de nossa 

pesquisa. 

O cinema surge no final no século XIX e nesta mesma época o Brasil vivia o 

esplendor do Ciclo da Borracha que proporcionou a ocupação da região amazônica e atraiu 

inúmeros investimentos para a região, inclusive na esfera artística. No início do século XX 

a borracha extraída dos seringais representava 40% das exportações nacionais. Cidades 

como Manaus, Belém e Porto Velho se desenvolveram e enriqueceram vertiginosamente. 

Nesse contexto, encontramos dois dos maiores nomes do documentário mudo brasileiro, 

Luiz Thomas Reis e Silvino Santos. Segundo Gonçalves ambos: 

 
(…) Desenvolveram vasta filmografia no período em que o cinema estava 
se afirmando como linguagem e foram pais fundadores do documentário 
brasileiro filmando grande parte de sua obra na Amazônia 
(GONÇALVES, 2012, p. 80). 

 

Silvino Santos realizou diversos filmes de propaganda encomendados por grandes 

empresários e Luiz Thomas Reis produziu filmes de caráter institucional, principalmente 

para a Comissão Rondon, mas isso não impediu que os dois desenvolvessem uma obra 

própria, com estilo pessoal. O documentário mudo brasileiro valorizava a exuberância da 

natureza e seu potencial econômico. O Brasil é apresentado como uma terra selvagem, 

virgem, grandiosa, e ao mesmo tempo um país do futuro com grandes potencialidades 

econômicas. As inúmeras imagens de cachoeiras é um exemplo dessa abordagem; as 

cachoeiras são ao mesmo tempo um espetáculo esplendoroso da natureza intocada e uma 

promessa de energia para o país (LEÃO, 2001, p. 12). 

A Amazônia já tinha sido fotografada por diversas expedições científicas e culturais 

estrangeiras que vieram para desbravar a selva e os povos indígenas na segunda metade do 

século XIX. A prosperidade econômica do Ciclo da Borracha transformou as cidades do 
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norte e sua elite consumia artigos de luxo e eventos culturais. O cinema em Manaus era 

frequentado desde 1879 pela classe abastada da cidade no Teatro Amazonas (LEÃO, 2001, 

p. 46). Silvino Santos, português, filho de ricos agricultores, se estabelece em Manaus no 

ano de 1910 e foi contratado para produzir um documentário para um importante 

seringalista peruano que queria defender-se de acusações de massacre à população 

indígena. Nesse projeto, Santos foi enviado a Paris para um estágio nos estúdios da Pathé-

Frères e nos laboratórios dos Irmãos Lumière. Santos voltou da França com muito material 

e realizou as filmagens para o seringalista, mas acabou perdendo a maior parte do material.  

Sua principal obra foi o documentário de longa-metragem No país das amazonas, 

de 1922. O filme apresenta a exploração da natureza e os meios de produção da região 

amazônica na época, desde pescadores de pirarucu e peixe-boi, passando pela extração de 

seringais e castanhais às riquezas florestais da fauna e da flora. Exibe registros da ferrovia 

Madeira-Mamoré, de costumes do grupo indígena Maué e da viagem da equipe pelo rio. No 

país das amazonas teve grande sucesso de público nas principais salas nacionais e também 

nas salas de cinema de cidades europeias como Paris, Londres e Lisboa. Outros trabalhos 

relevantes foram Terra encantada, de 1923, sobre a beleza e sofisticação da cidade do Rio 

de Janeiro, então capital federal do país, e No rastro do eldorado, de 1924, documentando a 

expedição Hamilton Rice às nascentes do Rio Branco onde exibe as primeiras imagens 

aéreas da Amazônia. 

Luiz Thomas Reis11 era baiano e militar, foi encarregado do trabalho fotográfico da 

Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do governo federal. Colaborou por vinte anos 

com Cândido Mariano da Silva Rondon, chefe da Comissão. Rondon utilizava amplamente 

a fotografia para registro da expedição que, além de instalar linhas telegráficas, fez um 

levantamento geográfico, da fauna, da flora e de grupos indígenas por onde passou (LEÃO, 

2001, p. 49-50). A produção fotográfica e cinematográfica da Comissão Rondon ajudou na 

criação de uma imagem “oficial” do indígena brasileiro integrando a estratégia de ocupação 

do Oeste e das fronteiras nacionais. Segundo o pesquisador Fernando de Tacca, a imagem 

                                                
11 Para saber mais vide: TACCA, Fernando de. A imagética da Comissão Rondon. Campinas: Papirus, 2001. 
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oficial era pautada em uma tríade ideológica: 1) índio como “bom selvagem”; 2) “índio 

pacificado”; 3) “o índio integrado/aculturado” (TACCA apud LEÃO, 2001, p. 50). 

Thomaz Reis foi enviado à Europa em 1912 por Rondon para que adquirisse 

equipamentos e material para as filmagens da Expedição. Seu primeiro filme foi Os sertões 

de Mato Grosso, de 1914, um documentário que acompanha a expedição guiada por 

Rondon e comandada pelo ex-presidente americano Theodore Roosevelt. O filme foi 

exibido em Nova York em 1918 com a apresentação de Roosevelt e obteve grande sucesso 

no eixo Rio – São Paulo. Os documentários realizados pela Comissão eram exibidos 

comercialmente a fim de angariar fundos. Sua obra considerada mais relevante é o 

documentário Festas e rituais Bororo, de 1916. O filme é um registro etnográfico do 

cotidiano dos índios Bororo, sua pesca com timbó e a cerimônia de um ritual funerário. 

Outros títulos de Reis importantes foram: Ronuro, selvas do Xingu, de 1924 que 

acompanha a expedição de desbravamento do Rio Ronuro e suas comunidades indígenas; 

Viagem ao Roraimã, de 1927; Parimã, fronteiras do Brasil, também de 1927; e Inspetorias 

de fronteiras - alto do Rio Negro, de 1938.  

Durante a década de 1930 temos o aumento da intervenção do Estado na economia e 

na sociedade. Em 1936 foi criado o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE) que 

produziu cerca de 400 títulos até sua extinção em 1966, sendo que aproximadamente 350 

são assinados por Humberto Mauro. A maior parte das produções é composta por filmes 

educativos, de divulgação científica e de registro da cultura popular brasileira. Segundo 

Leão: 

 

O INCE produziu filmes que misturavam nacionalismo com cientificismo, 
pregando um discurso que reivindicava a preservação dos autênticos 
valores da cultura nacional. O Instituto era o braço ideológico do Estado 
getulista na cultura e contava com a colaboração da elite intelectual e 
artística da época, produziu 354 filmes documentários de curta e média 
duração sob a batuta de sua principal figura desse período (LEÃO, 2001, 
p. 20). 

 

 As produções abrangiam diversas áreas como biologia, astronomia, história, 

geografia, literatura, entre outras. Humberto Mauro realizou inúmeros documentários sobre 
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a natureza brasileira, sua fauna e sua flora e aspectos da cultura popular, em especial sobre 

o mundo rural. Destacamos entre produções que tocam a temática ambiental, Vitória régia, 

de 1937, primeiro filme brasileiro a participar de um Festival de Cinema Internacional 

(Veneza). Vitória régia mostra a planta de mesmo nome que é cultivada na Quinta da Boa 

Vista, no Horto Botânico do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Descreve seu ciclo de vida, 

sua fisiologia e distribuição geográfica no país. Outras obras destacadas são os 

documentários da Série Brasilianas, todos versando sobre o labor do homem no campo, 

suas tradições e folclore. A Série é composta por seis documentários que mostram o mundo 

das fazendas, engenhos, usinas, cachoeiras e paisagens, cenário da terra natal de Mauro, o 

interior de Minas Gerais. Compõe a série: Chuá-chuá, de 1945; Azulão, de 1948; Aboio e 

cantigas, engenhos e usinas, Cantos e trabalho, de 1954 e Manhã na roça, de 1956, todos 

de autoria de Humberto Mauro. 

 Na década de 1960 o cinema muda seu foco do exotismo tropical da Amazônia e do 

Centro-Oestre, voltando seu olhar para a aridez do Nordeste e para as favelas das grandes 

metrópoles. Segundo Leão:  

 
Da geração do Cinema Novo, que lançou novas opções estilísticas sob a 
influência do cinema-verdade europeu, Paulo César Saraceni foi o 
primeiro a se aventurar pelos caminhos do que pode ser caracterizado aqui 
como cinema sócio-ambiental. Em 1959, ele realizou o documentário 
Arraial do Cabo, retratando uma colônia de pescadores localizada a 25 
quilômetros de Cabo Frio. O filme de Saraceni, co-dirigido por Mário 
Carneiro, divide com Aruanda, rodado entre janeiro e março de 1960, o 
título de marco da virada do cinema brasileiro voltado para as questões 
que envolvem a sobrevivência do homem em seu habitat. As imagens do 
povo e da natureza do Nordeste, tão caras ao Cinema Novo, eram 
estampadas pela primeira vez na tela (LEÃO, 2001, p. 24). 

 

 Arraial do Cabo, lançado em 1959, trata dos impactos da indústria mineradora 

sobre a atividade de pesca extrativa na vila de Arraial do Cabo, no norte fluminense. A 

instalação da Fábrica Nacional de Álcalis na vila causou uma enorme mortandade dos 

peixes e fez com que muitos pescadores fossem obrigados a buscar outra fonte de renda. 

Heméritas (2011) considera o filme o primeiro documentário ambiental brasileiro por trazer 

uma reflexão sobre a ação do homem no meio e suas consequências para preservação e 
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manutenção do modo de vida. Já Aruanda (1960), de Linduarte Noronha, é considerado o 

deflagrador do Cinema Novo e uma obra de referência estética para o movimento. Foi 

produzido com recursos do INCE em parceria como antigo Instituto Joaquim Nabuco e 

registra o cotidiano da comunidade quilombola Olho d´Água da Serra do Talhado, em 

Santa Luzia do Sabugui na Paraíba. 

 Outro documentário na mesma linha é Apelo, de 1960, dirigido por Trigueirinho 

Neto. Em entrevista à Leão, o crítico Jean-Claude Bernardet, contrariando o anteriormente 

citado Heméritas (2011),  afirma que considera Apelo o primeiro filme do cinema ambiental 

brasileiro: 

 
Apelo, filme de curta metragem, o mais recente de Trigueirinho Neto, é 
um documentário que nos parece novo no panorama paulista, pela sua 
expressão e pelo fato de não se limitar a descrever, mas de ser também 
uma tomada de posição. (...) Apelo trata da vegetação no Brasil: a pobreza 
vegetal é mais frequentemente oriunda da pobreza do solo que da falta de 
água, e um reflorestamento cientificamente orientado permitiria obter 
resultados satisfatórios (BERNADET apud LEÃO, 2001, p. 11). 

 

A Amazônia, apesar de não ser, como vimos, a preocupação central dos 

documentaristas na década de 1960, não foi deixada de lado. Com financiamento do INCE 

temos dois documentários realizados por Heinz Forthmann12, fotógrafo e cineasta de 

origem alemã (nascido em Hanôver em 1915, mas radicado no Brasil desde 1932) que 

trabalhou como fotógrafo na Comissão Rondon e posteriormente com Darci Ribeiro, 

Kuarup, de 1962 e Jornada Kamaiurá, de 1965. Segundo Gonçalves, ambos os filmes 

fazem parte do moderno documentário na Amazônia que: 

 
(…) a partir da década de 1960, período em que, entre outras coisas, o 
país passou a viver sob o regime da ditadura militar e a região amazônica 
passou a ser considerada de segurança nacional, para onde foi destinada 
uma série de programas intervencionistas de cunho integracionista e 
desenvolvimentista, que ignoravam suas especificidades socioculturais 
(GONÇALVES, 2012, p. 83). 

                                                
12 Informações mais detalhadas podem ser encontradas na tese de doutorado de Marcos de Souza Mendes 
entitulada Heinz Forthmann e Darcy Ribeiro: cinema documentário no Serviço de Proteção aos Indios, SPI, 
1949-1959, defendida em 2008 na Universidade Estadual de Campinas. 
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 Como já vimos, Heinz Forthmann mudou-se para o Brasil com a família em 1932. 

Em 1942, já no Rio de Janeiro, passou a trabalhar no Serviço de Proteção ao Índio (SPI) 

exercendo a função de fotógrafo e cineasta. Atuou junto à Comissão Rondon e 

posteriormente acompanhou e registrou diversas expedições realizadas com Darcy Ribeiro. 

Tem um vasto material fotográfico e cinematográfico do cotidiano e de rituais de diversas 

etnias indígenas. Seu filme mais conhecido, Kuarup, ganhou diversos prêmios e mostra 

aspectos do dia a dia da comunidade indígena Kamaiurá que habita o Alto Xingu, como o 

cultivo e a elaboração de alimentos à base de mandioca, os treinamentos com arco e flecha, 

o aprendizado das atividades de fiar pelas moças da aldeia, além do ritual que dá nome ao 

filme, que homenageia um grande líder morto, desde sua preparação até a sua consumação. 

Outro filme de sua autoria que merece destaque é Jornada Kamaiurá. Trata-se, aqui, da 

descrição de aspectos da vida cotidiana dos Kamaiurá, como a caça, a pesca e a coleta de 

frutos e insetos, a preparação de tintas pelas mulheres a partir do pequi para uso cerimonial 

etc. Registra, ainda, crianças aprendendo artesanato, a construir uma flecha e preparar uma 

refeição com biju e bebida de pequi, além de dar destaque às relações da comunidade  com 

a Lagoa Ipavu, que lhe fornece água e peixes.  

 Wolf Jesco Von Puttkamer foi outro documentarista que dedicou sua vida à causa 

indígena. Filho de alemães, nasceu no Brasil, foi para a Alemanha estudar e acabou preso 

pelo nazismo e levado a um campo de concentração de onde conseguiu fugir. Documentou 

os campos dos deslocados de guerra para as Nações Unidas e para o Tribunal Militar 

Internacional de Nuremberg. Em 1948 mudou-se para Goiânia a convite do então 

governador do estado Jerônimo Coimbra Bueno para participar do projeto de colonização 

do interior (LEÃO, 2001, p. 57).  

Jesco participou de diversas Expedições, muitas delas junto aos irmãos Villas-Boas, 

em que registrou o cotidiano dos índios de Goiás e da Amazônia. O documentarista 

produziu oito filmes em 16 mm com apoio da BBC de Londres, além de fotografar para a 

National Geographic e escrever centenas de páginas de diários. Participou de produções de 

Adrian Cowell e realizou três filmes sobre o Nordeste durante os anos da ditadura. Jesco é 



 28 

reconhecido como um dos precursores da antropologia visual no Brasil. Seu enorme acervo, 

representativo de 60 etnias, se encontra no Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia 

da Universidade Católica de Goiás (IGPA-UCG). Segundo Leão: 

 
Jesco registrou minuciosamente todos os acontecimentos que presenciou, 
descrevendo-os de forma livre e pessoal, mas com rigor na coleta dos 
dados e na sistematização de seus trabalhos. Presenciou fatos memoráveis 
na vida dos índios Txucahamãe, Txicão, Suruí, Cinta Larga, Uru-Eu-Wau-
Wau, Marubo, Kampa, Kaxinawá, Atoari, Yanomami, Hixcarina, entre 
muitos outros. Entre seus documentários de 16 mm, a maior parte 
colorida, destacam-se The Happy Lake, sobre os índios Yawalapity; The 
Gentle People, sobre os índios Suyá; Contact With Hostile Tribe, sobre os 
primeiros contatos com os índios Txicão; The Fate of the Amazon Women, 
sobre o mito das mulheres Amazonas; In the Power od Witchdoctors, 
sobre os médicos e os xamãs; Incident in Mato Grosso, sobre o resgate 
dos índios Kayabi; The Men Without a Bown, sobre os índios 
Txukahamãe; The Kingdom of the Jungle, sobre os irmãos Villas-Boas, 
Primeiros Contatos com os Índios Suruí-Paiter e Entrevista com índio 
Javaé (LEÃO, 2001, p. 57). 

 

Com um olhar de viés sociológico para a região Nordeste temos o documentário 

Viramundo, de Geraldo Sarno. Lançado em 1965, ele retrata a migração em massa de 

trabalhadores nordestinos para a cidade de São Paulo. O personagem título do 

documentário é o pai mítico dos heróis da migração; o filme mostra a oscilação entre sua 

antiga condição de lavrador e a nova condição de operário, que não chega a assumir 

(LEÃO, 2001, p. 80). O documentário faz parte do grupo de filmes produzidos por Thomaz 

Farkas conhecido como Brasil Verdade. Geraldo Sarno fez parte do grupo de que viajou ao 

nordeste comandado pelo fotógrafo e produtor Thomaz Farkas para a realização de diversos 

documentários registrando a cultura popular brasileira conhecida como Caravana Farkas, 

um desdobramento do movimento de Cinema Novo. 

Glauber Rocha, grande nome do Cinema Novo, realizou, em 1966 para o 

Departamento de Turismo e Promoções do Estado do Amazonas o documentário 

Amazonas, Amazonas, seu primeiro curta documental e primeira experiência em cores que 

pôde contar com a música de Heitor Villa-Lobos. O filme traça um painel da situação 

histórica, econômica, social e humana da região amazônica exibindo uma entrevista com 
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um trabalhador e imagens das ruas da cidade de Manaus, da feira, do encontro das águas, 

das embarcações e do Teatro Amazonas.  

Em 1967 acontece o lançamento de Brasília: contradições de uma cidade nova, do 

cineasta carioca Joaquim Pedro de Andrade. O documentário apresenta imagens de Brasília 

em seu sexto ano e entrevistas com diversos moradores da capital. A grande questão que 

perpassa o filme são as contradições que acompanham a cidade planejada mas que reproduz 

desigualdades e opressões. Como obra expressiva da representação de questões ambientais 

temos ainda a estreia, no final da década, em 1969, do documentário Os homens do 

caranguejo, dirigido por Ipojuca Pontes. O filme registra o cotidiano dos catadores de 

caranguejo do Povoado de Livramento, nas margens do rio Paraíba do Norte 

acompanhando o trabalho diário dos catadores, do início ao fim do dia. 

Em 1970, Geraldo Sarno realiza um documentário, ainda inserido na Caravana 

Farkas, sobre o ofício de artesãos em atividade na cidade de Juazeiro do Norte, 

Pernambuco, chamado Os imaginários. O filme narra a história do processo criativo dos 

artesãos José Duarte, José Ferreira, Manuel Lopes e Walderedo Gonçalves, que entalhavam 

imagens de personagens importantes para os romeiros. No mesmo ano é lançado 

Lacrimosa, de Aloysio Raulino. O documentário de Raulino é um retrato da cidade de São 

Paulo a partir da inauguração de uma nova avenida na cidade, a Marginal Tietê. A nova via 

é filmada em um único plano-sequência a partir do carro onde a câmera se encontra. Seu 

olhar, no entanto, não se preocupa em mirar à frente, mas se atém à paisagem que ladeia a 

artéria viária em construção constituída por terrenos baldios, edifícios sendo erguidos e 

favelas, uma lacrimosa paisagem urbana com pessoas vivendo em completa miséria. A 

opulência em contraste com a pobreza. 

O documentário O país de São Saruê, de Vladmir Carvalho é lançado em 1971 e 

aborda a questão da seca numa das regiões mais áridas do Nordeste entre os estados da 

Paraíba, Pernambuco e Ceará. O filme foi inspirado no cordel do também paraibano, 

Manoel Camilo dos Santos, e registra a relação do homem com a terra e as atividades 

produtivas da região. Chamamos a atenção também para a tetralogia da terra, uma série de 

quatro documentários de autoria de Carvalho. São eles: Vila Boa de Goyaz, de 1974, que 
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versa sobre a cidade de Goiás Velho, seus personagens, história, tradições e arquitetura; 

Quilombo, de 1975, sobre a degradação da comunidade quilombola de Arraial dos Pretos; 

Mutirão, de 1975, que mostra a luta dos artesãos de Santo Antônio de Olhos D’Água para 

evitar a perda da tradição do tear caseiro e A paisagem natural, de 1991, que expõe a 

paisagem natural do planalto, seus rios, cachoeiras, fauna, flora etc. Segundo Vladmir 

Carvalho, em entrevista concedida à Leão, na tetralogia da terra 

 
Mais do que em outros filmes que eu realizei, está implícito naqueles 
rodados no Centro-Oeste um sentido mais fortemente ecológico. Quer 
dizer, o meio ambiente tomado de uma forma ampla, num conceito 
abrangente, com o homem agindo e reagindo num cenário em que está 
sujeito também às injunções e relações da vida em sociedade. O bicho 
homem a enfrentar o meio e a padecer não só das intempéries, mas 
inclusive das relações de produção (e sonegação) da riqueza social e, no 
reverso, o meio físico, a simples e exuberante natureza à mercê da 
depredação, das forças insaciáveis da ação humana. O homem também 
como produtor de cultura – esta como resultado de tudo que o homem 
acrescenta à natureza (CARVALHO apud LEÃO, 2011, p. 84-85). 

 

 Na década de 1970 o movimento ambientalista se fortalece e o debate sobre as 

consequências ambientais de grandes obras de desenvolvimento aparecem de maneira mais 

contundente nas produções audiovisuais. O período foi marcado por grandes 

questionamentos a respeito do crescimento econômico e seus altos custos sociais e 

ambientais. Em 1972 as Nações Unidas realizam a primeira Conferência sobre o Homem e 

o Meio Ambiente em Estocolmo, Suécia, onde foram abordados temas como crescimento 

econômico, controle da poluição do ar e chuva ácida, notadamente relacionados às 

emissões de gás carbônico (CO2). As discussões contaram com a presença de 113 países, 

entre eles o Brasil, que vivia um período de grande crescimento econômico e que liderou 

um grupo de 77 países que reivindicavam o direito de dar continuidade a esse processo, 

leia-se, não diminuir as emissões de CO2, pauta principal do encontro. A Conferência foi 

um evento muito importante, pois pela primeira vez o mundo começava a ver as questões 

ambientais como um problema maior cujas consequências de um eventual descaso em 

relação a elas seriam imprevisíveis, mas, certamente, portadoras de catástrofes iminentes e 

de impacto global. 
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Nessa toada, Leon Hirzman lança, em 1973, o documentário Ecologia em que 

denuncia os efeitos negativos do crescimento industrial desenfreado sobre o meio ambiente. 

O filme mostra as consequências da poluição das águas, do ar e do solo, da exploração 

predatória dos  recursos naturais e reivindica uma mudança do paradigma de progresso a 

qualquer custo. 

A Amazônia também passou a ser retratada de maneira mais crítica. Um grande 

marco do período foi a produção de Iracema, uma transa Amazônica, em 1974, dirigido por 

Jorge Bodansky e Orlando Senna, censurado e liberado somente em 1981. O filme assume 

um forte tom de denúncia das consequências da imponente obra que tinha como objetivo 

cortar a floresta amazônica de leste a oeste sem qualquer preocupação com as suas danosas 

e inevitáveis sequelas sobre o meio ambiente. Segundo Bodansky, em entrevista concedida 

para Leão (2001), o documentário é sua primeira obra com questionamentos ecológicos 

explícitos:  

 
Eu comecei a trabalhar mais esse tipo de cinema a partir dos anos 70, 
partindo de uma questão social. O tema de meu primeiro grande filme, 
Iracema, uma transa Amazônica, foi a colonização da Amazônia, onde 
naquela época tinha início a devastação, no auge da construção da 
Transamazônica. Para se ter uma idéia, a propaganda governamental 
mostrava um trator derrubando uma árvore, simbolizando o progresso. Já 
naquela época nós tínhamos na cabeça que a coisa não era bem por aí, que 
esse era um caminho errado. Nós queríamos mostrar o outro lado desse 
pseudo progresso, a devastação da Amazônia. Então nós entramos na 
questão ecológica a partir da questão social. Nós queríamos denunciar a 
presença do homem no modo como a colonização estava sendo feita e 
acabamos denunciando a sua agressão à natureza. Era também uma 
questão política, pois queríamos denunciar um programa de governo com 
o qual não concordávamos (BODANSKY apud LEÃO, 2001, p. 61). 

 

 O filme mostra o trabalho escravo, a prostituição infantil, a devastação da floresta, 

os conflitos por terra, e disseminou mundo afora as primeiras imagens de grandes incêndios 

na floresta Amazônica no travelling feito na Belém-Brasília recém-asfaltada, com a floresta 

sendo queimada dos dois lados da rodovia. Segundo Gonçalves “(…) o filme cria uma 

metáfora para representar a Amazônia invadida pelas intenções progressistas do regime, e 

como esse contato acaba por corrompê-la e degenerá-la” (GOLÇALVES, 2012, p. 86). 
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 Jari, de 1978, também de Jorge Bodansky, é outra obra importante no tocante à 

representação das questões ambientais pelo documentário brasileiro. Bodansky consegue a 

permissão através do senador amazonense Evandro Carreira para acompanhar os membros 

do Projeto pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a devastação da Amazônia até o 

projeto Jari, maior propriedade particular de terras do Brasil, pertencente ao bilionário 

americano Daniel Ludwig, destinado à produção de celulose a partir de uma fábrica 

instalada na localidade. Pela primeira vez penetrava-se na até então inexpugnável fortaleza 

de Ludwig. Bodansky, confundido como cinegrafista do Congresso, teve liberdade para 

filmar tudo o que acontecia no local. O filme, totalmente gravado em apenas cinco dias, 

registrou importantes depoimentos de operários e empresários do projeto, além do 

ecologista José Antônio Lutzenberger e do senador Evandro Carreira (LEÃO, 2001, p. 62).  

 O documentário Roças, de Rogério Corrêa, foi realizado em 1975, ano em que 

Corrêa ainda cursava seus estudos de cinema na Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo. O filme aborda uma comunidade de trabalhadores rurais em 

Barreirinha, no Maranhão, que se organizaram para melhorar suas condições de trabalho e 

vida fazendo uma roça comunitária com apoio da Igreja católica e fundamentada pelos 

princípios da Teologia da Libertação. No ano seguinte, em 1976 foram produzidos outros 

títulos interessantes no tocante às questões ambientais, como Cubatão, de Mario 

Kuperman, que aborda a história de Cubatão, um distrito industrial localizado na baixada 

santista e considerado nos anos 1980 o local mais poluído do mundo. O filme apresenta a 

sua história, desde seu surgimento no século XVI até a implantação de todo o complexo 

industrial. Outra obra destacada é o documentário O tigre e a gazela, também de 1976, de 

Aloysio Raulino. O curta é composto por diversas imagens da cidade de São Paulo 

sobrepostas por narrativas do psiquiatra e ensaísta martiniquense Frantz Fanon. São 

imagens de fisionomias, gestos, pedintes, foliões, loucos que passam pelas ruas de São 

Paulo. Do mesmo ano é o filme Tietê, um rio que morre na grande cidade, de Francisco 

Ramalho Jr. e Reinaldo Volpato, que registra o rio Tietê desde sua nascente em Salesópolis 

até chegar à região metropolitana da cidade de São Paulo, onde se transforma em um local 
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de despejo de resíduos domésticos e industriais não tratados. O documentário explica seu 

sistema fluvial e sua dinâmica de funcionamento. 

 Hermano Penna, cearense que acompanhou de perto o início da devastação da 

Amazônia dos anos 1970, lança em 1977 o documentário Raso da Catarina, que trata da 

mítica região do sertão baiano onde se estabeleceu o Arraial de Canudos e onde existiam 

remanescentes dos índios Pankararés, além de uma fauna e flora exuberantes. No local 

foram abandonadas duas estradas da Petrobrás que acabaram por deixar o Raso vulnerável 

à ação de caçadores profissionais de animais silvestres (LEÃO, 2001, p. 60). O filme joga 

seu foco sobre o legendário  território que serviu de pousada para cangaceiros a partir de 

seus aspectos físicos e geográficos. Infelizmente, o que resta dessa obra é uma cópia em 

mal estado de conservação e mutilada de muitas de suas sequências, depositada na 

Cinemateca Brasileira. 

 O documentário Raoni, de 1978, realizado por Luiz Carlos Lacerda e Jean Pierre 

Dutilleux é baseado na visita que o cacique Raoni faz ao indianista Cláudio Villas Boas em 

São Paulo para denunciar a ocupação irregular de território indígena dentro do Parque 

Nacional do Xingu por grileiros, caçadores e madeireiros. O filme teve grande projeção 

internacional e foi bastante premiado sendo, inclusive, indicado ao Oscar de direção de 

documentário no ano de 1979. De acordo com Leão: 

 
O filme é ambientado na Região Amazônica, perto das cachoeiras Von 
Martius, onde está situado o Parque Nacional do Xingu. A reserva 
indígena, mesmo protegida por lei federal, sofria constantes invasões de 
grileiros, caçadores e madeireiros, inconformados com a presença de 
índios na região. A câmera acompanha o líder da tribo Megkronoti, Raoni, 
e o indianista Cláudio Villas-Boas em uma viagem pelo país, após receber 
a notícia de que mais uma vez tratores penetraram na floresta, invadindo 
as fronteiras da reserva indígena. Desconfiado das promessas do 
presidente da Funai que garantira a demarcação de terras, Raoni vai a São 
Paulo e se aconselha com Villas-Boas, visitando uma favela formada por 
índios guaranis, uma das sequencias mais fascinantes do filme. A narração 
é de Marlon Brando, outro grande defensor dos povos indígenas, que 
aparece no prólogo durante uma manifestação de índios americanos em 
Washington (LEÃO, 2001, p. 64). 
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 Aloysio Raulino registra em O porto de Santos, também de 1978, a cidade histórica 

de Santos e, como seu título bem indica, seu porto. O curta mostra as atividades e 

reinvindicações de seus trabalhadores, a movimentação do porto, os navios ancorados, o 

transporte do café, a vida de muita labor dos pescadores, homens jogando capoeira e o 

ambiente noturno da região. No ano seguinte, 1979, sublinhamos o lançamento de dois 

títulos: Augusto Rushi – Guainumbi, de Orlando Bonfim Neto, uma biografia do naturalista 

Augusto Rushi, pioneiro da luta ecológica e cuja vida foi dedicada ao estudo na fauna e 

flora brasileiras, e Terra dos índios, de Zelito Viana, que reúne depoimentos de diversas 

lideranças indígenas como Marça de Souza Tupã, líder Guarani, Angelo Kretã Kaingang e 

Mario Juruna, líder Xavante. O filme tem o prólogo de Darcy Ribeiro que contextualiza 

historicamente o confronto entre indígenas e não indígenas. Terra dos índios resgata a 

memória da luta indígena pela terra a partir do depoimento de grandes lideranças. 

 A Amazônia vinha sendo retratada pelo cineasta britânico Adrian Cowell desde o 

final da década de 1950, mas foi na década de 1980 que produziu seu trabalho mais 

contundente. O cineasta esteve no Brasil pela primeira vez integrando uma expedição nos 

anos de 1955 e 1956, voltou e se instalou no país no ano de 1958. Trabalhou com os irmãos 

Villas Boas na busca de contato com tribos isoladas antes da criação do Parque Indígena do 

Xingu, em 1961, e também com o importante indigenista Apoena Meirelles. Cowell tem o 

maior registro documental da Amazônia e doou seu arquivo para a PUC-Goiás. São cerca 

de sete toneladas de filmes abarcando mais de 50 anos de registro cinematográfico, 

documentando de forma pioneira a evolução das questões ambientais na região durante um 

largo período de tempo. Em sua filmografia inicial encontramos a série A destruição do 

índio produzida pela TV/BBC de Londres e composta pelos seguintes títulos: Carnaval da 

violência, de 1960; O coração da floresta e Caminho para extinção, ambos de 1961.  

Durante a década de 1980 produziu a série de documentário para a TV/BBC de 

Londres intitulada A Década da destruição, seu trabalho mais potente e o maior projeto de 

documentação da Amazônia jamais realizado. A série, amplamente premiada, é composta 

pelos documentários: Na trilha dos Uru Eu Wau Wau, Caminho do fogo, Nas cinzas da 

floresta, Tempestade na Amazônia e A mecânica da floresta, todos de 1984; Financiando o 



 35 

desastre, de 1987; Montanhas de ouro, de 1988; Chico Mendes – Eu quero viver, 

Assassinato na Amazônia, ambos de 1989; Matando por terras e A luta pela floresta, de 

1990. Cowell realizou inúmeros documentários na região sobre índios, seringueiros, ações 

dos madeireiros e os graves problemas oriundos do desmatamento. Chamamos a atenção 

para duas outras séries mais recentes, Os últimos isolados, integrado por Fugindo da 

extinção, O destino dos Uru Eu Wau Wau e Fragmentos de um povo, de 1999 além de 

Legado do Chico, constituído por Barrados e condenados, Uma dádiva para a floresta, 

ambos de 2001; Queimadas na Amazônia, de 2002; O sonho do Chico, de 2003 e Batida na 

floresta, de 2005. Adrian Cowell faleceu em 2011 e deixou um arquivo imagético da 

Amazônia de valor inestimável. 

 Outro nome importante no tocante ao registro de comunidades indígenas é Andrea 

Tonacci. O italiano radicado no Brasil é considerado um dos principais diretores do Cinema 

Marginal, movimento cinematográfico ocorrido na década de 1970 no Brasil, e produziu 

importantes títulos relacionados à temática indígena. Conversas no Maranhão, iniciado em 

1977 e finalizado em 1983, trata da luta dos Timbiras orientais, da etnia Canela apãniekra, 

contra a duvidosa demarcação de terras que a Funai estava preparando. O documentário foi 

feito em colaboração com os indígenas da aldeia de Porquinhos, no município de Barra do 

Corda no Maranhão. Outro documentário importante é Os Arara, de 1980-83, realizado 

graças a uma bolsa da Fundação Guggenheim que visava retratar os índios de todo o 

continente Americano. O filme documenta os preparativos e as expedições da Frente de 

Atração Arara da FUNAI, coordenada por Sydney Possuelo, em busca de contato com os 

indígenas isolados do estado do Pará que tiveram seu território dividido pela 

Transamazônica (LEÃO, 2001, p. 77). 
 Em 1980, Sylvio Back lança o documentário Sete Quedas, um dos últimos registros 

da paisagem de Sete Quedas em Guaíra, famosas corredeiras do rio Paraná que 

desapareceram no ano de 1982 com o represamento de suas águas formando o lago de 

Itaipu. O filme A ferrovia do diabo, de João Batista de Andrade, teve sua estreia no ano de 

1981. Baseado na obra de Manoel Rodrigues Ferreira mostra a condição dos ferroviários 

após o abandono da ferrovia Madeira-Mamoré. Leão afirma que: 
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Na década de 80, João Batista de Andrade, numa produção da Fundação 
Nacional Pró-Memória, rodou A ferrovia do diabo (1981). Trata-se de um 
documentário sobre a luta dos ferroviários da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré para recuperar a estrada abandonada após a implantação da 
ditadura militar em 1964. Mostra a miséria épica da construção da estrada 
em meio à selva amazônica, focalizando a violência exercida militarmente 
contra ferroviários, a destruição das máquinas e as vendas ilegais de peças 
como ferro-velho (LEÃO, 2001, p. 65). 

 

 Ainda em 1981 o já citado cineasta Jorge Bodansky assina, juntamente com Wolf 

Gauer, a direção de Terceiro milênio. O documentário acompanha o senador Evandro 

Carreira pela região do Alto Solimões. Depoimentos de caboclos, madeireiros, do sertanista 

Paulo Lucena e de indígenas brasileiros e peruanos são colhidos ao longo do percurso 

revelando as potencialidades econômicas do estado do Amazonas e suas debilidades, como 

a corrupção na política indigenista e a presença de fábricas poluidoras. No mesmo ano é 

exibido no Globo Repórter o documentário Amazonas, a pátria da água, do jornalista e 

ambientalista Washington Novaes. Baseado no texto do poeta Thiago de Mello, compara a 

vida de três crianças: a primeira nascida numa aldeia indígena, a segunda nascida em uma 

vila do interior do Amazonas e uma terceira, de família pobre, nascida num hospital público 

de Manaus.  

 O documentário Mato eles?, de 1983, dirigido por Sergio Bianchi é outro exemplo 

representativo da questão indígena. O filme trata do extermínio da população que vivia na 

reserva de Mangueirinha, no Sudoeste do Paraná, com conivência da FUNAI, que deveria 

protegê-los. O crítico Bernardet afirma em entrevista concedida a Leão que Mato eles?: 

 
É o filme mais contundente sobre a questão dos índios; denuncia a 
violência de que são vítimas, a violação de suas terras, os assassinatos de 
líderes e denuncia também aqueles que afirmam, sinceramente ou não, 
estarem interessados nos índios. Um filme que interdita toda forma de boa 
consciência face ao genocídio que se estende por séculos: a ironia ácida 
de Mato eles? nos impede mesmo da segurança da comiseração 
(BERNADET apud LEÃO, 2001, p. 40). 
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Em 1984, o acima citado Washington Novaes produz uma série de 10 episódios, 

exibidos pela primeira vez em 1985, sobre nações indígenas que habitam o Parque Indígena 

do Xingu. A série se intitula Xingu – terra mágica e registra o cotidiano das comunidades 

Waurá, Kuikuro, Yawalpiti, Metuktire e Paraná. Em 2006, 22 anos depois, Novaes retorna 

aos mesmos grupos e o resultado foi a série de seis programas chamada Xingu – terra 

ameaçada, que faz um paralelo entre passado e presente mostrando as transformações 

ocorridas ao longo de mais de duas décadas. Em 1984 foi lançado também Raso da 

Catarina: reserva ecológica, de Guido Araújo. Através de estudos científicos realizados na 

região, o documentário tem um discurso de defesa do meio ambiente, mostrando a grande 

biodiversidade da caatinga presente na Reserva Ecológica do Raso da Catarina.  

 Durante os dois anos seguintes, 1985-86, o documentarista Eduardo Coutinho 

produz Tietê – um rio que pede socorro, que trata do problema da poluição do ar e da água 

em São Paulo. Coutinho afirma em entrevista concedida a Leão que seus filmes não têm 

uma intenção explicitamente ecológica: 

 
Acredito que meus filmes não estejam diretamente ligados à temática 
ambiental. Acho que os dois que mais se aproximam são Boca de lixo e 
Tietê – um rio pede socorro, que é um episódio de uma série dirigida pelo 
Washington Novaes para a TV Manchete. Mas se formos considerar a 
questão ambiental de forma mais ampla como você propõe, acredito que 
eles têm essa preocupação de inserir o homem no meio em que ele vive, o 
meio ambiente sendo entendido aqui como humano social em combinação 
com o meio natural (LEÃO, 2001, p. 75). 

 

 Já Boca de lixo, de 1993, retrata a rotina dos catadores que sobrevivem recolhendo 

dejetos no lixão Vazadouro de Itaoca, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de 

Janeiro. 

 Em 1988 foram lançados diversos títulos interessantes para se pensar a relação do 

homem com o meio ambiente. Destacamos entre eles Amazônia – paraíso em perigo, de 

Paulo Alceu, que traça um panorama da região amazônica após o assassinato do seringalista 

Chico Mendes, fazendo um alerta sobre a devastação da região e suas consequências 

nefastas para as comunidades indígenas, sua fauna e sua flora. Uma questão de terra, de 
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Manfredo Caldas, que trabalha a questão fundiária partindo do assassinato da líder 

camponesa Margarida Maria Alves na cidade de Alagoa Grande no estado da Paraíba. E, do 

mesmo ano, temos também o documentário Balbina, destruição e morte, de Jaime 

Sautchuk, que focaliza a problemática social e ambiental causada pela construção da 

hidrelétrica de Balbina, no rio Uatumã, e que alagou terras da etnia Waimiri-Atroari. 

 O documentário Ilha das flores, de 1989, dirigido por Jorge Furtado, é um filme 

emblemático que obteve enorme sucesso com sua estética bem humorada e seu texto ácido 

e irreverente. O curta acompanha o percurso de alimentos desde sua produção, venda, 

compra, uso e descarte no lixão de Ilha das Flores, situado às margens do Rio Guaíba, na 

região metropolitana de Porto Alegre. Mostra as contradições e os absurdos que a sociedade 

de consumo cria, como oferecer a comida descartada no lixão primeiramente aos porcos e 

depois a mulheres e crianças. O filme de Furtado foi bastante premiado e segue sendo um 

marco até os dias atuais. 

 A partir da década de 1990 as questões ambientais se solidificaram como um 

importante ponto de pauta nas esferas política, econômica, social, cultural e científica. No 

Brasil, foi realizado em junho de 1992 a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, conhecida também como Cúpula da Terra por ter reunido 

mais de 100 chefes de estado para o debate sobre desenvolvimento sustentável, ou ainda, 

como Rio Eco-92. A Conferência de Estocolmo, já citada e realizada 20 anos antes, lançou 

as bases para o evento no Rio assim como o Relatório Brundtland, publicado em 1987 pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A escassez dos recursos 

naturais, a poluição do ar, do solo, das águas, as mudanças climáticas, os desafios trazidos 

pelo aumento da população humana como transporte, habitação e gestão de resíduos, foram 

pauta da Eco Rio-92. O primeiro festival de cinema ambiental brasileiro, Festival 

Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos – Ecocine13 surge juntamente com 

a Eco Rio-92. Após sua primeira edição o festival foi interrompido por 10 anos e sua 

segunda edição ocorreu em 2002, desde então vem acontecendo com certa regularidade. 

Os festivais de cinema de temática ambiental são um importante locus de legitimação 

                                                
13 Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos (Ecocine) - http://www.ecocine.eco.br/ 
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de filmes ambientais. Ao ser selecionado para um festival temático a obra ganha 

automaticamente o status de “filme ambiental”, ou seja, os festivais são um fórum 

privilegiado de instrução de leitura pelo viés ecologista dos títulos neles presentes como 

sendo ambientais. A catalogação de um filme14 como “ambiental” por um festival faz com 

que o espectador busque indícios que tragam elementos para sua leitura referentes às 

relações do homem com o meio e das inter-relações entre as espécies. Essa indicação de 

leitura externa ao filme não é dada somente por um festival, há outras instituições que 

podem indicar esse tipo de leitura como, por exemplo, uma aula sobre meio ambiente, um 

site ambiental, ou seja, várias outras instâncias podem conduzir a uma leitura visando 

apreender os aspectos ecológicos que um filme pode trazer em sua narrativa ou das 

questões socioambientais que pode suscitar. Além dos aspectos externos ao filme existem 

elementos internos, inseridos na própria narrativa ou nos elementos estilísticos que podem, 

também, conduzir a uma leitura de percepção ecológica.  

Diversos festivais de cinema dedicados à temática ambiental surgiram desde a década 

de 1990. Heméritas (2011) afirma que a evolução tecnológica dos instrumentos de registro 

de sons e imagens possibilitou a disseminação da realização audiovisual e, 

consequentemente, suscitou a necessidade de abrigos próprios à exibição dos produtos 

assim criados, o que implicou, naturalmente, no aparecimento de mais e mais festivais de 

cinema ambiental. Ainda segundo o autor: 

 
O Brasil desponta como lugar de convergência de interesses ambientais 
globais: historicamente, o país pensa o seu desenvolvimento de olho na 
exploração veloz de imensas riquezas naturais, distribuídas por um 
território continental. Assiste, cotidianamente, à ocorrência de conflitos 
ambientais, quer em relação a disputas fundiárias entre nativos indígenas, 

                                                
14 A proposta de Roger Odin, de indicação de modos de leitura, dialoga com o conceito de “indexação” 
delineado por Noël Carrol, posterior a Odin. Para Carrol, a classificação de um filme como documentário ou 
ficção é dada ao público geralmente antes de sua exibição através do próprio realizador, da produção, da 
crítica especializada, do exibidor, etc. Assim, o espectador irá apreciar a obra pautado em informações que 
precedem a sua experiência espectatorial. Para saber mais ver: CARROLL, Noël. “Ficção, não ficção e o 
cinema da asserção pressuposta: uma análise conceitual”. In: RAMOS, Fernão Pessoa (Org.). Teoria 
Contemporânea do Cinema: documentário e narratividade ficcional, vol. II. São Paulo: Editora Senac, 2005. 
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garimpeiros e proprietários rurais, quer casos alarmantes, de episódios de 
caráter fundiário na Amazônia, por exemplo, onde ocorreram o massacre 
da gleba Corumbiara (1985), o assassinato do líder sindical Chico Mendes 
(Xapuri – Acre, 1989), o massacre de Eldorado dos Carajás (1996) e o 
assassinato da missionária Dorothy Stang (2008) (HEMÉRITAS, 2011, p. 
20). 

 

Outros festivais brasileiros dedicados à temática ambiental foram encontrados em 

nossa pesquisa. Como dissemos anteriormente, um deles é o Festival Internacional de 

Cinema de Cinema e Vídeo Ambiental – FICA15, realizado a cada ano desde 1999 na 

cidade de Goiás Velho, em Goiás, quiçá o mais importante festival de cinema ambiental do 

país e, além disso, um dos mais antigos, sem qualquer interrupção ao longo de seus 17 anos 

de existência. Gozando de uma grande projeção na mídia nacional e internacional, tanto as 

projeções propriamente ditas quanto todas as atividades paralelas – e elas são muitas - 

promovidas no âmbito do evento são contempladas com uma grande afluência de público.  

Outros festivais que seguem ativos até hoje são o Festival Latino Americano de 

Cinema e Vídeo Ambiental – FestCine Amazônia16, que ocorre anualmente desde 2003 na 

cidade de Porto Velho. Já o Festival de Cinema Sócio-Ambiental da Serra do Cipó – 

Cinecipó17, surgiu em 2011 no distrito de Serra do Cipó, em Minas Gerais e hoje conta com 

edições em Brasília e Belo Horizonte. Mais recentemente, despontaram o Festival 

Internacional de Audiovisual Ambiental - FilmAmbiente18, em 2011, na cidade do Rio de 

Janeiro e a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental - Ecofalante19, na cidade de São Paulo 

em 2012, que conta atualmente com itinerância por cidades do interior do estado. 

Distanciando-nos rapidamente do âmbito dos festivais, destacamos duas redes de cinema 

ambiental internacionais: Rede de Cinema Verde (Green Film Network – GFN)20, uma 

organização sem fins lucrativos com sede em Turim, na Itália, composta por diversos 

                                                
15 Festival Internacional de Cinema Ambiental (FICA) - http://fica.art.br/ . A dissertação de mestrado 
Reflexões sobre cinema ambiental: uma abordagem multidisciplinar de Thaís Arruda Ferreira, defendida em 
2013 na Universidade Estadual de Campinas, traz extensos dados sobre o festival. 
16 Festival Latino Americano de Cinema e Vídeo Ambiental (FestCine Amazônia) - 
http://www.cineamazonia.com/ 
17 Festival de Cinema Sócio-Ambiental da Serra do Cipó (Cinecipó) - http://cinecipo.com/ 
18 Festival Internacional de Audiovisual Ambiental (FilmAmbiente) -  http://www.filmambiente.com/ 
19 Mostra  Ecofalante de Cinema Ambiental (Ecofalante) - http://www.ecofalante.org.br/  
20 Green Film Network (GFN) - http://www.greenfilmnet.org/  
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festivais de cinema ambiental ao redor do mundo, e Rede de Festival de Filme Ambiental 

(Environmental Film Festival Network – EFFN)21, que divulga chamadas para inscrição de 

inúmeros festivais de cinema de temática ambiental de todo o globo, ambas as redes 

surgem como plataformas para fomentar a articulação e o diálogo entre os festivais mundo 

afora.  

 Retornando aos documentários brasileiros que tocam a temática ambiental de 

maneira mais representativa temos A dívida da vida, de Octávio Bezerra, lançado em 1993. 

Esse filme exemplifica, os impactos do forte endividamento externo do país e as suas 

consequências para a população brasileira, para o meio ambiente, para as esferas 

econômicas, políticas e sociais. Em 1994 foram lançados Babaçu, de Lyonel Lucini e Josué 

de Castro – cidadão do mundo, de Silvio Tendler. O primeiro mostra o modo de vida de 

comunidades maranhenses que têm sua economia baseada no extrativismo e no artesanado 

provenientes do babaçu. O segundo pinta um retrato do médico, geógrafo, sociólogo e 

político Josué de Castro, pioneiro no combate à fome no Brasil e no mundo. Josué de 

Castro é autor do livro Geografia da fome, traduzido em inúmeras línguas, tendo sido 

indicado por duas vezes ao Prêmio Nobel da Paz. 

 No ano de 1995, Penna Filho estreia seu filme Naturezas mortas, sobre o cotidiano 

insalubre dos trabalhadores da indústria carbonífera em Criciúma, Santa Catarina. O filme 

aborda os efeitos nocivos da mineração carbonífera para o homem e a natureza. No mesmo 

ano, Ricardo Dias lança seu filme No rio das Amazonas, uma viagem fluvial pela 

Amazônia, de Belém a Manaus, tendo como guia o naturalista Paulo Vanzolini que nos 

apresenta o modo de vida das populações ribeirinhas e a biodiversidade da região. Em 1997 

temos Terra do mar, de Mirella Martinelli e Eduardo Caron, que apresenta uma 

comunidade de pescadores situada no litoral norte do Paraná que vive da pesca artesanal. 

Os pescadores da região são bons conhecedores dos ciclos dos mares, dos ventos e das 

fases da lua e vivem distantes do mundo urbano, numa vila inclusive sem eletricidade. 

Temos também o documentário O cineasta da selva, de Aurélio Michiles, uma 

cinebiografia que mistura ficção e documentário sobre a vida de Silvino Santos, já citado, 

                                                
21 Environmental Film Festival Network (EFFN) - http://www.effnetwork.org/  
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cineasta que registrou a Amazônia no início do século XX. 

Pierre Fatumbi Verger – Mensageiro entre dois mundos22, de Lula Buarque de 

Hollanda, de 1998, é um retrato da vida e obra do fotógrafo e etnógrafo Francês Pierre 

Verger. Narrado por Gilberto Gil mostra a trajetória de Verger na Bahia onde passou a 

estudar as relações e influências culturais recíprocas entre o Brasil e o Golfo do Benin, na 

África, voltando sua pesquisa para o candomblé. Bubula – cara vermelha, de Luiz Eduardo 

Jorge e O rio Paraíba do Sul, de Mário Kuperman, são documentários que estrearam em 

1999. Bubula – o cara vermelha retraça o percurso do documentarista Jesco Von 

Putkamner, já citado, que retratou inúmeros grupos indígenas do centro-oeste e do norte do 

país. Já Kuperman faz um filme sobre o rio Paraíba do Sul que atravessa os estados mais 

industrializados do país, sendo utilizado como via de transporte em ciclos econômicos 

históricos, como a mineração e a cafeicultura. O cineasta afirma em entrevista à Leão que: 

 

Nos três primeiros séculos de nossa história, a exploração do território 
brasileiro ocorreu sobretudo por via fluvial. A supremacia do transporte 
pelos rios foi mantida até cerca de 1850, quando as primeiras ferrovias 
foram inauguradas e teve início a expansão da malha rodoviária. A 
decadência do transporte fluvial parece ter determinado uma redução do 
interesse da sociedade pelos rios. Esta série de documentários [sobre os 
rios Paraíba do Sul, Tietê e Iguape] pretende ampliar as informações 
disponíveis sobre a extensa, pouco conhecida e subutilizada rede fluvial 
do país. Como vias de transporte, fontes de água e de alimento, quando se 
integraram à expansão das cidades, esses cursos d’água passaram a sofrer 
as consequências do adensamento populacional. Cada rio tem seu 
metabolismo, as enchentes e as vazantes, os ciclos da flora e da fauna e, 
sobretudo, as atividades e o convívio dos habitantes de suas margens 
determinam traços característicos. Essa série, com abordagem de caráter 
“anímico”, objetiva resgatar e valorizar a as peculiaridades de cada um 
desses cursos d’água (KUPERMAN apud LEÃO, 2001, p. 36). 

  

 Em 2000 assistimos à estreia do documentário Os carvoeiros, dirigido pelo inglês 

Nigel Noble e produzido por Marcos Prado e José Padilha. O filme apresenta um retrato da 

vida de milhares de trabalhadores que tiram seu sustento da insalubre produção de carvão 
                                                

22 A dissertação Imprevisibilidades e marcas do acaso : a contingência analisada em dois documentários 
sobre religiões afro-brasileira, de Sabrina Rocha Stanford Thompson, defendida em 2012 no Programa de 
Pós-Graduação em Multimeios da Unicamp, faz uma análise consequente de Pierre Fatumbi Verger: 
mensageiro entre dois mundos (1999) e de A cidade das mulheres (2005), de Lázaro Faria.  
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vegetal. A partir do depoimento de carvoeiros, denuncia as péssimas condições de trabalho, 

análogas à escravidão, além da exploração do trabalho infantil. O sonho de Rose - 10 anos 

depois, de Tetê Moraes, foi lançado no mesmo ano. O documentário acompanha o 

reencontro da diretora com os personagens de seu premiado filme Terra para Rose, em que 

ela se debruça sobre o surgimento do Movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST). 

Em O sonho de Rose, Tetê Moraes mostra um dos assentamentos conquistados na época 

como exemplo positivo e bem sucedido de ocupação da terra. Além desses dois títulos 

temos também, em 2000, o documentário O vale, de João Moreira Salles e Marcos Sá 

Corrêa que investiga como se deu o processo de desertificação do Vale do Paraíba a partir 

das práticas danosas no manejo do solo. O filme revela, através da história de riqueza e 

decadência da região, a exploração e degradação da Mata Atlântica. 

 O documentário sobre a relação dos ribeirinhos com o rio São Francisco e a 

presença do rio na vida e identidades dessas pessoas é o fio condutor de Na veia do rio, de 

2002, dirigido por Ana Rieper. A diretora percorre 300 quilômetros no Baixo São Francisco 

da cidade de Piranhas, no sertão alagoano, até alcançar o povoado do Cabeço, na margem 

sergipana da foz. O antigo regime de cheia do rio, hoje inexistente devido às barragens, que 

trazia grande fartura à região, as canoas de tolda, tão típicas do rio São Franscisco, iam e 

vinham levando mercadorias, encomendas e fazendo a comunicação entre os ribeirinhos, 

também são recuperados pelo filme. 

 Estamira, de Marcos Prado, foi lançado em 2004. O fotógrafo levava seis anos 

documentando o cotidiano do lixão do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, quando 

conheceu Estamira, uma mulher de 63 anos que trabalhava há mais de 20 anos na coleta de 

material reciclável no local. Estamira sofria surtos esquizofrênicos e seus discursos 

eloquentes são a tônica de todo o filme, produzido por Marcos Prado e José Padilha, 

mesmos produtores de Os carvoeiros. No ano seguinte, em 2005, Marília Rocha realiza 

Aboio, um documentário que resgata a poesia da tradição de tanger o gado através do típico 

canto do aboio. A documentarista percorre o interior árido de Minas Gerais, Bahia e 

Pernambuco encontrando pelo caminho diversos vaqueiros que mantém a cultura do aboio 

por prazer, não mais por profissão, devido às mudanças no manejo do gado. O filme faz 



 44 

experimentações de imagens e sons que dialogam com o resgate da memória da tradição. 

No mesmo ano Leopoldo Nunes estreia seu primeiro longa-matragem, O profeta das águas, 

um documentário sobre Aparecido Galdino Jacintho, líder religioso conhecido como 

“profeta das águas” que pregava, em 1970, contra a construção da hidrelétrica de Ilha 

Solteira, obra que iria expulsar toda a comunidade de Rubinéia, comunidade às margens do 

rio Paraná, fronteira entre São Paulo com Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Galdino foi 

preso e torturado pela ditadura militar e cumpriu pena em um manicômio judiciário. A 

partir desse evento o filme conta um pouco da história do oeste paulista e dos danos 

ambientais trazidos pelo modelo de desenvolvimento do governo militar dos anos de 1970. 

Pirinop, meu primeiro contato, de 2007, de Mari Corrêa e Kanaré Ikpeng, trata do 

primeiro contato com a etnia Txicão em 1964, numa região próxima ao rio Xingu, no Mato 

Grosso. Aqui, os próprios indígenas fazem sua reconstrução encenando o momento 

histórico e, assim fazendo atualizam a situação dos txicão em 2007 trazendo à tona os 

debates sobre os problemas atuais enfrentados pelo grupo. O filme é uma produção entre o 

Vídeo nas Aldeias23, um importante projeto brasileiro de formação e produção de peças 

audiovisuais pelos indígenas.  

Ainda em 2007 acontece a estreia de Serras da desordem24, de Andrea Tonacci, 

diretor já referenciado pela realização de Conversas no Maranhão e Os Arara. Serras da 

desordem narra a história do índio Carapirú, da etnia Guajá, que após um massacre 

perambula pelas serras do Brasil Central por dez anos. O indianista Sidney Possuelo 

apresenta a história de Carapirú para Tonacci em 1993. Anos depois ele realiza o filme que 

conta a história do massacre, sua fuga, sua volta e o reencontro com seu filho. 

No ano seguinte, em 2008, são lançados dois documentários bastante 

representativos do tema aqui em estudo: Sumidouro, de Cris Azzi, e Benzeduras, de 
                                                

23 O Projeto Vídeo nas Aldeias (VNA) surgiu em 1986, coordenado à época por Vincent Carelli, Dominique 
Gallois e Virgínia Valadão, com o objetivo de apoiar as lutas dos povos indígenas, sua cultura e sua 
identidade por meio do audiovisual. Para saber mais sobre as produções do projeto VNA ver a tese de 
doutorado de Juliano José de Araújo, Cineastas indígenas, documentário e autoetnografia: um estudo do 
projeto Vídeo nas Aldeias, defendida em maio de 2015 no Programa de Pós-Graduação em Multimeios da 
Unicamp. 
24 A dissertação de mestrado A desordem do tempo: as relações entre cinema e história a partir do filme 
“Serras da desordem”, defendida em 2010 por Bernardo Teodorico Costa Souza no Programa de Pós-
Graduação em Multimeios da Unicamp, oferece uma análise detalhada do filme em questão. 
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Adriana Rodrigues. Sumidouro acompanha, entre os anos de 2003 e 2006, o deslocamento 

das comunidades de Peixe Cru e Porto dos Coris, em razão da construção da Usina 

Hidrelétrica de Irapé, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde um total de cinco 

mil pessoas foram deslocadas para a construção do lago. Imagens de seu cotidiano são 

entrelaçadas por depoimentos sobre a relação com o local, o alagamento da comunidade e a 

mudança para uma nova localidade. Já o documentário de Adriana Rodrigues é um registro 

da sobrevivência do ato de benzer, uma antiga tradição quase extinta. O filme aborda o 

tema através do olhar de vários benzedores sobre o que é, como se dá e qual é o papel do 

ato de benzer. 

 Em 2009 foram lançados diversos documentários importantes para refletirmos sobre 

a relação do homem com o meio ambiente. Chamamos a atenção para Corumbiara, de 

Vincent Carelli, produzido pelo Vídeo nas Aldeias, e que conta a história do massacre de 

indígenas ocorrido em 1985 na Gleba Corumbiara, sul de Rondônia, praticado por 

fazendeiros de gado da região que não queriam que suas terras fossem inseridas no 

território indígena demarcado pela Funai, o que impediria sua exploração comercial. O 

evento foi denunciado pelo indigenista Marcelo Santos e Carelli registrou as evidencias que 

restaram, mas o caso acaba por cair no esquecimento. Dez anos após o ocorrido, Vincent 

Carelli retoma a história a partir do encontro de dois indígenas desconhecidos em uma 

fazenda e dá continuidade à denúncia dos crimes contra os povos indígenas. 

 No meio do rio, entre as árvores, do mesmo ano, dirigido pelo já citado diretor 

Jorge Bodansky, é o resultado de uma expedição ao Alto Solimões, onde o documentarista 

ministrou oficinas de vídeo, circo e fotografias às comunidades ribeirinhas. As imagens do 

filme são feitas por pessoas que participaram das oficinas registrando o cotidiano da vida 

no coração da Amazônia, seus sonhos, modos de ver o mundo e desafios. Kalunga, de Luiz 

Elias, Pedro Nabuco e Sylvestre Campe, é lançado também em 2009. Seu objetivo é retratar 

a comunidade Kalunga de Goiás, no nordeste do estado, região do rio Paraná, o maior 

remanescente quilombo do Brasil, que aguarda a demarcação definitiva de suas terras. 

Baseado na história oral de seus integrantes, o filme constrói seu discurso entrelaçando 

história, memória e luta fundiária. Do mesmo ano, Tamboro, de Sergio Bernardes, que na 
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língua do povo ingaricó quer dizer “para todos sem exceção”, aborda as principais questões 

sociais e ambientais do Brasil. Cobrindo um total de 15 anos de história, o documentário 

traz uma sucessão de imagens do Brasil, suas cidades e florestas vistas de cima, planos de 

detalhe da natureza, de rostos diversos, de ofícios e de depoimentos de pensadores 

brasileiros como Leonardo Boff, Rose Marie Muraro, Aziz Ab´Saber, Ailton Krenak, Seu 

Jorge e diversos anônimos que compõem um Brasil multicultural. O filme suscita questões 

referentes à destruição da floresta amazônica, à luta pelas terras no campo e à violência nos 

grandes centros urbanos. 

 Evaldo Mocarzel apresenta, no mesmo ano, o documentário Quebradeiras, sobre a 

cultura das quebradeiras de coco de babaçu da região do Bico do Papagaio, onde os estados 

do Maranhã, Tocantins e Pará se encontram. As mulheres usam a palha das folhas para a 

confecção de cestos, a casca do coco para produzir carvão e a castanha para a produção do 

azeite e sabão. O filme tem uma proposta estética mais sensorial, sem entrevistas, com 

muitos planos fixos, privilegiando as imagens e os sons do mundo filmado. A árvore da 

música, também de 2009, de Otávio Juliano, levanta a discussão sobre a preservação 

ambiental através da relação entre a natureza e a música a partir do paralelo entre a possível 

extinção do pau-brasil e seu efeito na música, já que arcos de violinos de alta qualidade são 

feitos de sua madeira.  

De mesmo ano, temos o documentário Lixo extraordinário, de João Jardim, Karen 

Harley e Lucy Walker que acompanha o trabalho do artista plástico Vik Muniz no aterro 

sanitário Jardim Gramacho, na região metropolitana do Rio de Janeiro, junto aos catadores 

de materiais recicláveis. A proposta do projeto de Muniz é retratar os catadores e depois 

refazer seu retrato com material por eles coletado no aterro. Destacamos também Efeito 

reciclagem, de Sean Walsh, de 2009, que trata a questão da coleta de material reciclável a 

partir da história de vida do coletor Claudinês Alvarenga que mantém seus mais de 25 

filhos com a renda obtida na reciclagem. Outros dois documentários de 2009 são Reidy, a 

construção de uma utopia, de Ana Maria Magalhães, e Um lugar ao sol, de Gabriel 

Mascaro. O filme de Magalhães enfoca a obra do arquiteto Affonso Eduardo Reidy na 

paisagem urbana do Rio de Janeiro. Já a obra de Mascaro reúne depoimentos de moradores 
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de luxuosas coberturas nas cidades de Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, abordando o 

imaginário desses moradores sobre desejo, poder e status. 

 Em 2010 é lançado 2012: Tempo de mudança, de João Amorim, um documentário 

com visão futurista onde, no ano de 2012, ocorreria uma mudança de paradigma que 

integrava a sabedoria ancestral à ciência moderna. O filme é baseado no livro de Daniel 

Pinchbeck, 2012: The return of Quetzalcoatl, e conta com depoimentos de David Lynch, 

Sting, Ellen Page, Gilberto Gil, Terence McKenna, entre muitos outros, falando de suas 

experiências com meditação, projetos sustentáveis, expansão de consciência e outros temas 

similares. Terra deu, terra come, de Rodrigo Siqueira, é exibido no mesmo ano. O 

documentário acompanha a preparação e o funeral de João Batista, morto aos 120 anos, 

comandados por Pedro de Aleixinha, no Quartel do Indaiá, antigo quilombo do distrito de 

Diamantina em Minas Gerais. Seu Pedro é descendente de escravos e guardião do canto dos 

vissungos, cantos rituais herdados de escravos africanos entoados em cerimônias fúnebres. 

 Remissões do rio Negro, de Erlan Souza e Fernanda Bizarria, de 2010, recupera a 

história das missões salesianas no Alto Rio Negro e às coloca em perspectiva crítica. O fio 

condutor é a história do Pe. Casimiro Béksta, que atuou das décadas de 1950 e 1960 na 

missão, e a situação de seus ex-alunos indígenas. Do mesmo ano, Quem se importa, de 

Mara Mourão, filmado em sete países, Brasil, Peru, Estados Unidos, Canadá, Tanzânia, 

Suíça e Alemanha, reúne depoimentos de 18 empreendedores sociais, com ideias de baixo 

custo e alto impacto social. Sementes do nosso quintal, também de 2010, dirigido por 

Fernanda Heinz Figueiredo, retrata o cotidiano de uma escola de educação infantil, a Te-

Arte, coordenada por Therezita Pagani, com uma proposta pedagógica não convencional. 

Ainda em 2010 também acontece a estreia de Sertão Progresso, de Cristian Cancino e, 

Pandemonium, do já citado Jorge Bodansky. O primeiro título versa sobre a transposição de 

águas do Rio São Francisco, seus interesses políticos e econômicos e as suas consequências 

para o meio ambiente.  Já Pandemonium, de Jorge Bodansky, reúne depoimentos de dois 

importantes personagens da ciência brasileira, o físico Rogério Cezar de Cerqueira Leite e 

do meteorologista Carlos Nobre sobre o impacto das mudanças climáticas e os desafios na 

área energética.  
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 No ano de 2011 o filme As hiper mulheres, de Carlos Fausto, Leonardo Sette e 

Takumã  Kuikuro, torna-se o primeiro filme de autoria indígena a ser exibido em salas de 

cinema comerciais no Brasil. Produzido pelo Vídeo nas Aldeias, foi amplamente premiado 

em festivais nacionais e internacionais. O documentário registra o ritual feminino 

Jamurikumalu, maior ritual feminino do Alto Xingu, no Mato Grosso. O pedido para a 

realização do ritual parte de um ancião que, temendo a morte de sua esposa idosa, pede para 

que realizem o ritual para que ela possa cantar uma última vez. Paralelo 10, de 2011, 

dirigido por Silvio Da-Rin, refaz as viagens do sertanista José Carlos Meirelles, 

acompanhado do antropólogo Terri Aquino, à região do Paralelo 10 sul, oeste do Acre, 

fronteira do Brasil com o Peru e área onde se concentram diversas etnias indígenas. 

 A cidade é uma só, de Adirleu Queiróz, nos leva até a cidade de Brasília, já Aterro, 

de Marcelo Reis, até Belo Horizonte, ambos os documentários foram lançados no ano de 

2011. O filme de Queiróz levanta a discussão sobre a exclusão territorial e social que 

moradores de classe social menos abastada sofrem no Distrito Federal e no seu entorno. A 

partir da Campanha de Erradicação de Invasões, ocorrida em 1971 e que transferiu 

moradores forçosamente para Ceilândia, o documentário trabalha a questão do processo de 

depuração socioeconômica que a especulação imobiliária e o crescimento desordenado das 

grandes cidades infligem aos menos favorecidos. Aterro versa sobre a história de sete 

mulheres pioneiras na reciclagem do lixo dos anos 1960 em Belo Horizonte que ganhavam 

a vida catando material reciclável no extinto aterro Morro das Pedras. A partir desse fio 

condutor o filme joga luz sobre a problemática da gestão de resíduos nas metrópoles do 

país. 

 O cineasta Silvio Tendler lança em 2011 o documentário O veneno está na mesa, 

sobre o uso exacerbado de agrotóxicos, herbicidas, fungicidas e pesticidas, usados na 

produção agrícola. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e grande parte 

desses produtos está proibido em quase todos os países por seu alto risco à saúde humana e 

ambiental. Em 2014 o diretor recidiva com O veneno está na mesa II, atualizando os dados 

de seu documentário anterior e focando nas alternativas de produção de alimentos sem o 
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uso massivo de pesticidas, prezando a saúde do solo, do trabalhador do campo e do 

consumidor.  

 Dois documentários sobre a polêmica obra da hidrelétrica de Belo Monte são 

realizados em um mesmo período. Às margens do Xingu, vozes não consideradas25, de 

2011, dirigido pelo espanhol Damià Puig, trata das consequências da construção dessa 

colossal obra no momento em que as licenças prévia (LP) e de instalação específica (LI) 

foram autorizadas pelo IBAMA. O filme traz depoimentos de ribeirinhos, indígenas, 

agricultores e habitantes da região de Altamira, no Pará, que serão diretamente afetados 

pela construção da barragem. Belo Monte, anúncio de uma guerra, de 2012, realizado por 

André D’Elia foi filmado ao longo de três expedições ao rio Xingu, Altamira e arredores, 

São Paulo e Brasília. O documentário apresenta os bastidores dessa controversa obra 

apresentando depoimentos de lideranças indígenas como os caciques Raoni e Megaron, e 

de autoridades ligados à obra como o presidente da Funai, Márcio Meira, e o procurador da 

República que acompanha o caso, Felício Pontes.    

 Em busca de um lugar comum, de Felippe Schultz Mussel, lançado em 2012, 

acompanha passeios turísticos pela favela da Rocinha, um dos lugares “turísticos” mais 

visitados no Rio de Janeiro. O documentário dá voz a guias, turistas e moradores da região 

incorporando em sua montagem fotos e vídeos feitos pelos próprios turistas nos passeios à 

la safári urbano. O documentário No fundo nem tudo é memória, de Carlos Segundo26, 

também de 2012, traz a história de um narrador-personagem que tem o desejo de construir 

uma cidade, no caminho encontra-se com a cidade de Nova Ponte, cidade de Minas Gerais 

que foi inundada em meados de 1993-1994 para dar lugar ao lago da usina hidrelétrica de 

Nova Ponte; uma nova cidade foi criada na parte mais alta da região. O filme mescla 

depoimentos de moradores e não moradores da antiga cidade inserindo diferentes 

memórias, afetivas, paralelas e até mesmo inventadas, construindo assim, uma cidade 

imaginária. Produzido pela ONG Repórter Brasil, Enchente não arranca raiz, do mesmo 

ano, dirigido por Caio Cavechini, acompanha a vida de agricultores do Vale do Ribeira, 
                                                

25 Co-produzimos o documentário Às margens do Xingu, vozes não consideradas e realizamos as funções de 
pesquisa e primeira assistência de direção.  
26 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Multimeios da Unicamp. 
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uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, em um trecho da foz do rio Ribeira, 

que preferem se adaptar às fortes enchentes quase anuais a deixar o local. 

 Em 2013 ressaltamos quatro títulos lançados como representativos da questão 

ecológica: Serra Pelada – A lenda da montanha de ouro, de Victor Lopes, Brasil orgânico, 

de Lúcia Bracher e Kátia Klock, Amazônia desconhecida, de Daniel Augusto e Eduardo 

Rajabally, e Carioca era um rio, de Simplício Neto. O documentário de Victor Lopes gira 

em torno do mítico garimpo de ouro de Serra Pelada, no coração da floresta amazônica 

onde, na década de 1980, 115 mil homens extraíram 100 toneladas de ouro, carregando nas 

costas uma montanha de 150 metros de altura. Lopes passou 10 anos colhendo depoimentos 

e imagens com os quais traça uma retrospectiva histórica da década de 1980 até os dias 

atuais enfocando os garimpeiros de hoje. Brasil orgânico reúne histórias de pessoas que 

investem na produção orgânica desde o pequeno produtor familiar, o nutricionista, o 

empresário do mercado de alimentos, entre outros personagens. Uma viagem pelos biomas 

do país descobrindo iniciativas relacionadas à produção de alimentos sem adubação 

química. Já Amazônia desconhecida se empenha em traçar um retrato fiel da Amazônia, 

com suas contradições e conflitos. Busca mapear o perfil atual da ocupação da região e suas 

consequências para o ecossistema local através de depoimentos diversos, de cientistas a 

populações tradicionais. Carioca era um rio versa sobre o rio que deu nome aos habitantes 

da cidade do Rio de Janeiro e que foi a principal fonte de abastecimento de água da cidade 

por dois séculos. Hoje o rio Carioca está canalizado e totalmente poluído, desaguando seus 

dejetos na Baía de Guanabara. 

 Destacamos ainda dois documentários lançados em 2014, A lei da água – Novo 

Código Florestal, de André D’Elia e O sal da terra, de Wim Wenders e Juliano Ribeiro 

Salgado. A lei da água é uma crítica ao novo Código Florestal aprovado pelo congresso em 

2012. O filme, com evidente apelo didático, explica a relação entre a nova legislação e a 

crise hídrica brasileira, já que o Código define as áreas que devem ser mantidas com a 

vegetação nativa em uma propriedade rural. Com depoimentos de cientistas, políticos, 

ambientalistas, fazendeiros e pequenos agricultores, D’Elia mostra o impacto da lei na 

floresta, na água, no ar, no solo, na produção agrícola e, por conseguinte, na vida de cada 
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um. O documentário de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado é uma ode à obra do 

renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Mesclando imagens feitas por Salgado ao 

longo de sua trajetória, entrevistas e registros feitos por seu filho Juliano das últimas 

viagens, o filme traça um panorama da obra do fotógrafo que viajou o mundo 

documentando situações extremas como grandes conflitos, fome, êxodos, condições de 

trabalho insalubres e, nos últimos tempos, territórios intocados, sua fauna, flora e povos 

tradicionais, sempre plasmados em impactantes imagens em preto e branco.  

 Entre os lançamentos do início de 2015 nos chama a atenção Jaci, sete pecados de 

uma obra amazônica, de Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros, que aborda a construção 

da usina hidrelétrica de Jirau no rio Madeira, a 120 quilômetros de Rondônia. O filme 

retrata as transformações do cotidiano da pequena vila de Jaci Paraná, que atraiu mais de 20 

mil trabalhadores em função da obra, ao longo de quatro anos. Com imagens feitas pelos 

cineastas e outras coletadas pelos próprios operários, descreve a rebelião dos operários que 

paralisou a obra em 2011. Disputas trabalhistas, denúncias, prisões e questionamentos 

ambientais, perpassam todo o filme. 

É importante frisar que os documentários aqui destacados constituem apenas uma 

das possíveis alternativas de seleção; a lista poderia ser perfeitamente estendida ou, ainda, 

reduzida. Nosso intuito, contudo, foi fazer uma compilação dos documentários nacionais 

que, segundo nossos critérios, fossem representativos das questões ambientais desde seus 

primórdios, apontando filmes passíveis de proporcionar um debate consequente sobre as 

questões ambientais no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 – Ecocrítica e leitura ecologizante 

 

 

 2.1  Ecologizar 

 

O termo ecologia foi cunhado em 1866 pelo biólogo alemão Ernst Heirich Haekel em 

seu livro Morfologia geral dos organismos e deriva das palavras gregas “oikos” (casa ou 

morada) e “logia” (estudo). Haekel define ecologia como o estudo das inter-relações entre 

os animais e seu ambiente orgânico e inorgânico, sejam elas diretas ou indiretas, amistosas 

ou hostis. A ecologia compreende os seres humanos e a natureza, esta, uma unidade maior, 

inclui os seres humanos assim como os outros componentes associados a outros 

ecossistemas. O debate ecológico se faz muito presente no mundo contemporâneo diante da 

escassez iminente de recursos naturais, da degradação e poluição dos ecossistemas, das 

mudanças climáticas e suas fortes consequências sobre o equilíbrio do planeta, entre outros 

motivos. É cada dia mais urgente pensar nosso estilo de vida, fortemente vinculado ao 

modo de produção capitalista cuja viga mestra é a acumulação de capital, que por sua vez 

demanda uma produção industrial cada vez mais volumosa visando gerar mais lucros e, 

para tanto, se serve  cada vez mais dos produtos primários disponíveis. Por conseguinte, 

deparamo-nos com um cenário nada alvissareiro em que o nosso patrimônio ambiental está 

se tornando inevitavelmente mais raro; o que tem levado um número crescente de  

especialistas e parte da população em geral a se dar conta de que essa espiral frenética que 

consiste em gerar mais e mais produtos que deverão ser consumidos no mesmo ritmo em 

que são fabricados aponta para um alvo inequívoco: o colapso das relações que o homem 

vem estabelecendo com a natureza. Estamos, portanto, diante de uma evidência: o atual 

modelo capitalista industrial tem de ser repensado.  

O entendimento das questões ambientais solicita uma pluralidade de saberes, desde a 

ecologia, passando pela biologia, geografia, sociologia, antropologia, ciências políticas, 

história, entre outras disciplinas. Ou seja, a interdisciplinaridade é um imperativo sem o  

qual tal entendimento torna-se praticamente impossível. Ainda que essa abordagem esteja 
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em voga, não devemos perder de vista o processo de especialização dessas disciplinas, cada 

vez mais específicas e herméticas onde são praticadas. Esse processo impulsionou a 

oposição entre, por exemplo, as ciências sociais e as ciências da natureza. As ciências 

sociais “interpretam” o mundo histórico e seus eventos enquanto as ciências da natureza 

“explicam” o mundo histórico e seus eventos. Por muito tempo essa oposição foi 

questionada de maneira muito superficial, mas recentemente novos posicionamentos 

visando à aproximação entre as ciências tem se firmado de maneira mais consequente. O 

antropólogo Otávio Velho (2001) em seu texto sobre paradigmas ecológicos encara a 

questão do posicionamento do cientista a favor ou não da oposição entre natureza e cultura 

da seguinte maneira: 

 
A escolha por um dos lados não é puramente objetiva, pois depende de 
inúmeros fatores em que o social e o individual se imbricam um no outro. 
E essa escolha é, de certa forma, política, por referir-se a modos de 
habitar o mundo, e não simplesmente a representação (VELHO, 2001, P. 
136). 

 

Seguindo na mesma linha o sociólogo Bruno Latour (1998) propõe ecologizar as 

ações cotidianas e pensar novas maneiras de se estar no mundo. O autor propõe uma nova 

forma de lidar com os aspectos da vida coletiva humana e não humana, que seja uma 

alternativa à modernização, o que denomina ecologia política. Argumenta que a 

humanidade e a natureza são uma e a mesma coisa, e que é necessário administrar um único 

sistema de natureza e sociedade para evitar um desastre moral, econômico e ecológico. O 

modo de produção capitalista sempre busca se modernizar, ou seja, otimizar seus processos 

para que possa produzir cada vez mais, com custos reduzidos e acumular mais lucros. É a 

dinâmica de nosso tempo, dinâmica esta que pode ser estendida para nosso próprio 

cotidiano, cercado cada vez mais de objetos, de necessidades, de tarefas a cumprir. O que 

Latour propõe é uma maneira de estar no mundo que seja consciente de sua integração com 

todos os seres viventes e em que o excedente não seja um dos pilares fundamentais. É uma 

busca, também, por reconectar as concepções de natureza e de cultura que foram separadas 

pelas ciências ao longo do tempo por sua especialização, mas que acaba por enfraquecer a 
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articulação entre os saberes. A separação dos campos de conhecimento funciona em termos 

de ferramenta analítica, mas deixa de lado o rico diálogo entre as disciplinas. Este 

postulado não é só de Latour, é evidente o movimento das ciências em direção aos saberes 

híbridos, à interdisciplinaridade e, como já dito anteriormente, temos as questões 

ambientais como um exemplo cabal. 

O autor afirma que a ecologia deve perder um pouco de vista a humanidade, mais 

especificamente o antropocentrismo, em dois sentidos: primeiramente deixando de lado a 

ideia de humanidade como superior às outras espécies; em segundo lugar renunciando à 

concepção de tecnocracia de cérebros, ou seja, de colocar alguns humanos em relação 

hierárquica superior a outros. Ecologizar começa em casos individuais, mas vai 

incorporando todos em um movimento global. Para o autor não há maneira de haver um 

“regime ecológico”27; a tendência é que não haja, dentro de algum tempo, partidos 

ecologistas, mas que a ecologia se insira dentro dos partidos, assim como se insere nas 

relações diárias de cada ser vivo. Latour afirma que a originalidade das políticas ecológicas 

lhe parece muito mais sutil do que foi visto até os dias de hoje e que as práticas políticas 

ecológicas valem mais que seus ideais utópicos de um super-regime natural, gerido por 

cientistas para o benefício exclusivo de uma Mãe-Terra que poderia em qualquer momento 

se tornar uma mãe cruel ou antinatural (LATOUR, 1998, p. 13). Nas palavras do autor: 

 
(...) Ecologia não tem nada a ver com levar em conta a natureza, seus 
próprios interesses ou objetivos, mas sim outra maneira de considerar 
tudo. “Ecologizar” uma questão, um objeto ou um dado, não significa 
colocá-lo de volta ao seu contexto e dar-lhe um ecossistema. Significa 
defini-lo em oposição, termo a termo, a outra atividade, perseguida por 
três séculos e que é conhecida, por falta de um termo melhor, como 
“modernização”. Em todas as partes onde nós “modernizamos” nós 
devemos agora “ecologizar” (LATOUR, 1998, p. 22)28. 

 

                                                
27 Com “Regime ecológico” o autor refere-se a um regime político, uma governança com base na ecologia.  
28 (...) ecology has nothing to do with taking account of nature, its own interests or goals, but that it is rather 
another way of considering everything. “Ecologising” a question, an object or datum, does not mean putting it 
back into context and giving it an ecosystem. It means setting it in opposition, term for term, to another 
activity, pursued for three centuries and which is known, for want of a better term, as “modernisation”. 
Everywhere we have “modernised” we must now to “ecologise”. (LATOUR, 1998, p. 22) 
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Para Latour, ecologizar se opõe a modernizar, significa um estar no mundo levando 

em conta tudo o que também está, abarcando todas as espécies, os mares, céus, rios, pedras 

etc. E levar em conta tudo aquilo que coabita o planeta significa também pensar na rejeição 

do excedente, não à acumulação a qualquer custo.  

Muito afim ao conceito de ecologizar de Latour é a concepção da ecosofia de Felix 

Guattari (1990). O autor afirma que vivemos uma crise ecológica, ética e do estilo de vida 

dos tempos atuais. Segundo ele, o que está em jogo é a maneira como viemos ocupando o 

planeta e como vamos nos comportar daqui para frente diante da aceleração do progresso 

tecnológico e do considerável crescimento demográfico (GUATTARI, 1990, p. 8). 

Encontramo-nos diante de um paradoxo onde vemos o crescente e contínuo 

desenvolvimento de novos meios técnico-científicos que podem contribuir com a resolução 

ou melhora das questões ambientais, e uma incapacidade das forças sociais organizadas de 

se apropriar desses meios de maneira profícua e de torná-los operativos em prol de suas 

causas. 

 
Não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala 
planetária e com a condição de que se opere uma autêntica revolução 
política, social e cultural reorientando os objetivos da produção de bens 
materiais e imateriais. Essa revolução deverá concernir, portanto, não só 
às relações de forças visíveis em grande escala, mas também aos domínios 
moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo (GUATTARI, 
1990, p. 9). 

 

Guattari assegura que as oposições dualistas chegaram ao fim, pois os conflitos se 

tornaram multipolares. A problemática ético-política atual é garantir a sobrevivência da 

espécie humana sob novos contextos históricos em que o controle sobre a escassez de 

recursos naturais e o crescimento demográfico se impõe. Para lidar com esse desafio ele 

propõe, a ecosofia, uma concepção ecológica mais ampla que engloba as esferas ambiental, 

social e mental. Guattari, assim como Latour, busca reintegrar os conceitos de natureza e 

cultura, visando pensar transversalmente as interações entre os ecossistemas, a mecanosfera 

(máquinas técnico-científico) e os universos de referências sociais e individuais 

(GUATTARI, 1990, p. 25). O autor afirma ainda que, para recompor uma terra 



 57 

humanamente habitável, devemos reformular as finalidades econômicas e produtivas, as 

práticas sociais, culturais, artísticas e mentais (GUATTARI, 2003, p. 40).  

Em sua definição, a ecosofia representa a perspectiva de uma escolha ética e política 

da diversidade, pois a devastação ecológica atinge tanto o nível ambiental quando o social e 

mental. Trata-se de um movimento de múltiplas faces que oferece novas práticas sociais, 

estéticas e da maneira como nos relacionamos, proporcionando novos lugares e dispositivos 

ao mesmo tempo analíticos e produtores de subjetividades (GUATTARI, 1990, p. 54). 

Afirma que a lógica ecosófica se parece com a do artista que tem que remanejar sua obra a 

partir da inserção de um elemento alheio, de maneira inesperada, incidental, imprevista. 

Podemos fazer um paralelo também com o labor de um documentarista que trabalha com o 

acaso e com a vida em curso. O autor sugere que a ecologia deveria ser pensada e posta em 

prática pela sociedade como um todo, muito além da pequena minoria de amantes da 

natureza ou de especialistas diplomados.  

Guattari define três tipos de práxis eco-lógicas, ou seja, maneiras de encarar o espaço, 

sua interrelação com as espécies, a relação entre as espécies, as relações sociais e as 

individuais, com nosso corpo, mente e psique. O autor apresenta três práticas onde 

podemos aplicar os princípios da ecosofia, são elas: 1) Ecologia ambiental, que faz 

referência às relações entre os organismos vivos e o ambiente, compreendendo a existência 

das espécies atreladas ao ambiente. Aqui Guattari joga luz nas relações entre sociedade e a 

natureza. Neste sentido chama atenção para o fato de que, cada vez mais, os equilíbrios 

naturais dependerão das intervenções humanas; 2) Ecologia social, que lança seu olhar para 

as relações sociais que determinam e são determinadas pelo modo como se constroem os 

espaços tanto físicos quando mentais, os modos de vida, a ética e os ideais a serem 

perseguidos. Essa práxis visa a reconstruir as relações humanas em todos os níveis do 

socius; 3) Ecologia mental, que se refere à relação do sujeito com o corpo, com a psique, 

com o intelecto. Os seres humanos são dotados de subjetividade capaz de nortear suas 

ações, seus pensamentos e seus desejos. Nesse sentido, essa prática objetiva conhecer e 

desvendar as posturas individuais e, sobretudo, trabalhar sobre elas. Esta práxis deverá 

procurar antídotos para o conformismo, para a uniformização midiática, para a manipulação 
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etc. Aqui podemos incluir toda a produção artística, como o cinema. Guattari afirma que as 

três ecologias devem ser vistas como interligadas, porém, com características próprias: 

 
Concluindo, as três ecologias deveriam ser concebidas como sendo da 
alçada de uma disciplina comum ético-estética e, ao mesmo tempo, como 
distintas uma das outras do ponto de vista das práticas que as caracterizam 
(GUATTARI, 1990, p. 55). 

 

Em suma, a ecosofia se coloca como uma perspectiva teórica para pensar os dilemas 

impostos pelo modo de vida e modo de produção capitalista a fim de mudar a concepção 

que o homem tem de seu mundo e, consequentemente, sua postura e suas ações no âmbito 

ambiental, social e mental. 

Como dito anteriormente, essas proposições tem ganhado força recentemente, mas 

elas não são novas. Guattari (1990) abre seu livro com a seguinte citação de Gregory 

Bateson: 

 
Existe uma ecologia das idéias danosas, assim como existe uma ecologia 
das ervas daninhas. 

Gregory Bateson29  
 

Gregory Bateson (1904 – 1980) foi um pensador eclético, antropólogo e biólogo de 

formação, que deixou reflexões acerca de diversos temas como psiquiatria, ecologia, 

comunicação e cibernética, sempre na busca de suas interconexões. Bateson tem despertado 

novos interesses e tem sido recuperado por diversos autores, como Guattari (1998), e mais 

recentemente por Ingold (2013). Sua obra versátil remete sempre ao seu interesse pelas 

coisas vivas e pelas estruturas que as conectam. Segundo Etienne Samain (2004), Bateson 

foi: 

 
Um pensador e pensamento cuja originalidade decorre do fato de que, 
numa perspectiva sempre interdisciplinar, Bateson não cessa de levantar 
questões que permitem entender melhor as relações entre os indivíduos e a 

                                                
29  Vers une l'écologie de l'esprit, tome II. Paris, Seuil, 1980. Epígrafe do livro As três ecologias (1990), de 
Félix Guattari. 
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sociedade, os processos culturais e, sobretudo, a trama de um mundo vivo 
mais amplo (ecossistema) na qual se inserem e evoluem. Sempre procura, 
deste modo, nos aproximar de contextos vivenciais (portadores, para ele, 
das chaves para a significação) para, a partir deles, construir 
paulatinamente alguns conceitos teóricos que balizam sua obra e, assim, 
nos abrir a uma visão original do homem, do espírito e dos processos de 
mudança (SAMAIN, 2004, p. 55). 

 

 Em sua epistemologia ecológica, Bateson enfatiza o processo coevolutivo entre os 

organismos vivos e o meio ambiente. Todas as coisas vivas estão conectadas entre si e com 

o ambiente. Nesse sentido, os organismos não podem ser dissociados do meio ambiente, 

sua concepção de natureza é sistêmica, ela seria composta por diversos sistemas 

interligados. Para o autor existe uma conexão entre fatos, comportamentos, padrões, mente, 

natureza e ordem. Nós somos um subsistema ou mentes integrantes de um sistema 

complexo mais amplo onde cada subsistema age e interage um com o outro. A ecologia é 

concebida, então, como uma organização global integrada do mundo mental, da existência 

social do homem e sua interação reflexiva com o meio ambiente e demais organismos 

vivos. O autor insiste na importância dos contextos, uma letra só pode ser compreendida no 

contexto da palavra, assim como um indivíduo só pode ser compreendido no contexto da 

sociedade. Um elemento não pode ser recortado da realidade circundante, pois dela está 

impregnado. 

 A mente, para o autor, é uma consequência inevitável dos processos evolutivos. Ele 

considera a mente uma unidade que realiza o processamento de informações e funciona 

através da tentativa e erro. Segundo Bateson, não há separação entre mente e matéria, 

tampouco a mente está limitada no interior dos corpos. Sobre sua concepção de mente, 

Carvalho e Steil (2013) afirmam que:  

 
A mente, insiste Bateson, não está confinada no interior dos corpos contra 
um mundo “fora”, mas é imanente ao sistema de relações organismo-
ambiente como um todo, dentro do qual todos os seres humanos estão 
necessariamente contidos. “O mundo mental”, ele afirma, “não está 
limitado pela pele” (Bateson, 1972, p. 429). Ao contrário, ele se realiza no 
ambiente ao longo dos múltiplos caminhos sensórios dos organismos 
humanos envolvidos no seu meio. O conceito de mente ecológica para 
Bateson, portanto, não é uma metáfora, mas a realidade mesma que 
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constitui o indivíduo por meio do fluxo continuo que conecta o mundo, 
inclusive aos outros sujeitos humanos (CARVALHO e STEIL, 2013, p. 
72-73).  

 

Partindo da concepção sistêmica da natureza, Bateson afirma que nenhuma das 

partes do sistema pode aspirar ao controle geral, não deve existir um controle unilateral, 

pois todas as partes do sistema exercem uma força sobre o mesmo. Nesse sentido, a ideia de 

controle da natureza por parte dos homens cai por terra. A busca de qualquer sistema é 

sempre por sua sobrevivência e uma unidade de sobrevivência nunca é constituída somente 

por um indivíduo, ou família, ou espécie, ela é necessariamente composta pela associação 

entre um organismo e seu ambiente. Bateson enfatiza a interdependência entre organismos 

e ambiente e a visão sistêmica da natureza. Como afirma Velho: 

 
A ecologia – e com ela o holismo – é na verdade uma referência-chave 
desde Bateson. Faz parte da discussão de outra polaridade, entre sujeito e 
objeto. Com ajuda da vertente fenomenológica de Merleau-Ponty (e das 
noções de ser a habitar o mundo), a ecologia de fato parece propícia para 
um deslocamento do sujeito cartesiano e, com ele, da série de oposições 
que inclui aquela entre natureza e cultura. Ingold chega a falar em um 
novo “paradigma ecológico” (VELHO, 2001, p. 135).   

 

 Tim Ingold (1948 – ) é um antropólogo britânico que estabelece um diálogo entre as 

ciências humanas e as naturais. O autor aponta para a importância das ciências não 

perderem a vida de seu horizonte, de atentar para as condições materiais e o fluxo da vida 

que constituem todos os organismos vivos que habitam o mundo (CARVALHO e STEIL, 

2013, p. 66). Propõe, assim, desfazer as fronteiras entre ciências humanas e naturais. 

 

Para Ingold, a experiência da vida não é vivida no interior de um corpo 
que se relaciona com outros corpos como um objeto entre outros, mas se 
dá no fluxo dos materiais (luz, som, vento, líquidos, texturas, etc.) que o 
atravessam, diluindo os limites de seus corpos, de suas mentes e de suas 
superfícies. O seu pensamento apresenta-se, assim, como uma filosofia 
afirmativa da vida, extensiva aos organismos que habitam o mundo 
(CARVALHO e STEIL, 2013, p. 68). 
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Seguindo na mesma direção, reivindica o engajamento no mundo pelo cientista 

como condição para a legitimidade e validade da ciência. Todos habitamos o mundo e a 

ciência pensa o mundo dentro dele, ou seja, o olhar de fora e distanciado não pode ser 

condição primeira para produção de conhecimento objetivo e universalmente válido. 

Solicita, assim, o engajamento do pesquisador no mundo, já que o mundo influência de 

maneira vital sua produção científica. A dimensão ecológica de seu pensamento vai além da 

relação do homem com o ambiente. O homem faz parte do ambiente com o seu corpo e a 

sua mente.  

 

A antropologia de Ingold parte de uma simetria – o que é diferente de 
identidade ou fusão – que aproxima os seres humanos não apenas dos 
animais, mas também das pedras, dos mares, dos céus, dos ventos, da 
rugosidade do solo, dos movimentos das marés. Ou seja, todos aqueles 
que partilham da mesma atmosfera ou que habitam o mesmo mundo-
ambiente constituído pela vida, que não pode ser apagada de nossa 
percepção no e do mundo nem da produção de nossas ideias e teorias. 
Neste sentido, é com certa perplexidade que ele critica o apagamento em 
nossa produção científica dos fluxos da vida que tornam possível nossa 
atividade intelectual. Assim, damos crédito e registramos em nossas 
referências os textos e os autores que lemos, ao mesmo tempo em que nos 
esquecemos da influência decisiva das condições vitais, dos materiais e da 
atmosfera que possibilitaram a nossa produção, como se tudo passasse 
apenas no mundo das ideias (CARVALHO e STEIL, 2013, p. 67). 

 

Todos fazemos parte do mesmo ambiente-mundo. A antropologia deve dedicar-se a 

perceber as múltiplas possibilidades dos humanos e não humanos de existir, estar e viver o 

mundo. Segundo ele, não se trata apenas de habitar o mundo, mas de viver o mundo. A 

matéria, seja ela biológica ou cultural, está presente no homem. Para Ingold não há nada 

que distinga especificamente humanos de não humanos; sua proposta sustenta a simetria 

absoluta entre humanos e não humanos. Com uma postura afinada àquela de Bateson, 

afirma que deveríamos abandonar as concepções de corpo, mente e paisagem como 

continentes existenciais com limites definidos (CARVALHO e STEIL, 2013, p. 66). 

É a partir das associações entre as proposições de Latour, Guattari, Bateson e Ingold 

que iremos trabalhar nossa concepção de ecologizar. Para nós, ecologizar é pensar o mundo 

de maneira a contemplar a interconectividade entre tudo e todos, em todas as esferas, 
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ambiental, social e mental. É assumir que habitamos e vivemos todos no mesmo ambiente-

mundo e que é impossível romper nossa ligação com os outros organismos vivos e o 

ambiente, assumindo, assim, que a sobrevivência depende necessariamente da relação entre 

organismo vivo e ambiente.  

A ecologia é entendida, portanto, como uma organização global integrada do mundo 

mental, da existência social do homem e de sua interação reflexiva com o ambiente e 

demais organismos vivos. E, em última instancia, é uma busca, também, por reconectar as 

concepções de natureza e cultura. 

 

 

2.2 Ecocrítica 

 

Elegemos como base teórica para nossa aproximação aos filmes ambientais a 

ecocrítica fílmica, um ramo da ecocrítica literária,30 campo de estudos já consolidado como 

linha teórica no âmbito dos estudos literários, por entendermos que ela pode nos 

proporcionar ferramentas interessantes para por em prática uma leitura do filme pelo viés 

ecológico. 

Em consonância com a concepção de ecologizar exposta acima, consideramos que 

qualquer filme pode ser analisado ecocriticamente. A perspectiva ecocrítica encara o 

ambiente como a somatória de todos os elementos que nos circundam, os rios, montanhas, 

cidades, culturas, sociedades etc. O cinema é produzido dentro deste ambiente, ele consome 

o mundo, já que seu modo de produção necessita de recursos físicos, artísticos e mentais e, 

ao mesmo tempo, ele também é consumido pelos espectadores.  

Os filmes têm sido muito explorados para promover a discussão nos embates 

ambientais, porém ainda são muito pouco examinados pelos teóricos do cinema. Tampouco 

o debate sobre o peso do cinema na transformação e no impacto dos ecossistemas, ou seja, 

                                                
30 Em 1992 foi fundada a ASLE (Associação para o Estudo da Literatura e do Ambiente), nos Estados Unidos, 
país em que esse é um campo acadêmico florescente. Hoje a ASLE tem filiais no Reino Unido e no Japão. 
Acompanhamos também o grupo de estudos Ecomedia Studies (http://www.ecomediastudies.org/) que conta 
com acadêmicos de todo o mundo interessados em compartilhar trabalhos, dúvidas e experiências 
relacionados ao tema. 
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seu viés ambiental, sua “pegada ecológica” – já que, como veremos abaixo, as tecnologias 

do cinema envolvem também os recursos naturais do planeta –, foi muito aprofundada. O 

meio ambiente sempre esteve presente nas produções cinematográficas, como visto no 

capítulo anterior, mas foi somente em meados dos anos 1990, que a comunidade acadêmica 

se voltou para as questões ecológicas no cinema e sua implicação para o mundo (RUST e 

MONAMI, 2013). Podemos refletir sobre as ligações entre o cinema e o meio ambiente em 

outras instâncias através do ponto de vista de Scott MacDonald (2013) que afirma que a 

película de cinema: 

 

(...) encapsula a maneira que a vida moderna e o mundo natural estão 
imbricados: os sais de prata foto-sensíveis que criam uma imagem visível 
quando expostos à luz são suspensos em uma fina camada de gelatina, um 
de seus principais ingredientes é o colágeno. O colágeno é produzido pela 
fervura dos ossos e tecidos animais. O celuloide, a base sobre a qual a 
emulsão é disposta em camadas, é feita de celulose. Isto é, a “vida” que 
nós vemos em movimento na tela é um espécie de re-animação da vida 
vegetal e animal no interior do aparato mecânico/químico do cinema 
tradicional (MACDONALD, 2013, p. 18)31. 

 

A ecocrítica faz a leitura a partir do viés ecológico de textos literários, buscando 

corroborar a ligação de interdependência, nem sempre evidente, entre a imaginação humana 

em todas as suas formas e o ambiente. As questões ecológicas já não estão mais restritas às 

ciências como biologia e geografia. Como já vimos, os estudos ecológicos envolvem mais 

do que simplesmente as questões ambientais, envolvem também as relações sociais e a 

construção das subjetividades. Tornaram-se interdisciplinares e surgiram novas disciplinas 

híbridas como a sociologia ambiental, a história ambiental etc., e aproximações teóricas 

como a ecocrítica. Esta última busca a rearticulação entre natureza e cultura desenvolvendo 

o respeito e a valorização da natureza, pois essa separação nada mais é do que uma fissão 

                                                
31 “(...) encapsulates the way in which modern life and the natural world are imbricated: the light-sensitive 
silvers salts that create a visible image when exposed to light are suspended in a thin layer of gelatin, one of 
the chief ingredients of which is collagen. Collagen is produced by boiling the bonés and tissues of animals. 
Celluloid, the base on which the emulsion is layered, is made from cellulose. That is, the “life” we see moving 
on the screen is a kind of re-animation of plant and animal life within the mechanical/chemical apparatus of 
traditional cinema.” (MACDONALD, 2013, p. 18) 
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de cunho metodológico-analítico para ajudar na compreensão do mundo. A concepção de 

“natureza” é ideológica e culturalmente construída, mas tem mudado no decorrer do tempo, 

como veremos adiante a partir da obra de Garrard (2006). Os estudos que relacionam 

ecologia e literatura, segundo Glotfelty (1996), limitaram-se até a década de 1990 a 

trabalhos isolados e somente em meados da década de 1990 emergiram como uma escola 

de crítica literária reconhecida. O autor salienta que, na maioria das teorias literárias, “o 

mundo” é sinônimo de sociedade, de esfera social, enquanto para a ecocrítica a noção de 

“mundo” é ampliada, incluindo também a ecosfera.  

O primeiro registro do termo ecocrítica data de 1976. Encontra-se no ensaio 

Literature and Ecology. An Experiment in Ecocriticism, de William Rueckert, que define 

ecocrítica como o emprego da ecologia e seus conceitos ecológicos ao estudo da literatura. 

O ensaio ganhou maior projeção quando de sua republicação na coletânea The Ecocriticism 

Reader: Landmarks in Literary Ecology organizada por Cheryll Glotfelty e Harold Fromm, 

publicada em 1996. Rueckert afirma que está provando, experimentando, a aplicação da 

ecologia e dos conceitos ecológicos no estudo da literatura. O problema visualizado por ele 

da destruição do planeta seria agudo e o grande dilema seria como manter as comunidades 

humana, não humana e todos os elementos dos ecossistemas coabitando a Terra. 

Um exemplo das analogias entre ecologia e critica literária da proposta de Rueckert é 

sua leitura das poesias como sistemas energéticos que podemos estender a todas as formas 

artísticas, inclusive ao cinema, nosso objeto de estudo. O autor afirma que “um poema é 

uma energia armazenada, uma turbulência formal, uma coisa viva, um redemoinho no 

fluxo” (RUECKERT, 1996, p. 108)32. Assegura, ainda, que os poemas são fontes de 

energia, energias renováveis que provém de duas matrizes, da linguagem e da imaginação. 

Para o autor, alguns poemas parecem ser fontes inesgotáveis de energia armazenada que 

não provém somente do seu significado, mas da sua capacidade de se manter ativa em 

qualquer linguagem (RUECKERT, 1996, p. 108). Ele compara a energia que vem do sol e 

alimenta as formas de vida da biosfera com a energia que vem da imaginação criativa, 

presente no poema, e que alimenta a fome de “palavras” dos humanos. A linguagem de um 
                                                

32 “A poem is stored energy, a formal turbulence, a living thing, a swirl in the flow.” (RUECKERT, 1996, p. 
108). 
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poema é apenas um veículo de armazenamento de energia criativa. Uma pintura ou uma 

sinfonia também contém energia armazenada que pode ser usada mais de uma vez pela 

comunidade humana. Toda vez que uma pintura é apreciada, toda vez que um poema é lido, 

toda vez que um filme é visto, ele fornece energia ao seu espectador ou leitor. Essa energia 

é convertida e, como em qualquer sistema energético, há também perdas. A vida nas 

comunidades humanas depende do fluir contínuo da energia criativa, em todas as suas 

formas, da imaginação criativa e da inteligência (RUECKERT, 1996). Seu posicionamento 

tem conexões com a ecosofia proposta por de Guattari (1990), em especial com seu 

conceito de práxis mental. Braga (2010), em sua tese de doutorado, afirma que a ecologia 

mental proposta por Guattari pode criar antídotos contra a manipulação das pessoas, pois 

apresenta outras interpretações da realidade: 

 
Nesse sentido é possível pensar que a arte tem um papel significativo, pois 
(re)interpreta a realidade ao projetar uma perspectiva nova, alterando a 
nossa percepção, operando no campo de produção e de investimento na 
subjetividade. As práticas estéticas podem despertar a consciência humana 
para ideais que não levam em consideração outras formas de vida e sequer 
os próprios humanos (BRAGA, 2010, p. 48). 

 

Rueckert afirma que durante a leitura de um poema a sua energia acumulada flui para 

o leitor. A equação energética se daria da seguinte maneira: o escritor transfere energia na 

elaboração de um poema, que, por sua vez, transfere sua energia armazenada para o leitor 

no momento da leitura. Essa energia pode ser transferida infinitas vezes dependendo do 

poder da obra. O que um poema diz é menos importante que fazer a transferência de 

energia e como ela se fixa no leitor. O livro é um armazém de imaginação criativa e um 

centro de linguagem. Em sua concepção, a poesia – e nós estenderíamos sua proposição 

para os filmes – pode ser estudada como modelo de fluxo energético, como uma construção 

comunitária, como ecossistemas. A primeira lei da ecologia, “tudo está conectado a tudo”, 

se aplica à poesia; essencial ao homem é também a energia advinda da criatividade, da 

imaginação e da subjetividade. O autor pretende ver a literatura dentro do contexto de uma 

visão ecológica não restritiva, que não esteja atrelada à vontade de convencer e converter 

seus leitores baseados em algumas simples generalizações e percepções, mas de uma visão 
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ecológica mais ampla, que leve em conta as dimensões ambientais, sociais e mentais, se 

utilizarmos o conceito de Guattari (1990), e que possa tocar e transformar a sensibilidade 

humana. 

 
Para Rueckert (1996), linguagem literária não é apenas um exercício de 
compreensão linguística, senão uma estética e ética que pode tocar as 
pessoas e o mundo por estar repleta de imaginação criativa, originada por 
sua força poética e verbal. Sendo assim, a literatura tem o poder de 
investigar no subjetivo, para transformar a sensibilidade humana, mas 
também de atuar na dimensão social e ambiental, propondo uma reflexão 
sobre mudanças e uma nova concepção de mundo, pois a arte da palavra 
pode se constituir em um importante espaço de resistência contra a 
opressão social, mas também de incentivar a uma prática pedagógica 
(BRAGA, 2010, p. 44). 

 

O ecocrítico deve ter consciência da interconectividade entre tudo e todos; de que a 

sobrevivência de um organismo está atrelada ao ambiente; do vínculo entre humanos e não 

humanos. Tampouco deve perder de vista que o corpo, a mente e o ambiente são fluidos, 

não estão delimitados por fronteiras estanques, se entrecruzam e se sobrepõem. 

Segundo Oppermann (1999) a ecocrítica se concentra em analisar como a literatura 

interage com a ecosfera como um todo. Uma questão central é como a literatura, ou, no 

nosso recorte, o cinema, contribui para um pensamento ecológico e lhe transmite valores. A 

literatura mostra posicionamentos ideológicos, muitas vezes antropocêntricos, e assim é 

fundamental investigar como a natureza é contextualizada e textualizada na narrativa 

literária para criar um discurso eco-literário. A literatura ecológica é uma projeção das 

ideias sobre a responsabilidade humana a respeito do meio ambiente. Nesse sentido, a 

ecocrítica oferece uma análise das construções culturais da natureza e discute como esse 

universo se tornou marginalizado, silenciado ou incorporado na linguagem humana. Há 

construções da natureza como um lugar idílico e naïf, outras que a desenham como um 

ambiente hostil e vingativo. Muito comum também é a antropomorfização da natureza 

como, por exemplo, na construção de narrativas de catástrofes, onde a natureza se vinga das 

más ações do homem. A ecocrítica insiste em refutar o dualismo natureza versus cultura e 
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visa criar uma consciência de uma unidade essencial a toda forma de vida (OPPERMAN, 

1999).  

Greg Garrard, em sua obra Ecocrítica (2006), sistematizou como a literatura, em 

especial a anglo-saxônica, vem trabalhando os temas ecológicos ao longo do tempo. O 

autor estruturou sua análise a partir de tropos. Como tropo entende-se qualquer figura de 

linguagem, como a metáfora, metonímia e a ironia que empregam palavras com sentido 

diferente do habitual ou sentido figurado. Mas, para o auto, os tropos são utilizados para 

designar as metáforas culturais da natureza subjacentes e de larga escala (GARRARD, 

2006, p. 257). Os tropos definidos por Garrard são: pastoral; mundo natural; apocalipse; 

habitação da Terra; animais. 

O marco do nascimento do movimento ambientalista é, segundo Garrard, a 

publicação, em 1962, do livro de Rachel Carson intitulado Silent Spring (Primavera 

Silenciosa). Nesta obra a paz bucólica dá lugar a uma destruição catastrófica por uma 

mazela até então desconhecida: os novos pesticidas como o DDT, a adrina e a dialdrina. 

Sobre a obra de Carson, Garrard escreve que: 

 
Afirmações ambientalistas como essas fazem contribuições cruciais para a 
política e as culturas modernas, e muitos de nós respondemos a elas, até 
certo ponto; para o estudioso das humanidades, porém, elas podem ser 
difíceis de avaliar em seus próprios termos. O mundo acadêmico tem-se 
originado em “disciplinas” científicas relativamente autônomas, e os 
problemas científicos parecem exigir maestria científica. Não obstante, é 
bem provável que as estratégias retóricas, o uso da pastoral e de imagens 
apocalípticas e as alusões literárias com que Carson molda seu material 
científico sejam passíveis de uma análise mais “literária” ou “cultural”. É 
a essa análise que chamaremos “ecocrítica” (GARRARD, 2006, p. 13). 

 

Garrard se apropria da definição de ecocrítica por Glotfelty (1996), já citado, que 

afirma ser a ecocrítica uma modalidade de análise política, o estudo entre a relação entre a 

literatura e o ambiente. O ecocrítico busca as ideias e representações ambientalistas onde 

quer que apareçam, busca trazer à tona o debate que está ocorrendo, mas que muitas vezes 

aparece parcialmente encoberto em inúmeros espaços culturais. A intenção é avaliar os 
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textos e ideias em termos de coerência e utilidade em resposta à crise ambiental 

(GARRARD, 2006, p. 15). Nesse sentido, o autor afirma que: 

 
A ecocrítica singulariza-se, entre teorias literárias e culturais 
contemporâneas, por sua estreita relação com a ciência da ecologia. Os 
ecocríticos podem não estar habilitados a contribuir com debates sobre 
problemas de ecologia, porém, mesmo assim, devem transgredir os limites 
disciplinares e desenvolver, tanto quanto possível, sua própria 
“capacitação ecológica” (GARRARD, 2006, p. 16). 

 

 Garrard afirma que a ecocrítica pode não dar uma grande contribuição para os 

debates sobre “problemas da ecologia”, já que ele considera os problemas da ecologia como 

questões científicas, mas a ecocrítica pode contribuir para debates sobre “problemas 

ecológicos”, uma vez que considera problemas ecológicos de uma maneira mais ampla, 

como problemas com a maneira de lidar com a natureza. Como exemplo dessa diferença 

cita a poluição, que seria um problema ecológico, pois não define uma substância ou classe 

de substâncias, mas problemas gerados por excesso de alguma substância presente no 

ambiente, em geral no lugar errado (GARRARD, 2006, p. 17). Garrard considera ainda que 

um ecocrítico deve ler a cultura como retórica, não em seu sentido estrito, mas como a 

produção, reprodução e transformação de metáforas em larga escala. Estando o homem 

imerso em um ambiente e sendo a somatória homem mais ambiente a unidade de 

sobrevivência, podemos afirmar que o homem está impregnado pelo ambiente no qual se 

encontra e, nesse sentido, o ambiente influencia a construção da cultura. A cultura, por sua 

parte, também exerce influência na construção do ambiente pelo homem. Portanto, os 

problemas ambientais requerem uma análise em termos culturais e científicos porque são o 

resultado da interação entre o conhecimento ecológico da natureza e sua inflexão cultural 

(GARRARD, 2006, p. 29). 

Lawrence Buell publica, em 1995, um dos trabalhos mais importantes da ecocrítica 

norteamericana intitulado The Environmental Imagination. Nesse livro Buell estabelece 

alguns critérios para classificar uma obra ecocrítica: 1) O meio ambiente não humano é 

apresentado não só como cenário, mas como elemento que interage e influência a história 

humana; 2) O interesse humano não é o único interesse legítimo; 3) Fica explícito na ética 
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do texto a responsabilidade humana pelo meio ambiente; 4) A ideia de meio ambiente como 

processo e não como constante ou dado fica ao menos implícita no texto (BUELL apud 

GARRARD, 2006, p. 81). Esses critérios são interessantes balizas para pensar nosso objeto 

de pesquisa, os filmes de temática ambiental.  

 Os ambientalistas podem promover, ao invés de uma tentativa de conscientização 

ecológica e mudança de atitude, uma paranoia alarmista, já que as ameaças ambientais são 

alimentadas por duas grandes frentes: as evidências palpáveis e sua construção social e 

cultural. O discurso ambientalista tem três bases fundamentais, todas regidas por um jogo 

de interesses e poder: seu caráter temático, histórico e geográfico. Os diferentes grupos 

privilegiam as ameaças ambientais com que seus interesses particulares se confrontam. 

Existem diversas posturas ecofilosóficas e Garrard cita seis: cornucopianismo; 

ambientalismo; ecologia profunda; ecofeminismo; ecologia social e ecomarxismo; 

ecofilosofia heideggeriana.  

O cornocupianismo afirma que as ameaças ambientais criadas pela civilização 

moderna são um exagero, está afinado com a teoria de livre mercado e da autorregulação. 

Asseguram que a própria economia capitalista encontrará saída para seus problemas já que 

na medida em que um recurso fica escasso o capitalista busca fontes alternativas. Os 

cornucopianos encaram a natureza em termos de sua utilidade, consideram a escassez um 

problema econômico, não ecológico e criticam o “alarmismo” ambientalista.  

A linha ecofilosófica do ambientalismo é muito variada e na definição de Garrard 

engloba toda gama de pessoas interessadas em questões ambientais, mas que desejam 

manter ou melhorar seu padrão de vida e, por isso, não acolheriam bem mudanças sociais 

radicais. É este perfil que Garrard entende como “ambientalistas”. Poderia ser chamado 

também de “ambientalismo superficial”. Seriam conservadores com discurso ambiental 

raso que preferem recorrer a instituições que apresentem respostas para os problemas 

ambientais que não os obriguem a mudanças no seu estilo de vida, preferem geralmente as 

soluções tecnológicas. Garrard enfatiza a diferença entre o “ambientalismo superficial” e o 

que ele define como “ambientalismo radical”, que abarca tendências como a ecologia 
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profunda, o ecofeminismo, a ecologia social e ecomarxismo e, a ecofilosofia heideggeriana, 

entre outros. 

Entre as linhas de ambientalismo radical encontramos a ecologia profunda como 

uma de suas mais fortes vertentes que inspira organizações como Friends of the Earth, a 

Earth Fist! e a Sea Shepherd. Os ecologistas profundos acreditam que o bem estar e a 

prosperidade da vida humana e não humana na Terra tem valor intrínseco, e que 

independem de sua utilidade para fins humanos. Defendem que há um limite da população 

humana para a manutenção da prosperidade da vida humana e não humana. A ecologia 

profunda afirma o valor da natureza em si e pretende uma mudança dos valores pautados 

nos seres humanos para a ecosfera, incentivando uma atitude igualitária não apenas com 

todos os organismos vivos da ecosfera, mas também com todas as entidades ou formas 

identificáveis na ecosfera como rios, paisagens e sistemas sociais. Dentro da ecologia 

profunda há muitas orientações, desde os mais radicais com afirmações desumanas até 

orientações mais brandas.  

Outra linha citada por Garrard é o ecofeminismo, que encara o dualismo homem 

versus mulher como um produtor de assimetrias. O ecofeminismo faz uso da mesma lógica 

de dominação, as mulheres têm sido associadas à natureza, ao material, ao emocional, ao 

particular, enquanto os homens são associados à cultura, ao imaterial, ao racional e ao 

abstrato (GARRARD, 2006, p. 42). Segundo o autor:  

 
O ecofeminismo enfatiza a justiça ambiental em grau muito maior que a 
ecologia profunda. A lógica da dominação está implícita na discriminação 
e na opressão baseadas na raça, na orientação sexual e na classe social, 
bem como na espécie e no gênero (GARRARD, 2006, p. 45). 

 

 A ecologia social e o ecomarxismo são explicitamente políticos e se opõem 

diametralmente aos economistas cornucopianos no plano político. Para eles a escassez é 

criada pelas formas capitalistas de produção. Consideram os problemas ambientais 

relacionados com os problemas sociais, tem grande afinidade com o movimento de justiça 

ambiental. Pretendem que a produção seja destinada a atender as necessidades reais e não 

para acumulação de riqueza. Já a ecofilosofia heideggeriana está ligada aos escritos de 
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Heiddeger que atribui à obra de arte grande importância no que chamou de “salvar a Terra.” 

Heiddeger faz uma crítica profunda à modernidade industrial. 

 O primeiro tropo, ou categoria de análise apresentada por Garrard é a pastoral. A 

tradição pastoril molda nossas construções de natureza. Podemos distinguir três tipos de 

bucolismo: a pastoral clássica, a pastoral romântica e sentido pejorativo de “pastoril”. A 

pastoral clássica se pauta na ideia de saída da cidade para o refúgio no campo. Este tipo de 

pastoral estabelece convenções no modo de construir paisagens para os europeus e euro-

americanos. Já a pastoral romântica torna-se comum com a urbanização em massa, é uma 

literatura que descreve o campo em contraste implícito ou explícito com o urbano. E o 

terceiro tipo de bucolismo é aquele que surge especialmente nas críticas marxistas ao estilo 

romântico, à idealização da vida rural que obscurece as realidades do trabalho no campo e 

suas agruras. 

 A pastoral clássica surge na poesia do período helenístico33, o idílio bucólico tem 

estreita correlação com a urbanização em larga escala no período. Seu grande expoente foi 

Teócito (316 a.C. – 260 a.C.) que escreveu vários Idílios, poemas curtos que faziam 

referência a fuga para a zona rural ou o próprio repouso. É a “poesia do lugar”, pois 

descreve a localização exata e a história natural, fazendo um mapeamento rigoroso o 

ambiente deixa de ser somente cenário. Já no Império Romano temos Virgílio (70 a.C. – 19 

a.C.) que foi o pai da futura poesia pastoril. Ele incorporou o contraste acentuado entre o 

campo e a cidade e aludiu a problemas ambientais associados à civilização romana como o 

desmatamento. Sobre a pastoral clássica Garrard afirma que:  

 

Podemos descrever três orientações da pastoral em termos do tempo: a 
elegia volta o olhar para um passado desaparecido, com um sentimento de 
saudade; o idílio celebra um presente generoso; a utopia almeja um futuro 
redimido (GARRARD, 2006, p. 60). 

 

 A pastoral romântica tem como grandes nomes Wordsworth e Clare na poesia 

britânica e Thoreau na poesia norteamericana. Em plena revolução industrial, o crescimento 
                                                

33 O período helenístico, que compreende quase 300 anos, foi uma época de difusão da cultura grega pelos 
territórios conquistados no Oriente Médio e Ásia, até o advento da civilização romana. Seu marco inicial foi a 
morte de Alexandre Magno em 323 a.C. e terminou com a ascensão do Império Romano. 
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das cidades acarretou uma mudança decisiva nas relações entre campo e cidade 

imaginados. Surge um novo anseio pelo campo, pelas montanhas e pela natureza selvagem. 

O que vemos na época é uma mistificação pastoril, uma visão harmoniosa da independência 

rural onde homens e animais são, de fato, explorados. A natureza romântica é amada por 

sua vastidão, sua beleza e sua resistência e  nunca é mostrada como seriamente em perigo. 

Já a conotação pejorativa da pastoral britânica e a norte-americana se diferenciam 

principalmente pelos diferentes momentos históricos, segundo Garrard: 

 
O que dá um cunho pejorativo à “pastoral”, para os norte-americanos, não 
é a ratificação de uma ordem social opressiva, identificada com a 
aristocracia fundiária, mas sua identificação com uma agressão colonial 
masculina voltada para mulheres, indígenas e a terra (GARRARD, 2006, 
p. 75). 

  

 Na raiz da pastoral temos ideia de natureza como um local harmonioso e estável; 

essa concepção bucólica da natureza influenciou as bases do surgimento da ciência da 

ecologia quando ela emergiu no início do século XX. A retórica ecológica inicial – ecologia 

pastoril popular – pensava a natureza sem a interferência humana como harmoniosa e 

estável. Tal retórica, ainda que já tenha sido superada em grande medida, ainda molda parte 

do discurso do movimento ambientalista. O equilíbrio é, de fato, uma oscilação dentro de 

certos limites críticos, ou seja, os ecossistemas mantém uma espécie de equilíbrio, mas este 

se caracteriza tanto pela mudança quanto pela estase. A natureza sem perturbações 

humanas não é constante em sua forma, estrutura ou proporção, mas está sempre oscilando 

dentro das variáveis de tempo e espaço. 

 O segundo tropo apresentado por Garrard é o mundo natural, segundo o autor: 

 
A ideia de mundo natural, significando a natureza em estado não 
contaminado pela civilização, é o mais poderoso constructo da natureza de 
que dispõe o ambientalismo do Novo Mundo. Trata-se de um constructo 
mobilizado para proteger determinados habitats e espécies, sendo visto 
como um lugar de revigoramento dos que estão cansados da poluição 
moral e material da cidade (GARRARD, 2006, p. 88). 
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A noção de mundo natural é relativamente recente. Designar um lugar separado da 

cultura humana e oposto a ela significa basear-se no uso agrícola dos recursos naturais, 

onde os campos cultivados e a criação de animais se situam em contraposição ao 

encontrado na natureza intocada; os caçadores-coletores não faziam separação entre 

campos e lavouras com relação às selvas, por exemplo. Pensar o mundo natural como uma 

instância feminina e fecunda – Magna Mater – que pode ser conquistada e que funciona de 

acordo com leis regulares que os homens podem conhecer em profundidade, se alinha à 

ideologia capitalista que encara natureza como mercadoria e recurso. A visão da natureza 

como autêntica somente quando os seres humanos estão fora dela pode ser muito 

problemática. Segundo Garrard: 

 
Muitas vezes, essa “pureza” é adquirida ao preço de uma eliminação da 
história humana, rigorosamente tão minuciosa quanto a realizada pela 
literatura pastoral. No caso de Yosemite, esse mito de “uma terra virgem 
desabitada” significou a expulsão dos índios Ahwahneechee e dos 
mineradores brancos que ali haviam morado e trabalhado (GARRARD, 
2006, p. 103). 

  
  Existe uma contradição entre a concepção do mundo natural como sendo puro se 

atrelado a não existência da interferência humana e, ao mesmo tempo, postular, no mesmo 

discurso, um sujeito humano cuja existência mais autêntica se situa precisamente dentro 

desse mundo natural (GARRARD, 2006, p. 104). O autor argumenta que a ecocrítica, ao 

enaltecer a ideia do mundo natural e os autores que o exploram, poderia ser cúmplice dessa 

ideologia. Sua postura é de promover a poética da responsabilidade que tem como guia a 

ciência ecológica, o problema fundamental não reside no que somos, como seres humanos, 

mas no que fazemos. A ecocrítica não buscaria um discurso mais verdadeiro ou 

esclarecedor sobre a natureza, mas uma retórica mais eficaz de transformação e amenização 

(GARRARD, 2006, p. 105-106). Como figuras centrais das narrativas sobre natureza no 

século XIX e XX Garrard cita Thoreau e Muir no final do século XIX e Austin, Leopold e 

Abbey no século XX.  

 O terceiro tropo apresentado o Garrard é o apocalipse. A ideia de que o fim do 

mundo é iminente não é nova. Estudiosos questionam suas origens, mas parece provável 
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que a construção das narrativas apocalípticas tenha se firmado por volta de 1.200 a.C. com 

o profeta iraniano Zaratustra. A retórica do apocalipse é muito utilizada pelo movimento 

ambientalista. O gênero literário do apocalipse surge dois séculos antes de Cristo e perdura 

até dois séculos depois de Cristo, é um estilo narratológico que revela o fim da história e 

tem como tema subjacente mais comum a luta do bem contra o mal. Segundo Garrard: 

 
Essa definição sugere as seguintes características: a psicologia social do 
apocaliptismo, que, historicamente tem inclinado esses movimentos 
“aguerridos” para a paranóia e a violência; o extremo dualismo moral, que 
divide claramente o mundo entre amigos e inimigos; a ênfase no 
“desvelamento” da verdade trans-histórica e no papel correspondente dos 
fiéis como aqueles ante os quais e para os quais é rasgado o véu da 
história. Como dado mais importante para nossos fins, entretanto, o 
apocaliptismo liga-se inevitavelmente à imaginação, porque ainda está por 
vir. Para usar o termo narratológico, ele é sempre “proléptico”. E se, no 
plano sociológico, trata-se de um “gênero nascido da crise”, ele é também, 
necessariamente, uma retórica que tem de agitar essas crises até levá-las a 
proporções apropriadas ao fim dos tempos. Essa dialética, na qual o 
apocaliptismo responde à “crise” e a produz, será importante em nossa 
avaliação dele como tropo ecocrítico (GARRARD, 2006, p. 125). 

 

 O apocalipse é uma das mais poderosas metáforas de que dispõe a imaginação 

ambiental contemporânea. O mais influente precursor do apocalipse ambiental moderno é o 

Ensaio sobre o princípio da população (1798), de Thomas Malthus (GARRARD, 2006, p. 

134). Para Malthus a força da população é infinitamente maior do que a capacidade da terra 

em produzir subsistência para o homem. Seu ensaio é basicamente antiapocalíptico já que 

sugere que a disputa entre população e alimento manterá tudo dentro de certo equilíbrio. 

Mesmo assim, seus prognósticos sombrios foram base para muitas ideias apocalípticas 

(GARRARD, 2006, p. 135). A retórica apocalíptica se firmou como um importante 

elemento dos discursos ambientalistas por seu caráter fortemente mobilizador. É um 

discurso que fomenta uma busca ilusória por causas e culpados. 

 

Não obstante, pode-se argumentar que o verdadeiro desafio moral e 
político da ecologia talvez esteja na aceitação de que o mundo não está 
prestes a acabar e de que é provável que os seres humanos sobrevivam, 
ainda que a civilização de estilo ocidental não o faça. Afinal, somente se 



 75 

imaginarmos que o planeta tem futuro é que tenderemos a assumir a 
responsabilidade por ele (GARRARD, 2006, p. 153). 

 

 Os tropos trabalhados até agora estão fortemente atrelados às diferentes maneiras de 

compreender a natureza, mas nenhum deles faz referência direta à vida prática. Diante 

disso, Garrard nos apresenta sua quarta categoria de análise, a habitação da terra. Segundo 

o autor: 

 
“Habitar” não é um estado transitório; ao contrario, implica uma 
imbricação a longo prazo dos seres humanos numa paisagem de memória, 
ancestralidade e morte, de ritual, vida e trabalho (GARRARD, 2006, p. 
154). 

 

Garrard nos apresenta duas tendências que abarcam o habitar a terra, a literatura 

geórgica34, que trabalha com a vida no campo e o conceito de indígena ecológico. O 

conceito de indígena ecológico segue forte até hoje. Desde a época dos grandes 

descobrimentos os povos ditos “primitivos” têm sido representados como vivendo em 

harmonia com a natureza, o que sustenta o mito do indígena ecológico. Garrard esclarece 

que: 

 
Não se presume que o impacto ecológico mínimo atribuído aos índios se 
baseie apenas nas baixas densidades populacionais ou nas culturas 
materiais pré-colombinas, que não tinham armas de metal, revólveres nem 
cavalos, mas nos sistemas de crença animistas que cercavam seus atos 
(GARRARD, 2006, p. 171). 

 

A cosmologia de muitas etnias indígenas consideravam todos os elementos da 

natureza, incluindo organismos vivos e unidades como as pedras, os rios, as montanhas, 

como dotados de espíritos, o que explicava seu imenso cuidado com a natureza. As 

comunidades indígenas também transformaram os ambientes e geriram seus recursos a seu 

próprio modo. O conceito de índio ecológico é um recurso ideológico muito poderoso e 

ideologicamente carregado. É um estereótipo de origem europeia. Não se pode juntar as 
                                                

34 Literatura geórgica faz referência à “Geórgicas”, uma poesia de Virgílio, dividida em 4 livros, publicados 
em 29 a.C. e que faz alusão à vida no campo de maneira bucólica. 
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diversas etnias como sendo algo hegemônico, cada uma tem sua cosmologia, suas tradições 

e modo de vida.  

 
A imagem do índio ecológico certamente é poderosa, mas não representa 
com exatidão o histórico ambiental dos índios norte-americanos. Não 
parece haver muita razão para contestar a destrutividade e, em alguns 
casos, o racismo genocida da cultura europeia que se opôs a eles. No 
entanto, a idealização que pretende transformar os índios e outros povos 
autóctones em modelos de habitação ecológica da terra deriva, 
primordialmente, pode-se argumentar, desta última cultura, e não da 
primeira (GARRARD, 2006, p. 175). 

 

 As comunidades indígenas tem seu modo de vida muito atrelado ao ambiente, e a 

cosmologia animista faz com que tenham um apreço e um cuidado com os elementos do 

ambiente e os organismos vivos que ali habitam, mas isso não significa que tenham uma 

compreensão ou senso de responsabilidade ecológicas, no sentido moderno (GARRARD, 

2006, p. 187). O animismo não é necessariamente ecológico e tampouco a ecologia é uma 

ciência da harmonia. O estereótipo do índio ecológico é sustentado pela retórica do 

equilíbrio e harmonia. A cosmologia animista induz a uma relação mais estreita com os 

organismos vivos e os elementos da natureza. Os diversos estilos de vida dos povos nativos 

devem ser respeitados, mas devemos desconfiar dos discursos que os transformam em 

exemplos de devoção e autenticidade ecológicas. 

 Como última categoria de análise Garrard chama atenção para a representação dos 

animais. O autor afirma que o grande marco foi a publicação, em 1975, do livro Animal 

Liberation por Peter Singer. A referida obra traz o conceito de especismo, ou seja, o 

tratamento diferenciado entre as diferentes espécies, em especial uma hierarquia entre 

humanos e demais espécies. Singer afirma que a fronteira entre o humano e o animal é 

arbitrária e irrelevante, já que compartilham a capacidade de sofrer e de sentir prazer. 

Defende o princípio de igualdade entre as espécies, o sofrimento humano não pode ser mais 

importante que de um animal. Singer tem uma postura radical, libertária e vegana. Já Mary 

Midgley, que escreve Animals and Why They Matter em 1983, restringe o princípio de 

igualdade afirmando que existem situações onde os interesses humanos estão acima do de 
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outras espécies (GARRARD, 2006, p. 193). A filósofa ainda critica o antropomorfismo, ou 

seja, atribuir características humanas, como o desejo de liberdade, aos animais. Midgley 

afirma, por exemplo, que um macaco não fica zangado, ele exibe agressividade.  

Garrard pontua algumas diferenças entre o movimento pela libertação dos animais e 

o movimento ambientalista. O primeiro exige a consideração moral no limite do senciente, 

ou seja, dos animais que percebem o mundo pelos sentidos, e se opõe à caça e à pecuária 

extensiva. Já movimento ambientalista que exige consideração moral em relação a coisas 

inanimadas como rios e montanhas e presume que dor e sofrimento são parte da natureza. O 

movimento ambientalista aceita a caça em casos de desequilíbrio ecológico e se posiciona 

contra a pecuária extensiva, assim como o movimento animalista. As diferenças apontadas 

por Garrard são generalizações, cada grupo tem suas demandas específicas e as fronteiras 

entre os diversos movimentos podem não ser tão rígidas. 

 Existe ainda uma divisão entre duas categorias de animais não humanos: animais 

domésticos e animais selvagens. Geralmente o movimento de libertação dos animais 

levanta questões relacionadas aos animais domesticados, seja de estimação ou de 

exploração. Os ecocríticos em geral têm a tendência de chamar atenção para os animais 

selvagens, enquanto tratam o gado, os avinos e os gatos como cúmplices destrutivos da 

cultura humana. Poderíamos representar essa tensão com a dicotomia família versus 

espetáculo. Os animais selvagens teriam um grande potencial espetacularizante em nossa 

sociedade: 

 
Para a maioria dos leitores modernos, não é o jardim zoológico, mas sim o 
documentário, ou filme sobre a vida selvagem, que molda 
predominantemente suas percepções dos animais selvagens. A crítica 
esclarecida do modo como essas produções moldam nossas idéias talvez 
seja a maneira mais importante de aumentarmos nossa compreensão 
ecocrítica, indo além do âmbito da literatura (GARRARD, 2006, p. 213). 

 

 Filmes e documentários sobre a vida selvagem fizeram grandes contribuições para 

campanhas ambientais. Mas é importante que a relação do espectador com a vida selvagem 

não se reduza simplesmente a um engajamento sensorial, intelectual e político, a uma 

experiência somente visual, que vem distorcida pela sua ênfase em eventos espetaculares, 
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como caçadas na luta pela sobrevivência. A demanda por espetáculo tende a levar à 

valorização da predação, intensificado pela trilha sonora empolgante e pela profusão de 

imagens com o tempo dilatado ou acelerado similares a um filme de suspense ou ação 

(GARRARD, 2006, p. 214). A tensão dos documentários sobre animais selvagens é uma 

tensão narrativa, um evento editado, não é o registro científico de determinado episódio, o 

tempo real da ação de uma caçada é outro do narrado em um filme. Um exemplo desse tipo 

de tratamento seria um filme que se desenrola na savana africana onde os humanos são 

apresentados ou como destruidores ou como salvadores dos animais selvagens, esquecendo 

que os nativos da savana sempre conviveram com esses animais. 

 Esses são os tropos propostos por Garrard para pensar a produção ecocrítica literária 

e que podemos estender para a produção ecocrítica fílmica: a pastoral, o mundo natural, o 

apocalipse, a habitação na Terra e os animais. A obra de Garrard se propõe a mostrar a 

dimensão eminentemente política do pensamento ecológico e da ecocrítica. Segundo o 

autor: 

 
A necessidade não apenas de “pensar globalmente”, mas de pensar o 
globo, exige uma prática interpretativa politizada, que se aparente mais 
com a ecologia social e com os estudos culturais do que com a ecologia 
profunda e com os estudos literários tradicionais. Essa prática deveria 
considerar os constructos da Terra fornecidos pela economia, pela política 
e pela biologia, assim como pela literatura, pela televisão e pelo cinema 
(GARRARD, 2006, p. 227-228). 

 

 Poetas, escritores, cineastas e pintores não são engenheiros do mundo e, portanto, 

não é sua função dar soluções específicas para os problemas do mundo. Mas suas 

produções podem possibilitar uma conscientização e um engajamento político. Analisar as 

produções ecocríticas pode nos ajudar a entender as ideologias que estão sendo dispersas na 

sociedade e os chamados que estas obras pretendem fazer. 
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2.3  Leitura ecologizante de filmes 

 

Como aplicar a proposta ecocrítica à análise fílmica? Partimos de nosso conceito de 

ecologia, que abrange não só a relação dos organismos entre si e com o meio, mas também 

as relações sociais e a subjetividade humana. É a partir dessa concepção que nos servimos, 

também, da ecocrítica, que se traduz no emprego da ecologia e seus conceitos ecológicos 

no campo dos estudos literários. Como maneira de sistematizar nossos instrumentos de 

análise de filmes pelo viés ecológico, optamos por aliar à ecocrítica a noção de modos de 

leitura delineado pelo teórico de cinema Roger Odin.  

Iniciamos nossa proposta definindo nossa concepção de ecologia, que é bastante 

ampla, abrangendo não só as relações entre os organismos e as sociedades com os 

ambientes em que vivem, mas, também, as relações estabelecidas dentro dos grupos sociais 

e a subjetividade humana. A partir de nossa definição de ecologia apresentamos a 

ecocrítica, linha teórica que emerge dentro dos estudos literários e que analisa a obra 

através do viés ecológico. Para estruturar melhor nossa proposta de leitura dos filmes pelo 

viés ecológico, incorporamos a concepção ecocrítica ao modo de leitura documentarizante 

delineado por Roger Odin (2000, 2005, 2011 e 2012). 

Para Odin, o sentido de um filme começa a ser construído no momento de sua 

produção, ou seja, na intenção de seu realizador de fazer um filme de ficção ou de não-

ficção, e se finaliza momento de sua recepção, de sua interação com o espectador. Ou seja, 

o público também atua na produção de sentido de um filme. O autor levanta algumas 

questões interessantes para pensarmos a construção de sentido de um filme: como o filme 

constrói seu espectador? Como se faz para lhe indicar certo trajeto de leitura? Segundo ele, 

não é possível inferir da análise do texto fílmico a interpretação que o público real fará da 

obra. Para tanto propõe uma matriz teórica que chamou de semiopragmática. Segundo o 

autor:  

 
A interpretação evidenciada pela análise textual corresponde a de um 
público determinado: aquele construído pelo analista. (...) Existem tantos 
“públicos” construídos pelo texto quando textos construídos pelos 
diferentes públicos. 
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De fato, a análise textual não deve ser rejeitada, mas convém explicitar 
seus pressupostos, isto é, colocá-la em uma perspectiva pragmática, 
indicando em que bases o texto é construído. É por esse motivo que 
chamei minha abordagem de “semiopragmática”: ela tem por ambição 
articular uma abordagem semiológica (imanentista) e pragmática. A 
segunda abordagem tem por objetivo analisar a produção de sentido pelo 
próprio público (ODIN, 2005, p. 28-29). 

 

 O espectador constrói o texto a partir das indicações imanentes ao texto, mas o faz 

sob a pressão do contexto onde está inserido. Nesse sentido, o espectador não é livre nem 

individual, ele compartilha com outros algumas imposições (ODIN, 2005, p. 30). Existem, 

portanto, diversos públicos constituídos em função de circunstâncias sociais, étnicas, 

históricas, geográficas, culturais etc., compartilhadas. Assim, a proposta semiopragmática é 

uma abordagem parcial do público pois não abrange todo o público nem diz tudo sobre o 

mesmo. Segundo o teórico, trata-se de uma abordagem que se interessa prioritariamente 

pelas grandes modalidades de produção de sentido e afeto e por suas condições de execução 

(ODIN, 2005, p. 32). Propõe assim um modelo abstrato heurístico que se caracteriza pela 

preocupação na definição precisa dos diferentes níveis de análise: contexto, modos, 

processos e operações (ODIN, 2005, p. 32). Daí emergem algumas questões balizadoras 

como ponto de partida: 

 
- Qual(ais) tipo(s) de espaço(s) esse texto permite construir? 
- Qual(ais) forma(s) de colocação discursiva aceita? 
- Quais relações afetivas é possível instaurar com o filme? 
- Qual estrutura enunciativa me autoriza produzir? (ODIN, 2005, p. 33) 

 

A proposta semiopragmática de Odin aproxima dois grandes paradigmas, o 

paradigma imanentista e o paradigma pragmático. O paradigma imanentista encara o texto 

ou a língua como um elemento dotado de características estruturantes permanentes, onde 

cada termo só tem sentido em relação ao sistema, sem referência ao que lhe é exterior. Já a 

pragmática considera que um signo, uma palavra, um enunciado ou um texto só faz sentido 

quando relacionado com o contexto onde foi emitido e recebido; o contexto é entendido 

como ponto de partida para a produção de sentido (ODIN, 2011, p. 9).  
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 Para Odin não podemos escapar de nenhum dos dois paradigmas, pois, por um lado 

um texto tem uma existência autônoma, mas, por outro, o seu significado de um texto será 

sempre modificado pelo seu contexto. O autor refina a definição de seu modelo 

semiopragmático da seguinte maneira: 

 

Estou à procura de um modelo capaz de dar conta de dois movimentos 
contraditórios em destaque: por um lado, o fato de acreditarmos estar 
diante de um texto que nos quiseram comunicar e que temos o sentimento 
de compreender; por outro, o fato de que textos diferentes são produzidos 
dependendo do contexto de leitura no qual nós nos situamos. Esses dois 
movimentos não têm a mesma relação com o paradigma pragmático; se o 
segundo nele se inscreve diretamente, o primeiro provém da ilusão 
imanentista, mas essa ilusão deve ser explicada a partir da posição 
pragmática (ODIN, 2011, p. 17).35 

  
O público, ao assistir a um filme, mobiliza diversos modos de produção de sentido, 

ou seja, modos de leitura, sendo sua hierarquização variável conforme o filme e o contexto. 

Odin listou os modos de leitura mais comuns: 

 
No estado atual de minha reflexão, distingo nove modos cuja 
combinatória me parece dar conta da diversidade das leituras nesse nível 
em que me fixei: 

1. Modo espetacular: ver um filme como espetáculo. 
2. Modo ficcionalizante: ver um filme para vibrar ao ritmo dos 
acontecimentos narrados. 
3. Modo fabulizante: ver um filme para receber um ensinamento da 
narrativa. 
4. Modo documentário: ver um filme para obter informações sobre a 
realidade das coisas do mundo. 
5. Modo argumentativo/persuasivo: ver um filme para elaborar um 
discurso. 
6. Modo artístico: ver um filme como sendo a produção de um autor. 
7. Modo estético: ver um filme se interessando pelo trabalho feito 
com as imagens e os sons. 

                                                
35 "Je cherche un modèle capable de rendre compte de deux mouvements contradictoires mis en évidence: 
d’une part, le fait que nous croyons être en face d’un texte qu’on a voulu nous communiquer et que nous 
avons le sentiment de comprendre; d’autre part, le fait que des textes différents soient produits suivant le 
contexte de lecture dans lequel on se situe. Ces deux mouvements n’ont pas la même relation au paradigme 
pragmatique; si le second s’y inscrit directement, le premier relève de l’illusion immanentiste, mais cette 
illusion doit pouvoir être expliquée à partir de la position pragmatique." (ODIN, 2011, p. 17) 
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8. Modo energético: ver um filme para vibrar ao ritmo das imagens e 
dos sons. 
9. Modo privado: ver um filme voltando-se para sua vivência e/ou a 
do grupo ao qual se pertence. (ODIN, 2005, p. 36) 

 

Mais recentemente o autor adicionou um novo modo de leitura à sua lista, um 

desdobramento do modo documentário, que classificou como modo moralizante (ODIN, 

2011, p. 54). Um filme dá indicações sobre os modos de produção de sentido que deseja 

mobilizar na sua leitura, mas nada obriga o público a seguir suas indicações, ainda que as 

perceba. Isso porque o contexto tem muita força na ativação de modos de leitura de um 

filme. Para a construção desses modos Odin parte de sua própria produção de sentido diante 

de um filme. O autor se assume como representante de um público que pertence ao mesmo 

espaço histórico-cultural e, portanto, está submetido ao mesmo feixe de determinações que 

esse grupo de pessoas. Essa lista não poderia ser utilizada em contextos espaço-culturais 

muito distantes do dele (ODIN, 2005).  

Nós adotamos como premissa que nosso contexto espaço-cultural é relativamente 

próximo ao do autor e, portanto, passível de aplicação de sua proposta teórica em nossa 

leitura fílmica, ou seja, tomando seu modelo semiopragmático como baliza. Iremos 

trabalhar principalmente com a produção de sentido, ou modo de leitura, documentarizante. 

Odin (2012) argumenta que todo filme está sujeito a uma leitura documentarizante, isto é, 

que um filme, seja de ficção ou não-ficção pode ser encarado como um documento do 

mundo histórico.  

Ao definir seu conceito de leitura documentarizante, Odin assegura que a importância 

recai sobre a imagem que o leitor faz do enunciador (ODIN, 2012, p. 14). Na leitura 

fictivizante o leitor recusa o “eu-origem”, o fazer enunciativo está ausente. Já na leitura 

documentarizante o leitor constrói a imagem do enunciador, pressupondo a realidade desse 

enunciador, “o que estabelece a leitura documentarizante é a realidade pressuposta do 

Enunciador, e não a realidade do representado” (ODIN, 2012, p. 18). Além disso, um filme 

pode ser lido como um documento sem que o leitor pressuponha qualquer intenção 

documentária por parte do enunciador. Ou seja, a leitura documentarizante pode se aplicar 

a partes de um filme ou a elementos de um filme, como, por exemplo, considerando o 
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cenário de um western um enunciador real. A leitura documentarizante se define por 

construir diante de um filme, durante a leitura do mesmo, enunciadores reais. Em outras 

palavras, documentos da realidade histórica. Pode-se tomar a câmera como enunciador real 

do que foi visto por ela, o cinema como enunciador real de determinado tempo histórico ou 

ideologia da época, o realizador do filme como enunciador real de sua psique. Há, portanto, 

inúmeras possibilidades de leitura de um filme. Toda enunciação é, em graus diversos, 

polifônica, e a leitura documentarizante pode ser aplicada em partes da enunciação fílmica 

e em diferentes níveis sobre um mesmo filme. Ela pode ser descontínua, prolongada ou 

pontual em determinado filme ou trecho de filme.  

A leitura documentarizante não depende só do leitor, o filme pode interditar alguns 

níveis de leitura, como por exemplo, exibindo nos créditos a participação de atores, o que 

bloqueia a possibilidade de construir os personagens como enunciadores reais. Apesar 

disso, um filme nunca pode bloquear totalmente a leitura documentarizante, ele sempre 

pode operar em algum nível como enunciador real.  

A instrução documentarizante pode estar localizada externamente ao filme, instrução 

de tipo contextual, ou no interior do filme, instrução de tipo textual, inscrita na estrutura 

fílmica que pode atuar somente em certos níveis dentro da narrativa. Odin identifica quatro 

grandes modos de produção da leitura documentarizante: 

 
1) dois externos ao filme: 
- a produção do leitor; 
- e a produção pelas instituições sobre as quais se realiza a leitura do 
filme. 
 
2) dois internos ao filme: 
- a produção pelos créditos; 
- e a produção pelo sistema estilístico do filme.  
(ODIN, 2012, p. 28) 

 

Há uma relação entre três instâncias: o filme, a instituição e o leitor, sendo que essa 

relação nem sempre é pacífica. Um filme demanda um tipo de leitura através de elementos 

estilísticos ou textuais inseridos na obra; a instituição, ou contexto, que pode indicar um 
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outro modo de leitura, e o espectador, que reage à sua maneira às indicações de leitura das 

duas instâncias anteriores, o filme e a instituição. 

O documentário seria um filme que demanda ser lido através do modo 

documentarizante, conduzindo seu leitor através de estruturas estilísticas e textuais (ODIN, 

2000). No documentário o leitor está implicado, já que é uma pessoa real e que vive no 

mundo histórico, sendo esta a matéria-prima do documentário, que fala sobre esse mundo 

ou a partir dele. A leitura documentarizante é ler a obra fílmica como documento do real, 

não necessariamente de um filme do conjunto do documentário, filmes ficcionais podem 

ser lidos como documentos do mundo histórico, tanto quanto filmes documentários (ODIN, 

2000). Concordamos com a definição de Odin: 

 
Diremos que um filme pertence ao conjunto documentário quando ele 
integra explicitamente em sua estrutura (de um modo ou de outro) a 
instrução de fazer acionar a leitura documentarizante: quando ele 
programa a leitura documentarizante. Essa instrução pode se manifestar 
seja nos créditos, seja no próprio texto fílmico (ODIN, 2012, p. 23). 

 

Como já mencionado, em sua obra mais recente (ODIN, 2011) retifica os ensaios 

anteriores adicionando um novo modelo, o modo de leitura moralizante. O teórico 

diferencia os dois modos de produção de sentido e afeto da seguinte maneira: o modo 

documentarizante trabalha a comunicação da informação sobre o real, mostrando-o; já o 

modo de leitura moralizante visa a transmissão e/ou discussão de valores, não se 

esquecendo que valores também são elementos do real. No processo comunicativo esses 

dois modos estão frequentemente ligados, eles representam dois tipos de experiência: 

conhecer o mundo e questionar seus valores. Conhecer o mundo está ligado à ciência, aos 

fatos da história. Questionar seus valores está ligado à filosofia e à moral, aos valores da 

sociedade e/ou do cineasta (ODIN, 2011, p. 54). O modo moralizante é um desdobramento 

do modo documentarizante e compartilha com este praticamente todas as suas 

características. Em ambos, a característica mais importante é a realidade pressuposta do 

enunciador, a construção por parte do leitor de um enunciador real (ODIN, 2011, p. 55-56). 

Os possíveis questionamentos a um enunciador real do modo documentarizante seriam: 
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quem é você para me dizer algo sobre determinado assunto? Como você obteve essas 

informações? Seu discurso é fiel ou você me esconde algo? E para o modo moralizante 

seriam: que autoridade você tem para afirmar tais coisas? Quem é você para me dar lições 

sobre este assunto? Por que devo voltar minha atenção para tal valor em particular? A 

realidade pressuposta do enunciador é, em ambos os modos, um elemento imprescindível. 

Em relação aos documentários, Odin afirma que eles se desenvolvem melhor 

quando vistos em locais a eles dedicados, como festivais, transmissões anunciadas como 

documentários na TV, ou em espaços por si documentarizantes e moralizantes como, por 

exemplo, a escola. O teórico considera que esse tipo de produção é, geralmente, mais bem 

recebida pelo público quando faz parte das discussões afinadas com o tempo histórico, em 

espaços de comunicação já estabelecidos como debates sobre sexualidade, ecologia, 

globalização etc. (ODIN, 2011, p. 57). A construção de um enunciador real gera um 

envolvimento do espectador, pois ele também é uma pessoa real. Ou seja, o espectador 

pode manifestar seu acordo ou desacordo com o que é dito, desafiar a informação passada e 

recusar os valores transmitidos. 

Pensar a leitura de um filme pelo modo documentarizante através de uma instrução 

ecológica é o que nos interessa. Como um filme, seja ficção ou documentário, seja de 

temática ambiental implícita ou explícita pode ser lido pelo espectador pelo viés ecológico? 

A esse tipo de leitura chamaremos de leitura ecologizante. Segundo os pressupostos de 

Odin, há diversas instâncias que podem ativar esse tipo de leitura específica, como ser 

exibido dentro de um festival dedicado ao cinema ambiental, ou ser apresentado dentro de 

um colóquio sobre questões de meio ambiente ou, ainda, ser transmitido no quadro de um 

programa televisivo de cunho ecológico. São muitos os contextos que podem ativar no 

leitor uma leitura ecologizante, seja de filmes de ficção ou não. 

A leitura ecologizante lança luz sobre aspectos específicos do filme, as interações 

entre organismos e ambientes apresentados e pode promover, a partir disso, a reflexão de 

nossa própria relação com o ambiente que nos cerca. Esse modo de leitura encara o filme 

enquanto documento sobre as inter-relações entre os organismos vivos, as relações sociais, 

a subjetividade humana e suas interações com os diversos ecossistemas buscando nos 
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filmes os elementos discursivos, narrativos, estilísticos e textuais que sejam passíveis de 

elucidar essas inter-relações. Assim, será a partir do arcabouço teórico exposto ao longo do 

capítulo, ou seja, de nossa concepção de leitura ecologizante, que iremos trabalhar com os 

filmes selecionados para nosso corpus no capítulo que segue.  
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CAPÍTULO 3 – Análise fílmica como leitura ecologizante  

 

 

Pretendemos, neste terceiro capítulo, exercitar a leitura ecologizante delineada no 

capítulo anterior. Para tanto decidimos aplicá-la à análise de três documentários. Optamos 

por pinçar nossa amostragem nos filmes de longa metragem selecionados para o Festival 

Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, por se tratar do festival de cinema de 

temática ambiental mais consolidado no cenário nacional, conforme indicamos no primeiro 

capítulo.  

Apesar de contemplar filmes de ficção e de não ficção, todos os ganhadores do 

Troféu Cora Coralina de melhor filme do festival, sem exceção, foram, ao longo de sua 

trajetória, obras documentais36. Ao todo, 3237 documentários nacionais de longa metragem 

foram selecionados para a mostra competitiva do FICA, o que resultaria em um número 

                                                
36 Filmes vencedores do Troféu Cora Coralina de melhor filme: Recife de dentro pra fora de Kátia Mesel (I 
FICA, Doc. Brasil); Puerto Principe mio de Rigoberto Lopez (II FICA, Doc. Cuba); Revolução dos cocos de 
Don Rotheroe (III  FICA, Doc. Inglaterra); Herdsmen de Chen Jian Jun (IV  FICA, Doc. China); O bem 
comum: o último ataque de Carole Poliquin (V FICA, Doc. Canadá); Surplus de Érik Gandini (VI FICA, Doc. 
Suécia); A morte lenta pelo amianto de Sylvie Deleule (VII FICA, Doc. França); Ovas de oro de Manuel 
Gonzalez (VIII FICA, Doc. Chile); Ainda há pastores? de Jorge Pelicano (IX FICA, Doc. Portugal); Jaglavak 
– O príncipe dos insetos de Jerônemo Raynaud (X FICA, Doc. França); Corumbiara de Vicent Carelli (XI 
FICA, Doc. Brasil); Heavy Metal (Hu Xiao de Jin Shu) de Huaqing Jin (XII FICA, Doc. China); Bicicletas de 
Nhanderu de Ariel Ortega e Patrícia Ferreira (XIII FICA, Doc. Brasil); Paralelo 10 de Silvio Da-Rin (XIV 
FICA, Doc. Brasil); Serra Pelada – A lenda da montanha de ouro de Victor Lopes (XV FICA, Doc, Brasil) e 
 Metamorphosen de Sebastian Mez (XVI FICA, Doc. Alemanha). 
37 Terra do mar (1997) de Mirella Martinelli; No rio das amazonas (1995) de Ricardo Dias; O cineasta da 
selva (1997) de Aurélio Michiles.; Pierre Fatumbi Verger – Mensageiro entre dois mundos (1998) de Lula 
Buarque de Hollanda; Os carvoeiros (2000) de Nigel Noble; O sonho de Rose – 10 anos depois (2000) de 
Tetê Moraes; Na veia do rio (2002) de Ana Rieper; Aboio (2005) de Marília Rocha; Estamira (2004) de 
Marcos Prado; O profeta das águas (2005) de Leopoldo Nunes; Pirinop, meu primeiro contato (2007) de 
Mari Corrêa e Kanaré Ikpeng; Sumidouro (2008) de Cris Azzi;  Benzeduras (2008) de Adriana Rodrigues; A 
árvore da música (2009) de Otávio Juliano; Corumbiara (2009) de Vincent Carelli;  Kalunga (2009) de Luiz 
Elias, Pedro Nabuco e Sylvestre Campe; Efeito reciclagem (2009) de Sean Walsh; Quebradeiras (2009) de 
Evaldo Mocarzel; Reidy, a construção da utopia (2009) de Ana Maria Magalhães.; Tamboro (2009) de Sergio 
Bernardes; Um lugar ao sol (2009) de Gabriel Mascaro; Lixo extraordinário (2009) de Lucy Walker, João 
Jardim e Karen Harley; No meio do rio, entre as árvores (2010) de Jorge Bodanzky; Tempo de mudança 
(2010) de João Amorim; Terra deu, terra come (2010) de Rodrigo Siqueira; As hiper mulheres (2011) de 
Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takumã Kuikuro;  Paralelo 10 (2011) de Sílvio Da-Rin;  Remissões do rio 
negro (2010) de Erlan Souza e Fernanda Bizarria; Sementes do nosso quintal (2010) de Fernanda Heinz 
Figueiredo; Em busca de um lugar comum (2012) de Felippe Schultz Mussel; No fundo nem tudo é memória 
(2012) de Carlos Segundo e Serra Pelada – A  lenda da montanha de ouro (2013) de Victor Lopes.  
 



 88 

expressivo de análises, resultando, provavelmente, em leituras mais superficiais. Por isso, e, 

também, em razão dos limites impostos para uma dissertação de mestrado, buscamos, 

dentro do universo de 32 documentários, títulos que fossem representativos das temáticas 

ambientais, mas que não trabalhassem com essas questões de maneira explícita. Ao cabo de 

um visionamento exaustivo de todos os 32 filmes de não ficção selecionados para o 

festival, escolhemos três: Aboio (2005), da cineasta goiana Marília Rocha, Terra deu, terra 

come (2010), de Rodrigo Siqueira e, As hiper mulheres (2011), de Carlos Fausto, Leonardo 

Sette e Takumã Kuikuro. Cada um desses filmes representa, à sua maneira, um modo de 

vida tradicional, Aboio registrando modo de vida sertanejo, Terra deu, terra come o modo 

de vida quilombola, e As hiper mulheres o modo de vida de uma comunidade indígena. 

Frisamos que os três documentários foram amplamente premiados38 em festivais de cinema 

não ligados à temática ambiental, o que evidencia sua qualidade para além das questões 

ecológicas. 

Em consonância com o que afirmamos no final do capítulo anterior, para cada uma 

das análises buscamos enfocar nossa leitura ecologizante em determinados aspectos da 

narrativa fílmica, realçando a multiplicidade de leituras possíveis. Em Aboio, destacamos as 

                                                
38 Os documentários já receberam os seguintes prêmios: 
Aboio: É Tudo Verdade - 10º Festival Internacional de Documentários – Melhor longa-metragem 
brasileiro; 9º CinePE – Melhor trilha sonora e edição de som; FICA – Festival Internacional de Cinema 
Ambiental – Menção honrosa do Júri; 10ª Mostra Internacional do Filme Etnográfico – Melhor 
realização; Festcinepacoti, Ceará, Brasil – Melhor fotografia, melhor montagem e melhor trilha sonora; 
Prêmio Sesc-Sated 2008 – Melhor direção e melhor filme de longa-metragem de Minas Gerais. 
Terra deu, terra come: É Tudo Verdade - 15º Festival Internacional de Documentários, 2010 – Melhor 
documentário brasileiro; 38º Festival de Gramado - Mostra Panorâmica, 2010 – Melhor filme; Amazônia Doc 
2010 – Melhor filme e melhor direção; BH Forum Doc 2010 – Melhor filme; DOK Leipzig, 2010 – Dove 
Talent Award; ATLANTIDOC – Uruguai, 2010 – Melhor som; Prêmio APCA 2010 – Melhor documentário; 
Festival SESC Melhores Filmes 2011 – Melhor documentário segundo a crítica especializada; 1º Festival 
Internacional Lume de Cinema, 2011 – Menção honrosa. 
As hiper mulheres: 39° Festival de Gramado, 2011 - Kikito especial do júri e Kikito de melhor montagem 
(Leonardo Sette); 44° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, 2011 - Candango de melhor som (Mahajugi 
Kuikuro, Munai Kuikuro, Takumã Kuikuro); Festcine Goiânia, 2011 - Prêmio de melhor longa-metragem 
documentário; Olhar de Cinema, Curitiba, 2012 - Prêmio de melhor filme (Júri oficial); Prêmio da Crítica - 
Associação Brasileira dos Críticos de Cinema (Abraccine) e Prêmio do Público, 2012; Hollywood Brazilian 
Film Festival, 2012 - Prêmio de melhor longa-metragem documentário; FICA - Festival Internacional de 
Cinema Ambiental, 2012 - Prêmio de melhor filme pelo Júri popular e Troféu imprensa; V Festival de 
Cinema de Triunfo – Prêmio Menção Honrosa, 2012; VLAFF - Vancouver Latin American Film Festival, 
2012 - Prêmio Al Jazeera de Melhor Documentário. 
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relações entre cinema e animal, em Terra deu, terra come, os jogos e o feitiço presentes nas 

tradições e no próprio ato de filmar e, em As hiper mulheres, sublinhamos as relações entre 

cosmologia e ecologia na comunidade Kuikuro. 

 

 

3.1 Aboio: Simetrias entre o Vaqueiro e o Boi. 

 

Aristóteles concebe o homem como um animal racional, essa definição separa e 

distancia o homem dos outros animais não humanos e o expulsa, em certa medida, do 

mundo da animalidade. Os homens seriam os únicos animais a guiar suas vidas a partir de 

referências éticas, religiosas, morais, políticas... utilizando sua racionalidade como baliza 

para suas ações. Esta racionalidade o eleva em relação aos outros animais e relega estes ao 

lugar de um não humano genérico desprovido das características humanas como 

racionalidade, linguagem e consciência. Este distanciamento entre os humanos e os animais 

não humanos acaba por produzir uma assimetria nas relações entre as espécies e fortalece o 

paradigma da dicotomia entre natureza e cultura.  

Indícios históricos e arqueológicos nos mostram que a representação dos animais 

pelo homem é muito antiga. Os desenhos e pinturas rupestres foram as primeiras formas de 

representar e plasmar a vida nas rochas. Podemos apreender com esses registros a grande 

importância que os animais sempre exerceram para os grupos humanos e a necessidade de 

fixar essa relação produzindo narrativas através das imagens. Com o cinema não é 

diferente, o animal sempre esteve presente nos registros cinematográficos, a começar pelos 

seus primórdios com a publicação de Animal Locomotion, uma coleção de 781 placas 

fotográficas compostas por mais de 20.000 imagens realizadas por Edward Muybridge em 

1887, nas quais decompõe o movimento biomecânico de homens, mulheres, crianças, 

animais domésticos e selvagens. O trabalho de Muybridge dialoga com a obra La machine 

animal de 1873, escrita por Étienne-Jules Marey, que contém diversos gráficos e ilustrações 

sobre o movimento dos seres vivos. Em 1882 Marey desenvolveu a cronofotografia, um 

fuzil fotográfico capaz de tirar 12 fotografias sequenciais por segundo e realizou inúmeros 
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experimentos com homens, mulheres e diversos outros animais. Ambos os trabalhos são 

importantes contribuições para o estudo do movimento biomecânico dos animais e são as 

bases para o desenvolvimento do cinema. 

Em 1897 Louis Lumière exibe na França o filme Le déjuner du chat que mostra um 

gato tomando leite em um prato deixado por uma criança que o afaga. É a relação 

estabelecida entre um animal domesticado e uma criança. No âmbito do documentário, 

grandes realizadores como Flaherty, com produções como Nanook of the North de 1922 e 

Lousiana Story de 1948, e Jean Rouch com Bataille sur le grand fleuve de 1951-1952, Les 

maîtres fous de 1953 e La chasse au lion à l’arc de 1965, filmaram modos de vida não 

ocidentais e a relação dessas sociedades com os animais (FIESCHI, LACOSTE e TORT, 

1996). O traço animal, portanto, está inscrito no cinema desde suas origens, inclusive 

materialmente, como elucida Scott MacDonald (2012).  O autor retoma a materialidade da 

própria película cinematográfica em que a imagem é criada em uma fina camada de 

gelatina, disposta sobre uma base de celulóide quando os sais de prata fotossensíveis nela 

presentes são expostos à luz. A vida animada que vemos na sala de cinema seria uma classe 

de reanimação da vida vegetal e animal presente no aparato do cinema tradicional 

(MACDONALD, 2012, p. 18).   

Tanto a vida animal quanto a vida vegetal compõem, literalmente, a película 

cinematográfica, tanto em sua constituição material quanto nos registros impressos na 

mesma. É interessante retomar aqui as primeiras experiências de Muybridge e Marey que 

decompõem o movimento de animais humanos e não humanos. Seus mecanismos 

fotográficos utilizam imagens fixas sequenciais de um animal em deslocamento que, 

quando exibidas em determinada velocidade, dão a impressão de movimento. Esse mesmo 

mecanismo usa como suporte material uma película que contém componentes provenientes 

de outros seres vivos.  

Sempre que o homem representa o animal ele representa, em certa medida, a si 

mesmo. Há uma variabilidade na representação do homem, ora em oposição, ora em 

convergência com outras espécies animais. É importante refletir sobre as simetrias e 

assimetrias entre animais humanos e não humanos. O questionamento da atribuição de 
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valores ou direitos diferentes entre animais a depender de sua espécie é trazido de maneira 

mais clara com a publicação em 1975 do livro Animal Liberation, de Peter Singer. O autor 

desenvolve o conceito de “especismo”, definido como o tratamento diferenciado entre 

espécies e colocando o homem em uma relação de poder diante de animais não humanos 

que muitas vezes são explorados e mal-tratados. O livro citado apresenta as bases 

filosóficas fundadoras do movimento animalista levantando a discussão sobre o status 

moral dos animais. Singer parte de uma perspectiva filosófica utilitarista e afirma que todos 

têm direito à mesma consideração moral, independentemente de família, raça, nação ou 

espécie. Todos os seres com capacidade de sentir conscientemente prazer ou sofrimento, ou 

seja, todos os seres senscientes, isto é, animais que percebem o mundo pelos sentidos, 

merecem a mesma consideração moral. Suas proposições, apesar das críticas e superações 

que sofreram com o passar dos anos, possui grande influência no movimento animalista até 

os dias de hoje. 

O ecocrítico Greg Garrard (2006) sistematizou como a literatura, em especial a 

anglo-saxã, vem trabalhando os temas ecológicos ao longo do tempo. O autor chama 

atenção para a representação dos animais concebendo-a como uma categoria de análise. 

Garrard afirma que a publicação de Singer, já citada, foi o grande marco acerca da 

representação animal por trazer à tona o também citado conceito de “especismo” e defender 

o princípio de igualdade entre as espécies, já que o sofrimento humano não deve ser mais 

importante que o de outro animal. Além de Animal Liberation, o crítico menciona também 

a obra da filósofa Mary Midgley, Animals and Why They Matter, de 1983, que propõe 

restringir o princípio de igualdade entre espécies afirmando que existem situações onde os 

interesses humanos estão acima do de outras espécies (GARRARD, 2006, p. 193). A autora 

critica o antropomorfismo, ou seja, atribuir características humanas, como o desejo de 

liberdade, aos animais.  

Garrard pontua ainda algumas diferenças entre o movimento pela libertação dos 

animais, que exige consideração moral no limite do senciente, e o movimento 

ambientalista, que exige consideração moral em relação às coisas inanimadas como rios e 

montanhas, e presume que a dor e o sofrimento são partes da natureza. O documentário, ou 
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filme sobre a vida selvagem, é uma das maiores fontes, atualmente, das percepções do 

homem moderno sobre os animais selvagens. É importante lançar luz em como essas 

produções vêm representando os animais e moldando nossas ideias acerca dos animais 

selvagens. 

Jennifer Ladino (2012) se apropria das proposições de Donna Haraway para 

conduzir seu olhar sobre as representações dos animais em documentários. Haraway, em 

sua obra When Species Meet (2007), visa a esfumaçar as fronteiras binárias entre humano e 

não humano, entre animal doméstico e animal selvagem. A autora afirma que animais 

humanos e não humanos são parceiros que compartilham do mesmo mundo, são agentes 

que co-evoluem no mesmo ambiente. Em outras palavras, são “espécies de companhia”. 

Ladino afirma que em muitos documentários o que vemos é uma “câmera especista”, ou 

seja, uma câmera que privilegia o olhar antropocêntrico, vê os animais através dos olhos 

humanos, distorcendo seus comportamentos através de uma lente social que é repleta de 

expectativas ideológicas e de gênero, retratando-os como seres humanos. Frequentemente a 

perspectiva cinematográfica especista reduz o comportamento animal a uma caricatura do 

comportamento humano projetado em um antropomorfismo exacerbado. 

Ladino busca identificar as escolhas éticas e estilísticas que determinam uma 

câmera especista e também quais as táticas para descentralizar esse olhar, tais como:  

 
(…) permitindo que os animais humanos e não humanos coabitem o 
espaço cinematográfico; mostrando animais não humanos "protegendo-
se"; minimizando (ou desestabilizando) a linguagem humana e incluindo 
cenas zoomórficas e comentários que lembrem aos espectadores humanos 
nossa própria animalidade. (LADINO, 2012, p. 131).39 

 

Ladino afirma que precisamos descobrir os animais no ambiente habitado pelos 

humanos e em nós humanos como parte da pluralidade. Sugere que a comunidade 

acadêmica amplie seu corpus de textos ambientais para além dos textos de “natureza 

                                                
39 “(…) allowing human and nonhuman animals to co-inhabit the cinematic space; showing nonhuman 
animals "watching back"; minimizing (or destabilizing) human language; and including zoomorphic footage 
and commentary that remind human viewers of our own animality.” (LADINO, 2012, p. 131) 
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selvagem”; argumenta que os filmes experimentais, por exemplo, têm um grande potencial 

cinematográfico para alterar a consciência hoje predominante.  

O já citado ecocrítico Scott MacDonald (2012) trabalha com ecocinema 

experimental que, segundo ele,  engloba filmes que vão na contramão do ritmo frenético da 

mídia comercial. O crítico afirma que este grupo de filmes oferece ao público uma 

representação do mundo natural com uma cadência mais vagarosa, o que proporciona um 

exercício da paciência e da atenção, qualidades que o autor define como cruciais para uma 

apreciação profunda e para o comprometimento com o ambiente natural (MACDONALD, 

2012, p. 19). 

A partir dessa breve apresentação das questões animalistas atuais iremos dirigir 

nosso olhar para a representação das relações entre homens e bois no documentário Aboio 

(2005), de Marília Rocha. O aboio é o canto das palavras que os vaqueiros da região da 

caatinga de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco utilizam para tanger o gado. Como uma 

onomatopéia musicada, conversam com os bois como se falassem uma mesma língua, 

como se tivessem criado uma linguagem própria que dialoga e acaricia ao mesmo tempo. 

Esse canto, tão característico dessa região, aparece na obra de Guimarães Rosa, Mario de 

Andrade e Câmara Cascudo. E foi nessa literatura que a documentarista goiana Marília 

Rocha se inspirou para sua pesquisa que resultou em seu primeiro longa. 

O documentário é um resgate das tradições do aboio através das memórias que os 

vaqueiros trazem consigo. É um filme feito com imagens do presente, mas que remetem, 

em diversos momentos, a um tempo passado, a memórias reatualizadas. Aboio é composto 

por imagens sem um tempo determinado, nos dando a sensação de tempos entrecruzados, 

em um lugar onde a memória se atualiza e se transforma em presente. É composto por dois 

tipos de imagem, de um lado temos registros em preto e branco, granulados, gravados em 

super 8 e que trazem uma aura onírica, de resgate e, por outro lado, dialogando com estas 

imagens oníricas, temos grande parte do filme gravado em suporte digital, colorido, que 

remete ao presente, às mudanças e reconfigurações da tradição do aboio que estão em 

curso. Aboio é o resgate de uma tradição que aos poucos está se perdendo em uns e se 

reconfigurando em outros de seus protagonistas; se fortalecendo junto aos que tangem por 
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prazer, já não mais por profissão, e na memória dos que viveram, viram ou ouviram o 

cantar do aboio.  

O documentário está dividido em três atos iniciados por um símbolo. O primeiro se 

assemelha a uma ferradura, o segundo se inicia com uma espécie de vaqueiro e o terceiro 

com o símbolo do infinito. Ou seja, o boi, o vaqueiro e o que está por vir. Os personagens 

não são apresentados pelos nomes, inclusive há depoimentos em off em que não vemos em 

nenhum momento a imagem do personagem nem sabemos quem ele é. Mas isso não é o 

que realmente importa, o que importa é a sua fala, sua ação, seu corpo, seus gestos, a 

paisagem em que está inserido, o que a experiência sensível revela. Marília Rocha faz, em 

Aboio, uma ligação entre a cultura popular e a erudita por meio de entrevistas com artistas 

que usam referências do universo dos vaqueiros, como Naná Vasconcelos, Elomar e 

Lirinha. A palavra do vaqueiro rima com a dos poetas e músicos. Tanto no aboio quando na 

trilha do filme a linguagem dos vaqueiros se torna música. Os quatro elementos da natureza 

estão muito presentes, tanto em imagens quanto em sons. A terra árida da caatinga, o fogo 

que dança em câmera lenta, o céu que rodopia sobre as cabeças e a água da chuva que cai 

generosa. Esses elementos intensificam a ligação do vaqueiro com a natureza do sertão.  

 O feminino também encontra reverberações no universo masculino do aboio. Além 

do olhar da cineasta, única mulher na equipe que contava com outros três integrantes, a 

presença feminina ganha relevância em duas passagens. A primeira na história que nos 

conta um vaqueiro de uma mulher que chega com uma criança nos braços e, para salvar seu 

filho do ataque de um boi, deita em cima da criança para protegê-la, saca um punhal e mata 

o animal. A segunda no depoimento de outro vaqueiro que encontrou um aboiador de voz 

fina que depois descobriu ser uma mulher, esposa de um companheiro, que “boiava que 

nem a gente”. Cabe aqui um paralelo com Diadorim, personagem mítica do grande sertão 

de Guimarães Rosa. 

O animalismo inerente ao aboio é reforçado pela composição imagética e sonora do 

filme. No aboio a relação estabelecida entre o vaqueiro e o boi é central e o filme nos deixa 

perceber a construção dessa relação de forma exemplar. O olhar da câmera para o boi é 

horizontal, recupera a simetria entre homem e boi, pois ambos são animais e compartilham 
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do mesmo mundo-ambiente, eles se acompanham, têm uma relação de companhia, respeito 

e afeto. Para trabalhar com esse olhar trazido por Marília Rocha, propomos aqui o conceito 

de câmera empática em contraposição à câmera especista delineada por Ladino (2012). Por 

câmera empática entendemos uma câmera que olha com simetria para todas as outras 

espécies animais e para todos os organismos vivos que partilham da mesma atmosfera, 

colocando em um mesmo patamar de igualdade todas as espécies. A câmera se transforma 

no vaqueiro em simbiose com seu cavalo que tange o gado, se comunica com o boi em uma 

relação empática, subvertendo o olhar especista assimétrico. A documentarista apresenta 

sua postura empática já no primeiro depoimento do documentário no qual escutamos uma 

voz masculina que recorda sua infância e afirma que foi criado “(...) quase como os 

próprios bichinhos no mato, eram uns bichinhos fugindo de outros.” A simetria entre 

animais humanos e não humanos na vida do vaqueiro se inicia na infância, quando 

partilham do mesmo ambiente, crescem e se desenvolvem juntos, são animais 

compartilhando a mesma vida. 

A relação próxima entre o vaqueiro e o boi perpassa todo o filme, assim como 

perpassa toda a vida do vaqueiro; ela está em seu imaginário, presente na poesia gravada 

em vinil do Boi Veneno, nos diversos “causos” contados e, principalmente, no próprio 

aboio. Seu canto é constituído em grande parte por onomatopéias que imitam os sons 

produzidos pelos bois criando uma linguagem em comum que propicia a comunicação entre 

eles. É um vínculo musical estabelecido entre o homem e o boi. Há um depoimento que 

revela a conexão entre esses dois animais. O vaqueiro afirma que: 

 

[O] aboio é uma cantoria, é uma correria, é uma oração, é uma benção, é 
um carinho que ele dá ao boi. [...] Quer dizer, ele não precisa bater no 
touro, com o canto, com a cantoria, é uma espécie de carinho para guiá-lo 
a voltar para casa ou para sair de casa para passear. Então isso, esse lado 
assim é muito bonito. 

 

Ou seja, a conversa entre o homem e o boi é cordial, afável, e com ela não é preciso 

o uso da força física para o manejo do rebanho. Além disso, o vaqueiro afirma que existem 

dois tipos de aboio, um para chamar e outro para tanger, em seguida canta os dois aboios 
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para mostrar a diferença entre eles e diz que o gado diferencia as melodias. O boiadeiro 

declara que depois de três ou quatro meses de convivência a relação entre ambos se torna 

muito próxima, o vaqueiro conclui dizendo que após um período juntos o gado ficava tão 

sabido que só faltava falar.  

A comunicação entre homens e bois é enfatizada em outros cinco momentos. Os 

dois primeiros em relação à nomeação do gado e dos bezerros, cada boi tem seu nome e 

responde a ele quando chamado, segundo o vaqueiro “é que nem gente”. No caso dos 

bezerros eles têm o mesmo nome da mãe, quando chamam a vaca vem seu bezerro junto 

que atende pelo mesmo nome. O vaqueiro reconhece os bois por seus respectivos nomes e 

os bois reconhecem os vaqueiros pelo faro, como afirma já no fim do filme um dos 

vaqueiros. Outro momento interessante, bastante representativo da relação empática entre 

vaqueiro e boi e, por conseguinte, da representação dessa simetria nas relações 

estabelecidas pelo que chamamos de câmera empática da documentarista, seria a 

capacidade do vaqueiro de decifrar o que o gado está fazendo pelo simples repicar dos 

sinos. Um dos entrevistados tem um sino nas mãos e toca a melodia que o boi faria em 

certa ocasião: assim é quando a vaca está amamentando o bezerro, esse é o som quando o 

gado está bebendo água, assim é quando ele está correndo. Em quarto lugar sublinhamos a 

narração de um dos vaqueiros sobre as “brigas” e “discussões” que os bois têm entre eles. 

Ele narra a disputa entre os bois imitando os sons da briga. E, por último, a comunicação 

através das onomatopéias, uma espécie de linguagem criada pelo vaqueiro, inspirada no 

mugido dos bois, que consegue estabelecer uma comunicação entre ele e o boi. Há um 

depoimento em off muito elucidativo que diz: “A onomatopéia tem muito mais força, 

porque é um mistério que só o boi entende.” Todos os momentos elegidos mostram a 

comunicação entre homem e boi, calcada sempre na dimensão sonora que vai além do 

próprio aboio, consolidando a representação da relação empática estabelecida entre as 

espécies pelo filme. 

A dimensão etnográfica de Aboio é pungente, recupera a memória dos vaqueiros, os 

“causos”, como era o tanger do gado nas décadas passadas na região. Resgata o modo de 

vida sertanejo, a bravura do vaqueiro, o conhecimento do ambiente, desde onde encontrar 
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água e alimento até como matar as bicheiras do gado com reza e algumas folhas. Apresenta 

o cotidiano de um vaqueiro que come com o sol nascendo e só volta a comer quando o sol 

se põe. Antigamente não havia cercas delimitando as propriedades, o gado ficava solto por 

entre a vegetação, o vaqueiro conduzia a boiada por meses até sua comercialização. Retoma 

também a tradição da “Pega de Boi no Mato”, onde os vaqueiros encourados perseguiam 

um ou mais bois soltos em meio à caatinga, tradição existente desde meados do século 

XIX. Cita também as influências mouras na toada do aboio. O documentário faz uma 

etnografia desse canto, da vida sertaneja, suas memórias e transformações atuais. 

O documentário, para além de fazer essa etnografia a partir da história oral dos 

vaqueiros e do registro de seu aboiar, também ressignifica e reelabora o aboio e apresenta 

uma nova sonoridade, um aboio musicado. A documentarista segue a indicação de um dos 

vaqueiros que afirma que não devemos olhar para o aboio com o sentimento de saudades 

como se tivéssemos perdendo algo, pois, na verdade, as coisas estão se transformando. 

Nesse sentido, o filme traz um aboio reelaborado que absorve, além das onomatopeias 

musicadas, o mugido do gado, o estalar dos galhos, os chocalhos dos bois, o assovio do 

vento; mesclados eles compõem outra melodia, uma nova música, reinventando e 

atualizando à sua maneira a tradição do aboio. Um depoimento em off nos faz ouvir que: 

“[Antes o] aboiador fazia o verso e aboiava. Hoje não, não tem o aboio, só é o verso.” 

Diante do verso sem sons a diretora se viu impelida a resgatar e construir uma nova 

musicalidade. 

A dimensão empática do filme mais incisiva é a corpórea. Homem e boi estão 

intimamente ligados por sua condição animal. O documentário rompe com o especismo 

apresentando uma câmera empática que é ela mesma um personagem, um vaqueiro-

câmera, que cavalga por entre os galhos secos da caatinga tangendo o gado. Homem e boi 

estão em posições simétricas, em uma igualdade de lugar, de olhar e de valor. Há, no filme, 

um constructo muito significativo que atesta a proposição de uma câmera empática, o 

paralelismo corpóreo entre vaqueiro e boi. Existem inúmeras passagens onde a câmera foca 

em partes do vaqueiro ou do boi, em seus olhos, partes dos rostos, partes dos corpos; esse 

paralelo aparece de forma reiterada ao longo do filme. É uma maneira de colocar ambos em 
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equivalência, em correspondência de valor, em equidade. Assim fazendo, estabelece uma 

relação de simetria entre homem, boi e câmera. 
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Fotogramas de Aboio 

 

O documentário aproxima o animal humano e não humano visualmente e 

narrativamente. Aboio é todo ele articulado a partir de sinestesias, de mesclas de sensações 

e provocações dos sentidos. Encontramos aqui outro elemento da postura empática: todos 

os seres senscientes, ou seja, aqueles que percebem o mundo através dos sentidos, e, 

portanto, são capazes de sentir prazer ou sofrimento, merecem a mesma consideração 

moral. O filme propõe uma experiência sinestésica através da relação estabelecida entre o 

vaqueiro-câmera e o gado. Assim, proporciona ao espectador uma aproximação com o 

mundo dos vaqueiros que se comunicam com o gado cantando palavras através da própria 

experiência do aboiar, de tanger o gado, de cavalgar por entre os galhos secos. A 

experiência quase sinestésica de ouvir, ver, perceber e sentir a relação homem-boi aproxima 

o cidadão urbano comum do universo dos vaqueiros que tangem o gado acariciando os bois 

com seu canto. Ora de maneira mais onírica, ora de maneira mais etnográfica, ora de 

maneira mais dialógica nos depoimentos presentes no filme, nos acercamos a uma relação 

homem-boi onde a poesia é a linguagem da comunicação entre os vaqueiros e o gado, assim 

como na relação construída entre o vaqueiro-câmera e os espectadores. A linguagem 

utilizada nas comunicações entre homem-boi e homem-homem para dentro e para fora do 

filme é poética, muito plástica e essencialmente sonora. 

A última cena do filme se inicia com uma musica sobre a saudade: 

 
Trazer de quem tem saudade/ É a saudade todo dia/ A saudade é tão 
ingrata que todo o dia maltrata/ Além de maltratar mata a quem não tem 
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alegria/ Ela é maltratadeira além de ser matadeira/ Oh saudade 
companheira de quem não tem companhia. 

 

É a saudade do aboio dos tempos antigos, mas a tradição existe no presente, 

recupera elementos ancestrais do passado, mas se atualiza no presente em constante 

movimento e reconfiguração. Essa é a metáfora do filme, a documentarista recupera o 

aboio antigo e o apresenta à sua maneira, com seu olhar, assim como o próprio aboio que 

segue seu fluxo, não de extinção, mas de reelaboração e reatualização constante pelos 

próprios vaqueiros. Como diz um depoimento, tudo no mundo, no instante mágico que 

nasce já começa a morrer, reiterando o ciclo da vida, da vida do homem, da vida do boi, da 

vida do aboio. Tudo e todos estão conectados. A cena continua com uma composição de 

imagens em Super-8, em preto e branco, bastante granuladas e de tom onírico vemos o sol 

que parece noite, carcaças de animais, as crianças brincando no açude, a paisagem árida e o 

vaqueiro desaparecendo em meio à poeira. O áudio é pautado por um grave que só é 

interrompido pelo riso das crianças. Marília Rocha termina seu filme com as grandes 

contradições do sertão, com as contradições presentes na vida: a vida e a morte, o frescor da 

infância feliz e a morte na terra áspera, a paisagem seca versus o açude. Essas contradições 

trazem a complexidade da vida e enfatizam uma existência que se opõe a qualquer ideia de 

binarismo dicotômico em que se oporiam homem e animal, fauna e flora, seres vivos e 

inanimados. Ao contrário, elas são, antes, um fundamento para se pensar a conjunção entre 

natureza e cultura endereçando um olhar empático entre espécies, fortalecendo as simetrias 

entre os seres que compõem o mundo. O filme termina com um fade para o branco e 

ficamos somente com o som da chuva que cai dadivosa na caatinga. Reitera a vida, é a água 

quem traz a vida para a região, como se também pudesse regar o aboio, na carícia da 

natureza no chão árido do sertão. Pois como bem disse um vaqueiro: “Tudo na vida tem 

que ter agrado.” 
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3.2 Terra deu, terra come e o cinema como feitiço  

 

 

Recuperando nossa concepção de ecologizar baseada nas proposições de Latour, 

Guattari, Bateson e Ingold, pensamos o mundo a partir da interconectividade de tudo e 

todos, em todas as instâncias da vida englobando, portanto, as esferas ambiental, social e - 

se utilizarmos os conceitos da proposta ecosófica de Guattari (1990) já apresentados no 

capítulo anterior -, também mental. Entendemos a ecologia como uma organização global 

integrada do universo mental, da existência social do homem e de sua interação com o 

ambiente e demais organismos vivos. A partir dessa concepção de ecologia propomos ler o 

filme através da ótica ecológica, o que denominamos leitura ecologizante, descrita de 

maneira mais detalhada no segundo capítulo.  

O documentário Terra deu, terra come de Rodrigo Siqueira, lançado em 2010 e 

ganhador de diversos prêmios, entre eles o de melhor documentário brasileiro no festival É 

Tudo Verdade 2010, foi exibido também no XIII Festival Internacional de Cinema 

Ambiental. Nesse sentido o viés da leitura do filme, dentro do contexto do festival, tem 

indicações ecológicas. Esse é, então, o ponto de partida que adotaremos para a leitura do 

filme, nosso enfoque recaindo sobre a forma com que o documentário expõe as diversas 

dimensões da vida no planeta. Terra deu, terra come é um registro das tradições dos 

vissungos a partir da memória de seu Pedro de Alexina através de um jogo que lhe foi 

proposto pelo diretor. 

O filme acompanha o velório, o cortejo fúnebre e o enterro de João Batista, que 

morreu aos 120 anos. Pedro de Alexina, um dos últimos conhecedores dos vissungos, 

cantos rituais herdados dos escravos africanos trazidos para trabalhar na mineração de ouro 

de diamante entre os séculos XVIII e XIV, misturam dialetos africanos e o português 

arcaico. Alguns vissungos eram entoados em ocasiões fúnebres, como no caso do 

documentário em tela, e outros em situações de trabalho. O filme se passa no Quartel do 

Indaiá, antigo quilombo situado no distrito de Diamantina em Minas Gerais. Pedro de 
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Alexina é descendente dos antigos escravos que trabalhavam na mineração, ele mesmo um 

garimpeiro 

 O filme faz uma etnografia da tradição dos vissungos em que se unem passado, 

presente e futuro a partir da memória. A tradição é encenada e contém um tom mítico e 

metafísico de contato com o extraterreno. O documentário traz como pano de fundo a 

história social do período da escravidão negra, da dura e insalubre atividade de mineração e 

da segregação social e racial que perdura até os dias de hoje. Se recuperarmos as categorias 

delineadas por Guatarri (1990) e por ele chamadas de “práxis ecológicas” podemos 

encontrar em Terra deu, terra come indicadores das três práxis: a práxis ambiental 

identificáveis na atividade mineira, nas relações estabelecidas entre a comunidade e o 

ambiente; a práxis social, nas relações sociais tecidas entre os integrantes da comunidade, 

herança da época da mineração escravagista e a importância da tradição como agente 

aglutinador, e, por fim, a práxis mental nos mitos contados, criados ou recriados por Pedro 

de Alexina e encenados por toda a comunidade. 

Seu Pedro de Alexina, um senhor de 81 anos, descendente de escravos que 

trabalharam nos garimpos da região é o guardião das memórias do lugar. O Quartel do 

Indaiá é lugar de muitas histórias, de muita riqueza e cobiça onde até a Morte às vezes 

aparece em visita. O filme se inicia com uma voz off contando a criação da Morte por Deus. 

A Morte sempre deixa alguns “velhos” que é para ensinar aos “moços” a viver no mundo. 

A Morte sempre ronda os vivos, anda por aí com sua foice, mas é invisível, e de vez em 

quando arrasta um. A morte, agora com minúscula, e um curioso universo sobrenatural, 

perpassam todo o filme. 

As histórias de Seu Pedro e de Seu Pedrim, representantes das duas grandes famílias 

da região, carregam a memória do lugar, da mineração de ouro e diamante desde a época da 

escravidão. Seu Pedro nasceu em família garimpeira e até hoje segue na roça e no garimpo. 

O primeiro grande diamante que encontrou foi com seu tio João dos Santos. Mas o tio 

faleceu sem nunca ter dito onde estava enterrado o diamante. Ele diz que para encontrar a 

pedra é preciso invocar a alma do falecido tio para que ele revele o esconderijo. 



 103 

Seu Pedro encontrou muitos diamantes em sua vida. Fala que jogava os diamantes 

no fim do dia num prato e que ficava bonita aquela “cajicada”. Conta que o maior diamante 

que pegou foi de “60 grão”. Segundo afirma: “Era uma bola de grude, o tal diamante.” Seu 

Pedrim, outro morador do Quartel, e membro de outra família, os Pessanha, comerciantes, 

comenta que Pedro de Alexina encontrou muitos diamantes, mas que perdeu tudo o que 

conseguiu com a venda. Seu Pedrim diz: “O garimpo dá e o garimpo toma d’ocê.”  

As histórias do garimpo são constantes todo ao longo do filme e a partir delas 

podemos reconstruir a memória do lugar e também entender o legado deixado por aquela 

época; a dinâmica da cobiça e do enriquecimento de poucos fomentado pelo labor insalubre 

de muitos. As disputas de poder simbólico e literal que levam uma pessoa a “dar seu corpo” 

ao “Dito-cujo” para conseguir o que quiser. As mortes, a violência e a ganância tão 

presentes no local nos dão um bom retrato da mineração na época da escravidão no país e 

da herança que sobrevive nessas comunidades ainda hoje. 

 Além de ser um registro da memória da mineração na época da escravidão, o 

documentário Terra deu, terra come nos mostra a perpetuação das relações assimétricas e 

marcadas entre brancos e negros na região. Em uma cena vemos Seu Pedrim em sua 

vendinha que diz: “É duas famílias, é preto e branco é nós. Os preto é preto uma família só. 

E branco é nós, uma família só.” Existem no Quartel do Indaiá duas grandes famílias, os 

Pessanha, família de Pedrim, que são os brancos, e a família de Pedro de Alexina, 

descendentes dos escravos, os negros. Os Pessanha desde outros tempos são comerciantes e 

donos de terras, já a família de Pedro sempre trabalhou no garimpo e na roça. Pedro apesar 

da idade avançada continua com a lida na terra e no garimpo. Os descendentes dos escravos 

negros seguem a atividade mineira e de trabalho com a terra, já os descendentes dos 

comerciantes brancos detém terras na região e seguem com seu ofício no comércio. 

Neste sentido podemos dizer que o filme traz a perspectiva da práxis social da 

comunidade do Quartel do Indaiá. Não somente por nos mostrar as relações estabelecidas 

entre os moradores da comunidade, mas também por fazer o registro da tradição antiga dos 

cantos dos vissungos que está se perdendo. As tradições tem grande importância na 

estrutura social de uma comunidade. É um forte elemento aglutinador e de coesão social.  
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Para usar um conceito muito utilizado pela ecologia, podemos dizer que os mitos, os 

rituais e as tradições são uma poderosa ferramenta de resiliência das comunidades 

tradicionais. A resiliência é a capacidade de um sistema em manter o equilíbrio diante de 

uma perturbação externa, sem esquecer que esse equilíbrio não é estático, mas altamente 

dinâmico e fluido. No caso do documentário, a manutenção da tradição ajuda a preservar a 

estrutura social ainda que forças externas estejam agindo no sentido contrário. As tradições 

não são impermeáveis, não estão fechadas para a vida em curso. Elas atuam no presente 

invocando o passado e colocando uma projeção para o futuro. Passam de geração em 

geração da maneira mais fidedigna possível, mas são sempre passíveis de novas inserções, 

apropriações e ressignificações; as tradições são vivas e se atualizam quando se fazem 

presentes.  

 Notadamente, o documentário Terra deu, terra come, empenha-se em recuperar o 

canto dos vissungos. Vemos em uma cena o neto de Seu Pedro cantando, pois para a 

manutenção da tradição dos vissungos é necessário que os jovens aprendam. Seu Pedro 

afirma que hoje já não tem quem cante mais uma vez que, segundo ele, os mais novos estão 

envolvidos “com esse negócio de rádio e som e não querem aprender nada antigo”. Além 

disso, diz ele, falta companheiro, visto que a música é cantada em dupla, um faz a primeira 

voz e o outro faz a segunda. Ele diz que seu desejo é ser enterrado com cantiga, mas como 

já não há quem cante, então ele irá “calado”. 

As tradições proporcionam uma ligação forte entre as gerações, mas ainda que 

busquem ser passadas da maneira mais fiel possível, sempre estão abertas para a interação 

inserção e para receber aportes do presente. Assim como os mitos, é algo que une passado, 

presente e futuro. É um evento passado, ou que vem sendo reproduzido a partir de um 

tempo passado, sem necessariamente uma marca cronológica, e que é dotado de uma 

eficácia permanente em determinada sociedade, sendo possível interpretar a estrutura social 

da mesma a partir de suas tradições e de seus mitos. A manifestação possui uma dupla 

estrutura: histórica e sociológica. Por um lado ela é conformada a partir de elementos 

marcadamente históricos, e, por outro lado, está impregnada da estrutura e das relações 

sociais da comunidade. 
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O documentário de Rodrigo Siqueira revela um jogo especial, presente tanto na 

mise-en-scène, quanto na estrutura narrativa. Podemos dizer que há dois níveis de 

representação no filme: a realidade da comunidade quilombola em questão, e a encenação 

proposta pelo diretor das histórias contadas ou criadas por Pedro de Alexina. A realidade o 

Quartel do Indaiá aparece em duas instâncias, passado e presente. O passado da região do 

garimpo, com suas histórias de fortuna, cobiça, conflito e insalubridade; o presente nas 

relações que existem na comunidade, duas famílias que condensam a história atual. Já a 

encenação é despertada por um pedido do diretor e acaba por envolver a todos da 

comunidade. Ela está presente tanto na mise em scène das histórias de Seu Pedro, quanto na 

relação estabelecida entre os integrantes da comunidade com a câmera e com a equipe, 

ambas plasmadas na diégèse.  

A primeira cena após o off inicial do filme é um diálogo no qual questionam se o 

morto já está morto ou está quase morto. Ouvimos uma voz masculina em off: “Ele tá 

inchando. Vamos ver até amanhã hein. Isso é coração, coração. Ele tá quente. Vamos 

escutar, as vezes acha que tá morto e não tá, né.” Uma voz feminina retruca: “Ele morreu!” 

A voz masculina responde: “Ele tá nas últimas mas não morreu não.” Vemos o corpo 

coberto com um tecido branco e pessoas ao redor que comentam que ele ainda está vivo, 

que está prestes a fazer a “viagem”.  

Um grupo de pessoas faz uma festa ao redor de uma fogueira onde tocam, cantam e 

dançam e vemos o corpo ao relento, coberto por um manto branco ao lado da casa. Alguém 

pergunta de quê morreu João Batista, Pedro responde que foi de velhice. Que morreu com 

120 anos, que não tinha filho nenhum, só a esposa. Pedro diz que João Batista tirou muito 

diamante, mas que morreu pobre e bixento, sina da maior parte dos garimpeiros. O falecido 

deve ter enterrado algumas pedras preciosas, como a maioria dos homens sem filhos, que 

enterravam seu “tesouro” pra não deixar nenhuma herança para ninguém. Aqui percebemos 

certo paralelismo com a história de Pedro e seu tio João dos Santos, que morreu sem dizer 

onde estava o grande diamante que encontraram juntos. 

A Morte acompanha todo o filme, em uma sequência interessante Seu Pedrim de 

Pessanha descobre o viewfinder e fica admirado em ver a imagem sendo registrada na 
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câmera. Pedrim diz à equipe: “Gente! Mas ocês têm parte com o capeta? Que diabo que é?” 

Voz em off: “Eles têm só meia parte, seu Pedrim.” Seu Pedrim retruca: “Ocêis é mais 

sabido que os negro feiticeiro daqui. Mas aqui tinha muito negro velho também. Sabidos 

como o diabo. Feiticeiro, moço. Botava feitiço n’ocê que ocê saía se outro não benzesse cê 

morria na hora.” O cinema parece também ter parte com o Dito-cujo, a câmera é também 

uma forma de feitiço. 

A dimensão metafísica se faz presente ao longo do filme, no feitiço da câmera, na 

presença da Morte, nos espíritos que rondam o local. Seu Pedro ao colocar uma máscara 

feita de papelão se transforma numa entidade. A entidade em uma conversa pergunta a 

Siqueira como o encontraram, ela diz que foi Pedro de Alexina quem passou o endereço da 

casa. A entidade diz que não conhece o Seu Pedro, nunca ouviu falar, são duas 

personalidades em um corpo. Segundo o antropólogo Cesarino: 

 

Surge aí o primeiro desdobramento do que escapa à condição de 
personagem ou de sujeito etnografado: a figura mascarada noturna se 
parece simultaneamente com uma encarnação de antepassados e com um 
alter ego de Pedro, que assim passa seus recados indiretos ao “paulista”. 
(CESARINO, 2011, p. 174). 

 

Há vários takes onde Pedro aparece como a entidade mascarada, em um deles surge 

fugaz, correndo por entre as bananeiras, na penumbra. A cena é toda gravada com câmera 

na mão, bastante agitada, como se a câmera estivesse registrando as visões dos espíritos que 

acompanham os vivos, e que ficam vagando por aí. Seu Pedro diz que não sabe para onde o 

finado João Batista vai, ele diz: “porque o céu é difícil, não é pra tudo mundo não. Se ele 

não entrar no céu, ele fica entre nós mesmo. Tem gente que quando morre não acha lugar 

então fica zanzando por aí.” Pedro diz que existem almas vagando, algumas metem medo e 

outras não, essas são boas. Tem gente que vê os espíritos, mas o espírito de quem vê é forte 

também. Quem é fraco não enxerga não. Rodrigo então pergunta se ele já viu algum 

espírito: “Já falei cocê moço que eu vi várias vezes…Agora hoje o que eu já vi se eu ver eu 

caio.” Ele diz que seu espírito já está fraco, que já não aguentaria as visões.  
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No final do documentário acompanhamos o cortejo onde o canto dos vissungos é 

entoado, puxado por Pedro. Cantam, pois o que carregam não é um “saco de carne” como 

diz Seu Pedro, e cantam também para o corpo “não pesar”. O corpo está coberto por um 

tecido branco e leva a máscara que outrora Pedro usava. Pedro diz que antigamente não 

usavam carro para carregar defunto, utilizavam somente tecidos. Caminham cantando e a 

cada parada um gole de pinga e um sinal de cruz. Comentam a meio caminho que o corpo 

começa a pesar, que está inchando. Pedro diz que o morto está com pesar de sair do corpo, 

mas que logo sai, e como morreu “de coração” (sic) é normal que inche e pese mais. 

Enterram o corpo por entre as valetas profundas abertas pela erosão.  

Vemos agora o “corpo” sem os tecidos. É um tronco de bananeira com a máscara da 

entidade. O levam “com jeito” e eles continuam a falar sobre o morto, que aguentou 120 

anos. Seu Pedro joga um pouco de terra e uma dose de pinga no corpo do morto. Siqueira 

então pergunta em que situação se enterra a bananeira? Pedro responde que é quando o 

morto tem parte com o “Bicho”, com o “Dito-cujo”. Quando se tem parte com o “Bicho” no 

dia de sua morte ele vem para buscar o corpo. Então a família fica sem o corpo para 

enterrar. Pedro diz que isso já aconteceu, um companheiro faleceu e seu corpo foi levado, 

então enterraram uma bananeira no seu lugar, pois “o corpo já estava longe” com o 

“Bicho”. A Morte, os espíritos, o “Dito-Cujo” participam da vida do Quartel do Indaiá, seja 

nas histórias, nos mitos ou nos jogos.  

Assistimos a Seu Pedro cortar a bananeira e levá-la para o lugar onde o corpo foi 

velado. Vemos as imagens pertencentes ao áudio que ouvimos em off no começo do filme. 

Agora acompanhamos toda a cena, o áudio do começo tem alguns cortes. Pedro oferece a 

alma de João Batista aos céus e termina o filme com a imagem do céu. Após esta cena 

lemos a seguinte texto:  

 
Em maio de 2007, aportei em Quartel do Indaiá, Minas Gerais, em busca 
de fragmentos de memórias da passagem Africana pelo distrito 
diamantino. Ali, propus a Pedro de Alexina representar um velório e um 
enterro para instigar sua memória e garimpar suas lembranças. Pedro é um 
dos últimos cantadores de vissungos, as cantigas em dialeto “benguela” 
que eram entoadas para carregar os mortos. Consegui apurar muitas 
histórias e alguns tesouros. Mas, Pedro fez questão de enterrá-los sob uma 
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ambiguidade que transita entre a verdade, a memória e a fantasia. Terra 
deu, terra come.  

 

Algumas das imagens finais, sem áudio e em câmera lenta, mostram seu Pedro de 

Alexina incorporado. O final do filme reitera a dimensão metafísica e subjetiva que 

perpassou todo o filme. Encontramos na encenação, na confusão do que é história e do que 

é representação, do que é fantasia e do que é memória, as potencialidades da subjetividade 

para a compreensão ecosófica. A psique, a criatividade, o corpo e o subjetivo participam 

ativamente das relações que o ser humano estabelece com os outros seres e com o 

ambiente. Nesse sentido, podemos recuperar o conceito de práxis mental proposto por 

Guattari (1990). O diabo existe? A Morte existe? Espíritos vagam por aí? Pedro já teve 

contato com espíritos? A encenação proposta pelo diretor como forma de ativar a memória 

de Pedro sobre os cantos dos vissungos ativa nele e em toda a comunidade uma perspectiva 

criativa onde se torna difícil para o espectador diferenciar o que faz parte da tradição e o 

que é fantasia, talvez porque de fato essas coisas se confundam e estejam internamente 

ligadas. O filme traz uma auto-mise-en-scène instigante. A resposta para as perguntas 

acima não é o que mais importa, assim como no estudo dos mitos, o que importa não é se o 

mito existiu/existe ou não, o que importa é o valor do mito na sociedade, o valor do mito 

para o amálgama social. O que importa em Terra deu, terra come é a conexão que a 

encenação proposta pelo diretor proporciona com a memória, com os ancestrais, e como 

essa conexão metafísica conforma uma estrutura social. Somente ativas, as tradições podem 

perdurar, pois um mito existe no presente, no momento em que está operante, ligando o 

passado, o presente e o futuro. 

 O enterro vicário (o que substitui a coisa ou pessoa) remonta à Roma Antiga. Além 

disso, o enterro em efígie (representação, imagem de uma pessoa reproduzida), ou seja, de 

um corpo com máscara mortuária, tampouco é algo recente, foi muito utilizado na Europa 

nos séculos XVII e XVIII. De fato, o enterro vicário no documentário é justificado, pois 

João Batista tinha parte com o “Dito-cujo”, ou seja, seu corpo teria sido levado pelo 

“Bicho” após sua morte. Para que sua família e amigos pudessem fazem o ritual fúnebre 

utilizaram seu vicário, uma bananeira que tinha uma máscara mortuária para que o 
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pudessem “identificar”. O antropólogo Cesarino aponta para interessantes pontos acerca 

dessa questão: 

 
Enterrava-se o substituto de um corpo ausente, que havia sido tomado 
pelo Dito-cujo; no filme, o substituto parece servir de gatilho para a 
memória e para a construção de um percurso que os jovens não saberiam 
fazer por conta própria. Mas o jogo é também ritual. Pedro, que sabe bem 
disso, conduz essa farsa de verdade, já que, no limite, são outros os 
critérios para conceber o que chamamos de encenação ou de realidade. O 
substituto morto evoca sua ausência, o seu cadáver levado pelo que não se 
nomeia. Ele é mais um índice de que tudo o que, longe de pertencer à 
fantasia, remete a uma ausência constitutiva, a uma virtualidade capaz de 
assegurar a tessitura desse mundo vivido no Quartel de Indaiá. O tesouro 
que não se encontra; o valor de fortunas desfrutadas apenas por outrem; os 
antepassados e os fantasmas vistos através dos relatos alheios; a presença 
do “Bicho” sempre pelos desvios, pelas palavras tortuosas, por seus 
“representantes”, por suas “meias partes”; os troncos, as visões. 
(CESARINO, 2011, p. 176). 

 

O filme brinca com o espectador e mostra que a encenação e o jogo fazem parte da 

vida. A “trapaça” que se revela ao final não é de fato uma “trapaça”, faz parte da própria 

etnografia. É como se o filme fosse um falso falso-documentário, pois a encenação e a 

fabulação estão presentes não somente no cotidiano do Quintal do Indaiá, mas também em 

nosso cotidiano. Ao revermos o filme encontramos elementos que justificam o enterro 

vicário. O filme parece incorporar  na construção de sua narrativa os elementos míticos que 

estão sendo registrados. Como uma metáfora: a tradição sendo registrada à moda da própria 

tradição. João Batista tinha parte com o “Bicho” e por isso seu corpo sumiu e uma 

bananeira foi enterrada em seu lugar. O cinema parece ter também “parte” com o “Dito-

cujo” como disse Seu Pedrim em uma das primeiras sequencias do filme, ou seja, a 

“trapaça” em não mostrar o corpo de João Batista é também justificada pelo pacto do 

cineasta com o “Bicho”, a câmera como feitiço.  

A partir de proposta ecosófica de Guattari (1990), de uma leitura mais integrada de 

todos os elementos que compõem a vida, pudemos ver a tradição dos vissungos a partir das 

três práxis. A práxis ambiental na relação estabelecida com o lugar, com a história do local, 

com o contexto. A práxis social no registro do canto vissungo, na recuperação da memória 
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ancestral dos laços da comunidade, do valor das tradições, e a práxis mental a partir das 

histórias, das memórias e das invenções de Pedro de Alexina, da criatividade, da 

brincadeira, da subjetividade o dos afetos que fazem parte também do cotidiano do Quintal 

do Indaiá e da tradição dos vissungos.  

A grande potencialidade desse documentário é trazer para a leitura sob o viés 

ecológico do filme a importância de se contemplar também a subjetividade humana, 

ampliando a noção rasa e estrita de ecologia ligada somente às relações entre organismos e 

seu meio. Através da subjetividade percebemos, construímos e atuamos no mundo. Para 

compreender as relações estabelecidas por Pedro de Alexina e pelos outros moradores do 

Quartel do Indaiá com o ambiente temos de entender primeiramente como percebem, 

constroem, produzem significado e interagem com o mundo; e isso passa necessariamente 

pelas relações que eles estabelecem com os espíritos, com a Morte, com o Dito-Cujo 

através de suas crenças e tradições. O jogo proposto por Rodrigo Siqueira e aceito por 

Pedro de Alexina e por toda a comunidade é um interessante mecanismo para trazer à tona 

a subjetividade e a criatividade de que o documentário se apropria em sua própria narrativa. 

Terra deu, terra come parece ser fruto de todos esses feitiços. 

 

 

3.3 Cosmologia e Ecologia em As hiper mulheres  

 

Todas as grandes questões ambientais brasileiras estão ligadas, direta ou 

indiretamente, à necessidade de crescimento econômico do país e ao modelo de produção 

vigente. Ressaltamos a problemática da disputa de terras que afeta os indígenas, os 

quilombolas, as comunidades tradicionais e os pequenos agricultores e que está 

intimamente atrelada ao crescimento do agronegócio, da mineração, da pecuária e da 

extração de madeira. Também podemos evidenciar os problemas relacionados ao modo de 

produção industrial e ao consumo com o desmatamento, a perda da biodiversidade, a 

contaminação do ar, da água e do solo, a escassez de recursos naturais e a gestão de 

resíduos, entre outros.  
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O Brasil conta com 239 povos indígenas que somam, segundo o Censo IBGE 2010, 

896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que 

corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do país.40 As populações 

indígenas enfrentam diversos dilemas, como a disputa por terras, a manutenção de 

costumes e tradições e, em alguns casos extremos, inclusive problemáticas relacionadas à 

soberania alimentar. Os povos indígenas não são “naturalmente ecologistas”, mas 

geralmente fazem uso dos recursos de maneira a não comprometer sua sobrevivência no 

meio dada sua ligação e dependência biofísica em relação à natureza e, principalmente, seu 

elo cosmológico com o ambiente. Prova cabal são as imagens de satélites que mostram as 

terras indígenas (demarcadas) como os grandes oásis de conservação florestal. 

É interessante recuperar aqui o conceito de indígena ecológico delineado por Garrard 

(2006) inserido dentro da categoria de análise, ou tropo, Habitar a Terra. Como visto no 

segundo capítulo, o conceito de indígena ecológico remonta à época dos grandes 

descobrimentos e persiste até hoje. A representação dos indígenas sempre em relação 

harmônica com a natureza e no papel de guardiões da mesma deve ser olhado com cuidado. 

O baixo impacto ecológico atribuído às etnias indígenas se baseia, na maioria dos casos, em 

seu sistema de crenças animista. Em diversas etnias os elementos da natureza como rios, 

pedras e animais são considerados como dotados de espírito por sua cosmologia animista, 

por isso o cuidado e a ligação tão profunda com esses elementos (GARRARD, 2006, p. 

171). O conceito de indígena ecológico, portanto, é um estereótipo de origem européia 

ideologicamente carregado. Os indígenas não formam um todo hegemônico. Só no Brasil, 

como já visto, temos 239 povos indígenas, o que corresponde a uma diversidade importante 

de culturas e crenças. O modo de vida das comunidades indígenas está muito atrelado ao 

ambiente, pela coleta e cultivo de alimentos, pela caça, pela manufatura de suas ocas e 

objetos e também por suas tradições e mitos. É a partir desses conceitos que iremos pautar 

nossa leitura fílmica. 

O documentário As hiper mulheres (2011) foi o primeiro filme de autoria indígena a 

chegar às salas comerciais dos cinemas brasileiros. O filme tem a direção compartilhada 
                                                

40 Dados retirados do site: http://pib.socioambiental.org/pt/c/0/1/2/populacao-indigena-no-brasil. Acessado em 
10 de novembro de 2014. 
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entre Carlos Fausto, antropólogo do Museu Nacional que trabalha em conjunto com o 

Vídeo nas Aldeias (VNA) e a Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu; Leonardo Sette, 

jovem cineasta pernambucano que durante vários anos participou intensamente do processo 

de oficinas do VNA, tendo contribuído na formação e nas produções de realizadores no 

Panará, Waimiri-Atroari, Xavante, Macuxi, Kuikuro, Ikpeng, Truká e Hunikui; e Takumã 

Kuikuro, indígena que participou das oficinas do VNA e desde então tem se dedicado à 

realização audiovisual. Três diretores homens, indígenas e não-indígenas que fazem um 

filme sobre um ritual feminino. O longa-metragem recebeu o prêmio Especial do Júri e o de 

Melhor Montagem no festival de Gramado e foi exibido na mostra competitiva do 44º 

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, ambos em 2011. 

O filme acompanha a preparação das mulheres para o ritual Jamurikumalu, a pedido 

de um ancião que teme pela morte de sua esposa idosa. Apenas duas mulheres sabem todos 

os cantos, a anciã e uma mulher, Kanu, que se encontra doente. Vemos todos os 

preparativos e ensaios para o evento que é, ao mesmo tempo, um perfeito registro da 

dinâmica, ora forte, ora frágil, das tradições orais. A presença da câmera na comunidade 

Kuikuro não é recente. Sua inserção se deu a partir de grandes câmeras trazidas pelos 

kagaiha41, fotógrafos e cinegrafistas que vinham fazer reportagens para grandes emissoras. 

Atualmente, os Kuikuro fazem uso da câmera e produzem seus próprios filmes. Em 2002, 

surge a Associação Kuikuro do Alto Xingu, responsável pela execução dos projetos de 

documentação cultural e o Coletivo Kuikuro de Cinema, responsável pela gravação dos 

cantos e das festas assim como a realização de filmes em parceria com o VNA. 

Elucidativos são os depoimentos presentes no filme O manejo da câmera42 do cineasta 

indígena Takumã (um dos diretores de As hiper mulheres) e do cacique dos Kuikuro sobre 

a presença da câmera na comunidade, transcritos por Araújo em seu artigo sobre realização 

                                                
41 Kagaiha na língua kuikuiro significa não-indígenas. 
42 Kahehijü ügühütu, O manejo da câmera (2007). Curta dirigido pelo Coletivo Kuikuro de Cinema, 
produzido pelo VNA, Aikax e Documenta Kuikuro que mostra o cacique Afukaká, da etnia Kuikuro no Alto 
Xingu, contando sobre sua preocupação com as mudanças culturais da sua aldeia e seu plano de registro das 
tradições do seu povo, e os jovens cineastas indígenas narram a sua experiência neste trabalho. 
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de documentários por comunidades indígenas:  

 
Quando eu era criança, quando eu tinha uns cinco anos, os brancos 
chegavam aqui, fotógrafos e cinegrafistas, aí, eu via as coisas deles, 
câmeras grandes, como da Rede Globo, que veio aqui faz tempo. Eu 
ficava espiando, andando atrás deles, e pensava: “Que máquinas são 
essas?” Eu ainda era criança, eu não sabia. Então, o cacique pensou em 
fazer a documentação na nossa aldeia, para não acabar o nosso costume 
(Depoimento do cineasta indígena Takumã).  

 
Veja, muitos povos já perderam os seus cantos. Nós, os Kuikuro, ainda 
temos todos os nossos cantos verdadeiros. Foi por isso que eu pensei em 
criar a Associação para guardar nossos cantos. 

 
Hoje, a comunidade já gosta das filmagens. A câmera é de todo mundo. 
Não é coisa minha, nem tua.  

 
Eu me preocupo muito. As crianças ficam vendo televisão na aldeia. 
Todos assistem, não são só os Kuikuiro. Nós somos 14 povos no Parque 
do Xingu. E todos eles assistem. Eu mesmo gosto de assistir jornal, 
futebol.  
(Depoimento do cacique dos Kuikuro).  
(ARAÚJO, 2012, p. 162). 

 

É interessante perceber o processo de apropriação da câmera e da imagem de si pelos 

Kuikuro. Inicialmente, encaram a câmera como um elemento externo e alheio, que capta e 

leva embora as imagens da aldeia. Em um segundo momento, interessados no poder de 

registro da câmera e na busca por perpetuar sua memória coletiva e suas tradições orais, 

começam a produzir suas próprias imagens e narrativas. Em um texto publicado por Carlos 

Fausto (FAUSTO, 2011, p. 1) ele afirma que ao chegar à aldeia Kuikuro para seu trabalho 

de campo descobriu que os indígenas já lhe tinham elaborado um projeto. Queriam que 

documentasse os rituais para “guardar a sua cultura”, em especial os cantos presentes em 

diversos rituais do Alto Xingu. A demanda pelo registro das tradições surgiu dentro da 

aldeia e fez com que fossem criados a Associação Kuikuro do Alto Xingu e o Coletivo 

Kuikuro de Cinema, já mencionados anteriormente. 

A naturalidade com que os Kuikuro lidam com a presença da câmera está plasmada 

no documentário As hiper mulheres. Os indígenas parecem não se importar com sua 
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presença. Supomos que essa naturalidade se deva a diversos fatores. O primeiro seria a 

presença da câmera há décadas na comunidade Kuikuro, como visto acima. As imagens e o 

áudio do filme foram todos captados por integrantes da comunidade, Mahajugi Kuikuro, 

Munai Kuikuro e Takumã Kuikuro. O olhar íntimo perpassa todo o filme. Percebemos a 

proximidade entre o filmador e o filmado, quase uma auto-etnografia. Importante frisar que 

o filme é uma codireção entre indígenas e não-indígenas, ou seja, há uma mistura nas 

relações de quem filma e quem é filmado. Além do olhar íntimo, outro aspecto das imagens 

é a câmera em cena; diante dela encenam os corpos. O documentário trabalha muito com os 

paralelos de proximidade e distanciamento como, por exemplo, a dicotomia dentro das 

casas e ao ar livre, ou ainda, o olhar recuado e a performance diante da câmera. Os índios 

performam-se para os índios reafirmando suas tradições e “autenticidade”, e performam-se 

para os kagaiha, reafirmando-se enquanto outro, marcando a diferença interétnica e 

intercultural (CÉSAR, 2012).   

A cena de abertura do filme é bastante encenada. Em um momento o ancião diz para 

sua mulher: “Pergunta como foi”. Durante todo o desenvolvimento da narrativa há falas e 

atos pensados para a captação da câmera. A encenação não é algo alheio ao cotidiano dos 

Kuikuro. Há uma cena de um indígena que, enquanto tece um cesto, conta que enganam os 

kagaiha, porque os kagaiha sempre mentem para eles. Narra um momento em que 

cantaram músicas que só as mulheres cantam e ri dos kagaiha que acreditaram na 

encenação. Nota-se que os Kuikuro têm uma relação intensa com a cultura dos kagaiha que 

está presente em muitos elementos registrados pelo filme, como a camiseta de Darth Vader 

usada pelo indígena que faz o cesto, a caminhonete que os leva até a roça, as bicicletas, os 

médicos kagaiha que vão visitar Kanu, as vestimentas e sapatos, os celulares com os quais 

muitos dos convidados filmam o ritual. A produção cinematográfica também é uma 

apropriação da cultura dos kagaiha, mas que foi apropriada não só para salvaguardar suas 

tradições, mas também como instrumento de luta política. 

O documentário busca aproximar-se do outro, dos indígenas, procura revelar o que 

compartilhamos como eles e pede uma postura de encontro do espectador, no sentido do 

não exotismo. Carlos Fausto afirma em entrevista concedida a Felipe Milanez: 
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O filme não quer ensinar, nem explicar nada. É um musical, que fala da 
transmissão oral dos cantos, através de personagens e dramas humanos. 
Ele não pretende exotizar – o que se vê nas telas são pessoas com seus 
dramas e alegrias (FAUSTO, 2013). 

 

Acercamo-nos ao mundo do outro acompanhando o processo fluido das tradições 

orais e de como transmitem seus cantos. Na aldeia, só duas mulheres sabem todas as 

canções, evidência da fragilidade de sua transmissão; é preciso cantar para internalizá-las. 

Há uma cena na qual uma anciã canta para ensinar uma menina que a observa atentamente. 

A anciã diz que vai cantar só a primeira parte para ensinar pouco a pouco a menina e que só 

quando ela acordar lembrando-se da música estará realmente aprendendo. Na mesma cena, 

a senhora se diz preocupada, pois ninguém vai substituí-la no ensino dos cantos na aldeia, 

visto que ninguém está aprendendo o Jamurikumalu.  

O registro das tradições orais tem relevância para os Kuikuro e nesse intuito 

buscaram trazer mecanismos para seu registro. Em As hiper mulheres vemos a preocupação 

com a documentação em três instâncias: 1) na própria decisão de fazer o filme; 2) no 

momento em que um ancião busca várias linhas com nós (cada linha representa um canto, 

tal qual a “partitura” de uma música, para ensinar à sua filha); 3) na cena em que uma 

mulher busca um gravador cassete para ouvir os cantos que estão lá gravados. A 

transmissão das tradições orais carrega uma fragilidade intrínseca que é a falta do 

documento, e os Kuikuro fazem uso do registro para que elas não se percam. Mas, parte da 

dinâmica das tradições orais é a abertura mesma para inserção de novos elementos, como 

um telefone-sem-fio geracional, em que todos tentam passar para a geração seguinte o que 

lhes foi ensinado da maneira mais fiel. No entanto, sempre há elementos inseridos na 

narrativa. O importante é que o fio não se corte, o que temem os Kuikuro, e por isso 

transformam a dinâmica da tradição oral e se apropriam do registro audiovisual para evitar 

sua perda.  

O mito das Hiper Mulheres é apresentado em takes intercalados de uma mulher, 

Kanu, e um homem. O conflito surge após as mulheres da aldeia cantarem: “Fiquem aí 

abandonados, largados na rede/ morrendo de ciúmes por terem sido abandonados”. Esse 
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canto gera uma mágoa nos homens. Eles então decidem ir pescar, enquanto as mulheres 

ficam na aldeia cantando e dançando. Os homens não voltam no dia combinado e as 

mulheres se perguntam o que houve, será porque não encontraram peixe? Preocupada, uma 

delas pede para seu filho procurar seu pai e ver o que está acontecendo. Quando o filho 

regressa diz que algo muito estranho aconteceu, que seu pai e seus tios se transformaram 

em bichos monstruosos. Os olhos nasciam em cima da cabeça e os dentes saíam detrás da 

cabeça, os braços e o dorso eram tomados por pêlos, todos tinham virado bicho. As 

mulheres então deram o troco: buscaram resina de árvore para misturar em sua pintura, 

desta vez diferente, como bichos, e começam elas também a se transformar. Uma delas 

pega uma formiga e pica seu próprio clitóris e desta maneira consegue seu falo. Passam no 

corpo uma planta para entrarem em transe, transformam-se e dançam sem parar. Ou seja, é 

o mito de uma terra sem homens que viraram bichos monstruosos e de mulheres que se 

transformam em bichos-espírito e que congregam os dois gêneros. 

A narrativa do filme pode ser considerada como uma performance do mito das Hiper 

Mulheres. A cena de abertura é o pedido do ancião para que realizem o ritual a fim de que 

sua mulher possa cantar uma última vez. Em outra cena, depois de um dia inteiro de ensaio, 

as mulheres decidem provocar os homens, deitam nas redes e dizem que não podem ser 

rejeitadas. Seus cantos provocativos têm conotação sexual. Os homens aceitam o desafio e 

vão para o centro da aldeia cantar e depois brincam com as mulheres. Na manhã seguinte, 

continuam com a brincadeira e com as músicas. O sexo é tratado de maneira simples, com 

humor, uma sensualidade divertida. A provocação a partir do canto das mulheres foi o que 

deu início ao mito e é vivenciada pelas indígenas enquanto ensaiam o ritual. 

No mito, após o desafio, os homens decidem pescar. No filme, para receberem os 

povos convidados Mehinaku, Wauja, Yawalapiti para o ritual, os homens da aldeia também 

saem para pescar o que vão servir para os visitantes. A personagem principal, Kanu, vai até 

o meio da aldeia e diz para todos se prepararem porque os homens chegaram com os 

peixes. As mulheres acompanham os homens com os cestos cheios dançando e cantando. 

Os convidados e os homens Kuikuro organizam-se, então, no meio da aldeia para ver 

o Jamirikumalu. As mulheres saem da oca em fila, todas adornadas e com a pele pintada 



 117 

como animais, cantando e dançando. Elas cantam: “Eu sou uma Hiper Mulher”. Um dos 

homens comenta: “É tudo espírito. Tudo espírito com pintura de Hiper Mulher”. É o ritual 

que atualiza o mito. Depois das danças e cantos as mulheres vão ao centro lutar. São as 

Hiper Mulheres, bichos-espíritos de mulheres com falo. Quando terminam as lutas, 

distribuem peixes assados e bebida entre os convidados e as famílias Kuikuro. Mas o filme 

não termina no ritual, pois regressamos à tradição oral: Kanu canta com sua filha, há um 

fade para o negro e continuamos a escutar as duas cantando. O fio ainda não foi cortado. A 

mensagem final é positiva, a tradição continua sendo passada de geração em geração.  

Como declarou Carlos Fausto em entrevista: 

 
[O filme] Mostra como um trabalho sensível, cuidadoso, de longo diálogo 
e envolvimento com uma comunidade indígena conduz a uma sinergia 
positiva, uma troca em que ambas as partes têm a ganhar. Esse 
envolvimento requer a capacidade de escuta de parte a parte. E é 
justamente a capacidade para ouvir as reivindicações dos índios, o que 
falta neste momento. (FAUSTO, 2013) 

 

No documentário As hiper mulheres rompe com o conceito do indígena ecológico por 

apresentar sua cosmologia, seu modo de ver e viver o mundo. O filme registra o mito 

através do ritual das mulheres. Para além do registro tem toda sua narrativa atuando como 

uma metáfora do mito, trazendo assim a dimensão de sua cosmologia de maneira muito 

forte. Esse envolvimento e esse diálogo entre a comunidade e os realizadores, um destes 

integrante da mesma comunidade, logra apresentar seu modo de vida de maneira não 

caricata no filme, retratando sua ligação com a natureza a partir de sua cosmologia, não 

como protetores ecológicos do entorno em seu sentido moderno, mas como tendo suas 

vidas ligadas diametralmente à natureza, tanto física quanto espiritualmente. Em primeiro 

plano, temos no documentário, o registro das tradições orais e o ritual Jamurikumalu, mas 

as relações entre a sociedade Kuikuro e a natureza, seja através de sua cosmologia ou de 

seu modo de vida, impregnam todo o filme. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em nossa pesquisa procuramos nos debruçar sobre as representações do meio 

ambiente e suas questões pela cinematografia nacional, mais especificamente pelo 

documentário brasileiro. A cinematografia que traz a temática ambiental em sua narrativa, 

cenário ou, inclusive, como personagem, é denominada por diversos autores e instituições 

como cinema ambiental, ou cinema ecológico, ou ainda ecocinema, entre outras 

denominações. Nosso intuito foi fazer uma reflexão sobre essa categoria fluida que se 

rearranja de acordo com os critérios e fronteiras estabelecidos por cada autor ou instituição. 

É uma categoria temática e circunstancial, que tem como ponto de convergência a 

representação do meio ambiente e das relações estabelecidas entre organismos e ambiente 

em maior ou menor grau. 

Elaboramos uma retrospectiva histórica de alguns documentários nacionais, desde 

seus primórdios aos dias de hoje, que trouxeram as relações entre organismos e ambiente 

em sua estrutura estilística e narrativa de maneira explícita ou tangencial. Nosso recorte a 

partir do domínio do documentário foi definido pela projeção desse domínio nas pesquisas 

relacionadas ao cinema ambiental e na seleção de filmes pelos festivais dedicados a esse 

“sub-gênero”. Destacamos documentários nacionais representativos desde o primeiro 

cinema, que retratava o exotismo da natureza, ora atraído por sua “fartura” e “vistosidade”, 

ora impressionado com seu caráter “selvagem”, passando pelos documentários de caráter 

ufanistas onde a natureza era representada como força exuberante e, ao mesmo tempo, 

como potencial para o crescimento econômico do país. Em seguida, sublinhamos outra 

tendência, aquela de viés sociológico nos documentários. Aqui o meio ambiente aparece em 

sua relação com as sociedades e seus modos de vida. Percorremos as realizações mais 

recentes nas quais vemos o ambiente e suas questões presentes em registros sobre modos de 

vida, em documentários de denúncia, em biografias de personalidades engajadas na causa 

ecológica, em experiências narrativas e estéticas, e representações diversas. 

 Dado o caráter instável e pouco preciso da definição de cinema ambiental e a 

abrangência algo ampla de nossa retrospectiva de documentários que trouxeram à baila a 
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temática, algumas questões nos desafiavam: que postura adotar, enquanto espectadores e 

críticos, diante desses filmes? De que forma lidar com o debate sobre o meio ambiente no 

âmbito cinematográfico? Buscando responder a essas perguntas fomos ao encontro de um 

procedimento satisfatório que nomeamos de leitura ecologizante à qual apresentamos em 

nosso segundo capítulo. Documentários que trazem o tema ambiental de maneira mais ou 

menos evidente são numerosos, conforme elencamos em nosso primeiro capítulo, mas 

como trabalhar com eles para além de sua temática, visto que a maneira mais corrente de 

trabalhar com filmes ditos ambientais é trazer para o debate sua temática? Os filmes trazem 

em si outros elementos que devem ser considerados, como sua estética, seu estilo narrativo, 

os posicionamentos ideológicos que regem suas escolhas éticas etc. Para tanto, nos 

esforçamos em oferecer ao leitor uma metodologia de análise, em realidade uma indicação 

de leitura dos filmes, uma dentre as inúmeras possíveis, que compreende o filme enquanto 

um documento das percepções e representações das relações entre os organismos e o 

ambiente que o cerca, que denominamos leitura ecologizante.  

Iniciamos nossa proposta definindo nossa concepção de ecologia, que é bastante 

ampla, abrangendo não só as relações entre os organismos e as sociedades com os 

ambientes em que vivem, mas, também, as relações estabelecidas dentro dos grupos sociais 

e a subjetividade humana. A partir de nossa definição de ecologia apresentamos a 

ecocrítica, linha teórica que emerge dentro dos estudos literários e que analisa a obra 

através do viés ecológico. Para estruturar melhor nossa proposta de leitura dos filmes pelo 

viés ecológico, incorporamos à concepção ecocrítica o modo de leitura documentarizante 

delineado por Roger Odin (2000, 2005, 2011 e 2012). Como explanado de maneira mais 

aprofundada no segundo capítulo, o autor afirma que existem indicações interiores e/ou 

exteriores aos filmes que indicam modos de leitura que conduzem a produção de afetos e 

sentidos de uma obra cinematográfica. A produção de afetos e sentidos começa no 

momento de realização do artefato audiovisual e se finaliza no momento da recepção. 

Existem estruturas internas, estilísticas, textuais e narratológicas que indicam um modo de 

leitura pelo espectador e este, por sua vez, não necessariamente deve seguir todas as 

indicações que o filme lhe dá, pois o contexto interfere diretamente nessa dinâmica, 
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indicando outros modos de leitura. Odin elenca vários modos de leitura de um filme e, 

dentre estas, nos interessa mais especificamente o modo de leitura documentarizante, no 

qual o espectador encara o filme, ou partes dele, como um documento do mundo histórico. 

Nossa proposta de leitura ecologizante seria uma fusão da leitura documentarizante com a 

ecocrítica, em outras palavras, uma leitura documentarizante de viés ecológico. A leitura 

ecologizante pode ser ativada por elementos fílmicos ou extra-fílmicos e optamos por 

aplicar nosso modo de leitura em documentários exibidos em festivais de cinema 

ambiental, instituição esta que aventa a leitura do filme lançando luz sobre seus aspectos 

ecológicos. Em princípio, todo e qualquer filme é passível de uma leitura ecologizante, 

porém alguns oferecem mais elementos para a análise com esse vetor. 

Elegemos três documentários para a aplicação de nossa proposta de leitura no 

terceiro capítulo. Como primeiro critério definimos escolher entre os documentários que 

tivessem sido selecionados para um festival de cinema de temática ambiental, em particular 

o FICA, quiçá o mais importante festival de cinema ambiental do país. Outro critério foi 

eleger obras nas quais as questões ambientais não estivessem evidenciadas em sua temática, 

mas em elementos narrativos e estilísticos, propiciando uma leitura ecologizante mais 

pujante. Finalmente decidimos por aplicar nosso procedimento nos documentários: Aboio 

(2005), de Marília Rocha; Terra deu, terra come (2011), dirigido por Rodrigo Siqueira e As 

hiper mulheres (2012), de Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takumã Kuikuro. As três obras 

selecionadas apresentam, cada uma à sua maneira, o registro de um modo de vida 

tradicional: a primeira do vaqueiro, a segunda de um grupo indígena e a terceira de uma 

comunidade quilombola. 

Em Aboio pautamos nossa leitura nas relações entre cinema e animal. A cineasta 

Marília Rocha traz uma relação de simetria entre vaqueiro, boi e câmera. Aprofundamo-nos 

na leitura do filme através da proposição do conceito de câmera empática, ou seja, uma 

câmera que olha para os organismos retratados de maneira horizontal, posicionando-os em 

igualdade. Consideramos que a câmera de Aboio é um exemplo de câmera empática, pelo 

modo como constrói a relação entre o boiadeiro e o gado. A própria câmera acaba por ser 

um personagem do documentário, um vaqueiro-câmera, tangendo o rebanho com um aboio 
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musicado e cavalgando por entre a vegetação da caatinga. A simetria de relações está 

plasmada tanto nas imagens como no paralelismo corpóreo entre homem e boi; quanto na 

comunicação sonora estabelecida entre ambos, e, também, na narrativa, que reitera a 

ligação e correspondência profunda entre a vida do vaqueiro e a vida do boi.  

Orientamos a leitura do documentário Terra deu, terra come a partir das três práxis 

ecológicas delineadas por Guatarri (1990) em sua concepção da ecosofia, uma proposta de 

entender e agir no mundo que engloba as esferas ambiental, social e mental. Terra deu, 

terra come integra tanto em sua estilística quanto em sua narrativa o feitiço e a trapaça. A 

tradição do canto dos vissungos é recuperada a partir da encenação proposta pelo diretor a 

Pedro de Aleixina. O enterro vicário de uma bananeira é justificado pelo pacto com o 

“Dito-cujo”, ou seja, neste sentido o cinema, que também está enfeitiçado visto que tem 

pacto com o “Bicho”, justifica a “trapaça” com o espectador. João Batista tinha “parte”, o 

que fez com que o “Bicho” viesse buscar seu corpo. Seu Pedro, por respeito à família do 

falecido, enterrou uma bananeira em seu lugar. Os cineastas “enfeitiçados”, como descreve 

Seu Pedrim, “trapaceiam” o espectador durante quase todo o filme. O feitiço justifica a 

“trapaça”. Um olhar ecosófico pode encontrar aspectos da práxis mental na encenação, no 

sobrenatural e nas potencialidades da subjetividade humana,; a práxis social no registro da 

tradição dos vissungos que trazem as relações sociais estabelecidas dentro da comunidade 

quilombola e a práxis ambiental no vínculo estabelecido com a localidade, sua geografia e 

sua história. 

As hiper mulheres, nosso terceiro documentário estudado pelo viés ecológico, traz a 

cosmologia ligada à ecologia na comunidade kuikuro. Para analisá-lo recuperamos o 

conceito de indígena ecológico de Garrad (2006), a representação dos indígenas como 

guardiões da natureza por sua relação sempre harmônica com a mesma. Primeiramente os 

indígenas não formam um todo hegemônico, só no Brasil encontramos mais de duas 

centenas de etnias. Em segundo lugar, as comunidades indígenas não são ecologistas, no 

sentido ocidental do termo. Sua boa relação com o ambiente se deve, em geral, ao seu 

sistema de crenças animistas, que considera elementos da natureza como montanhas, 

animais e astros, como dotados de espírito. Provém daí seu cuidado e significativo vínculo 
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com tudo aquilo que os circundam. As hiper mulheres registra a preparação e realização do 

ritual de canto feminino Jamurikumalu em uma aldeia Kuikuro e a dinâmica da manutenção 

das tradições orais. A cosmologia dos Kuikuro está intrinsecamente ligada ao seu cotidiano, 

suas atividades habituais estão embebidas de sua concepção de mundo anímica, o que gera 

um modo de viver empático ao ambiente circundante. O enfoque principal do documentário 

recai sobre o registro das tradições orais e do ritual Jamurikumalu, mas, através de uma 

leitura de cunho ecologizante, percebemos que sua relação de baixo impacto com o 

ambiente perpassa sua cosmologia animista. 

Nossa pretensão com as análises foi voltar nosso olhar para os aspectos ecológicos 

que o filme suscita para além de sua temática, quais sejam, o meio ambiente, as relações 

entre organismos e o meio, as relações sociais e a subjetividade humana. Prender-se à 

temática de um filme pode reduzir seu potencial em promover uma reflexão ecológica; um 

filme que não tenha uma temática explicitamente e intencionalmente ambiental pode 

proporcionar uma reflexão de cunho ecológico bastante expressiva, por exemplo. As 

escolhas éticas e estéticas de um filme são substratos importantes para uma leitura 

ecologizante, tanto quanto sua temática. O cinema pode ser encarado como um documento 

histórico de como a sociedade brasileira vem registrando e ressignificando sua relação com 

o ambiente e as questões derivadas dessa relação. 

Com nossa proposta de leitura ecologizante esperamos ter contribuído para ampliar 

os horizontes da análise de filmes que tragam a temática ambiental de maneira mais ou 

menos evidente, tanto para o campo da crítica cinematográfica, para que encontrem nos 

filmes elementos das relações ecológicas que se situem para além de suas temáticas, quanto 

para o grupo de amantes e militantes ecologistas, para que possuam mais instrumentos que 

lhes possibilitem fazer uma leitura e diálogo mais aprofundado com obras audiovisuais. 

Acreditamos que existem inúmeras outras possibilidades de se fazer uma leitura 

ecologizante de uma obra cinematográfica, assim como inúmeras outras maneiras de se 

trabalhar as questões ambientais nos filmes; outras metodologias são possíveis e válidas. 

Há, todavia, muito a ser explorado no âmbito dos estudos de cinema e também dos estudos 



 124 

ambientais. Esperamos, assim, que este trabalho possa estimular o surgimento de novas 

pesquisas que enfoquem as relações entre as questões ambientais e o cinema. 
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