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RESUMO 

 

SILVEIRA, L. C. da. O giro ambiental e o cinema hollywoodiano: um estudo de caso a 

partir do filme Avatar. 2020. Dissertação (Mestrado em Fronteiras, Interculturalidades e 

Ensino de História) – Faculdade de História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020. 

 

A narrativa cinematográfica é um espaço de (re)produção de ideias sobre diversos assuntos 

da sociedade, e a natureza é um importante tema usado recorrentemente nas cinematografi-

as hollywoodianas. A mensagem do filme Avatar, de James Cameron, é nítida, as socieda-

des humanas precisam preservar e respeitar a natureza. Este trabalho busca compreender 

como os discursos sobre a natureza são explorados na história de Avatar, onde a pesquisa 

tem como objetivo fazer uma leitura do filme pela lente da História Ambiental e a partir do 

enfoque decolonial, problematizando os discursos relativos à ideia de natureza e sua pre-

servação. 

Palavras-chave: Cinema hollywoodiano; Avatar; História Ambiental; ecocapitalismo; bio-

colonialidade de poder.  
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ABSTRACT 

 

SILVEIRA, L. C. da. O giro ambiental e o cinema hollywoodiano: um estudo de caso a 

partir do filme Avatar. 2020. Dissertação (Mestrado em Fronteiras, Interculturalidades e 

Ensino de História) – Faculdade de História, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020. 

 

The cinematographic narrative is a space for the (re) production of ideas on various themes 

of society, and nature is an important issue used recurrently in Hollywood cinematographi-

es. The message of James Cameron's Avatar film is clear, human societies need to preserve 

and respect nature. The research seeks to understand how the idea about nature are explored 

in the story of Avatar, where the research aims to read the film through the lens of envi-

ronmental history and from the decolonial approach, problematizing these speeches related 

to the idea of nature and preservation of nature. 

 

Keywords: Hollywood movie; Avatar; Environmental history; ecocapitalism; biocolonia-

lism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a Revolução Industrial no século XVIII e a consolidação do capitalismo nos 

séculos seguintes como sistema econômico, a natureza e seus elementos hídricos (rios, la-

gos, mares e oceanos), biológicos (vegetais, animais e florestas), minerais (minérios, ro-

chas, areia, argila, carvão) e energéticos (luz solar, vento, água) são intensamente explora-

dos, transformados em recursos para produção de bens e serviços do sistema capitalista. No 

século XX as sociedades humanas colocam em pauta a questão ambiental e como sua pro-

dução desenfreada de bens de consumo gerou profundos desgastes da natureza, como, por 

exemplo, as chuvas ácidas, a destruição da camada de ozônio, entre outros problemas. Idei-

as sobre como a natureza e o meio ambiente se encontram em perigo devido ao intensivo 

uso de seus elementos naturais ou sobre a grande poluição e a quantidade de lixo que a so-

ciedade produz são questionamentos que começam a fazer parte do cotidiano das socieda-

des humanas.  

Essa preocupação nascida na modernidade é chamada de crise ecológica, que afetou 

e motivou diversas áreas da vida humana, a própria produção de conhecimento e a novas 

teorias que surgem no século XX são influenciadas por ela. A crise ecológica, ou questão 

ambiental, foi levada em consideração por diversas esferas da sociedade, como as jurisdi-

ções com a criação de leis de proteção ambiental. As escolas e ambientes de ensino come-

çaram a atuar com a promoção de uma reeducação ambiental e bens culturais como cinema 

e literatura, e tantos outros vêm abordar de diferentes formas a nova problemática ambien-

tal. Novas teorias de conhecimento também surgem, como a engenharia ambiental. A His-

tória não ignorou as novas tensões que a crise ecológica causou, assim historiadores busca-

ram entender como a interação dos seres humanos e da natureza foi historicamente constru-

ída e pensada, dando origem à História Ambiental.  

Assim, a pesquisa em questão trabalha teoricamente e metodologicamente a partir 

da História Ambiental, tendo como fonte um dos bens culturais das sociedades humanas: o 

cinema. A indústria hollywoodiana ao longo do tempo vem vinculando as produções cine-

matográficas à problemática ambiental, produzindo sua própria versão e ideias da crise am-

biental para diversificados públicos, buscando ensiná-los como cuidarem da natureza e pre-

servarem o meio ambiente. O trabalho busca entender como os filmes de Hollywood, e es-

pecificamente Avatar (2009), do diretor James Cameron, se vinculam à problemática ambi-

ental na modernidade. 
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No primeiro capítulo, intitulado As ideias de natureza das sociedades humanas e 

suas transformações ao longo da história, analisamos a questão de como a natureza e seus 

ciclos e vidas biológicas despertam diferentes sensações e sentimentos nas sociedades hu-

manas. Procuramos entender como cada cultura no planeta produz diferentes interações 

com o ambiente natural, interações existenciais, religiosas e econômicas. A natureza histo-

ricamente foi uma questão debatida e problematizada em diversas sociedades humanas so-

bre diferentes ângulos em relação a seus funcionamentos e ciclos. No capítulo que abre 

nosso trabalho é debatido como a imagem do ser humano no Ocidente foi criada e desen-

volvida a partir de uma oposição com a natureza, e como a chegada de novos conhecimen-

tos com o passar dos séculos possibilitou novas ideias e noções sobre a natureza.  

Outro importante ponto trabalhado é como a crise ambiental está ligada não só às 

grandes revoluções industriais e ao surgimento do capitalismo como sistema econômico, 

mas também a processos macro-históricos, como as grandes navegações e as colonizações 

de territórios do planeta. É questionado também como essa mesma crise ambiental possibi-

litou e influenciou as teorias de conhecimento, como na área da História, surgindo novos 

conceitos como o de ambiente, trabalhado pelo sociólogo ambientalista Enrique Leff 

(2005). Conceito que, segundo o autor, não pode ser confundido com a noção de natureza, 

onde a história do conceito de ambiente trata-se da história de mudanças nas teorias do co-

nhecimento. 

Outro ponto importante também debatido em nosso trabalho, a partir de José Augus-

to Pádua (2010), é compreender como os seres humanos foram convencidos ao longo da 

história que estão drasticamente separados no meio natural. Segundo o sociólogo, um gran-

de desafio na contemporaneidade é buscar compreender o oposto, é entender como os seres 

humanos estão igualmente inseridos em cadeias ecossistêmicas assim como os outros ani-

mais e plantas, e como precisamos dar visibilidade para narrativas que compreendem os 

seres humanos como parte desses ciclos e ecossistemas.  

Assim, o capítulo caminha para o surgimento da História Ambiental e como esta 

busca abrir novas frentes de discussão, associando o tempo e produções culturais das socie-

dades humanas à natureza. Explicando o surgimento da História Ambiental, trazemos um 

importante nome, Donald Worster (1991), para explicar como ela trabalha, o que é levado 

em consideração e qual o seu papel. Explica-nos como trabalhar teoricamente e metodolo-

gicamente a História Ambiental. 



15 
  

 
 

Já entrando na filmografia hollywoodiana, apontamos a crise ecológica ou questão 

ambiental, em filmes hollywoodianos. Analisamos como personagens de filmes carregam 

os discursos em relação à natureza, de profunda ligação existencial e proteção (como os 

nativos estadunidenses), e discursos de separação e estranhamento em relação ao mundo 

natural (como os colonizadores das Américas). Destacamos como a indústria hollywoodia-

na incorpora em seus filmes debates de acordo com cada contexto social em pauta. A crise 

ecológica, ou questão ambiental, foi uma das pautas incorporadas pelos filmes. 

A pauta da crise ecológica foi vinculada às produções cinematográficas hollywoodi-

anas devido à força que os movimentos ambientais ganharam a partir dos anos 1970. A 

partir do sociólogo espanhol Manuel Castells (1999), no primeiro capítulo o trabalho busca 

compreender os movimentos ambientais, a notoriedade que ganharam no final do século 

XX, suas pluralidades e legitimidades.  

Também é debatida a inclusão do cinema como objetivo da pesquisa histórica. O 

nome de Marc Ferro na Escola nos Annales e a crise das ciências humanas inicia o cinema 

como importante objeto de pesquisa na área da História. Outro importante nome que trata 

essa relação é Francisco Santiago Júnior. O historiador elucida como o cinema se encaixa 

dentro das produções historiográficas, faz críticas importantes em relação ao trabalho de 

Marc Ferro e busca compreender a fundação do cinema como objeto historiográfico.  

Abrindo um diálogo entre cinema e história a partir da ideia de narrativa, o trabalho 

em seu primeiro capítulo traz também as ideias de Jörn Rüsen (2015) para explicar algumas 

semelhanças entre as produções historiográficas e cinematográficas. Ficção e imaginação 

para o historiador são importantes atribuições ao cinema e à produção historiográfica.  

Pensando na relação cinema e história é retomada a categoria natureza e a sua liga-

ção com o cinema. Segundo o arquiteto Richard Hugh Bente (2008), a natureza desde os 

primórdios do cinema foi vinculada recorrentemente às produções cinematográficas. O au-

tor debate como o cinema foi usado para compreender os fenômenos e processos da nature-

za e como essa relação possibilitou mudanças de compreensões em relação à natureza e ao 

mundo.   

Com o surgimento da crise ecológica ou questão ambiental, novas ideias e teorias de 

conhecimento surgiram. Usamos a ecologia profunda para compreender um dos importan-

tes discursos que encontramos no filme Avatar: a ideia de conexão, de ligação e interde-

pendência.   
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No segundo capítulo, intitulado As ideias de natureza no repertório hollywoodiano, 

é abordada como a noção de natureza foi construída no decorrer do século XIX no período 

pós-independência. O capítulo descreve como a natureza estadunidense foi interpretada 

inicialmente por europeus como degenerativa e inferior em relação à Europa. Com o decor-

rer dos anos, no período pós-independência, a natureza passa a ser associada a sentimentos 

nacionalistas, vista como superior ao Velho Mundo e suas corruptas instituições.  

A partir do contato com a wilderness, surge nos ingleses sentimentos de justiça, de-

mocracia e nacionalidade. A natureza estadunidense sendo vista como superior à natureza 

do Velho Mundo representa o futuro promissor da nação estadunidense. A originalidade e 

grandiosidade da natura estadunidense servem para mostrar a superioridade do Novo Mun-

do e suas instituições em comparação ao Velho Mundo dos europeus. 

O imaginário construído da natureza no repertório estadunidense também serviu 

como importante argumento para traduzir a corrente filosófica do Destino Manifesto. No 

capítulo é discutido como essa corrente filosófica defendeu a ideia de que o povo estaduni-

dense era a nação eleita por Deus para civilizar as demais e se expandir territorialmente. No 

capítulo, todas essas questões do imaginário da wilderness construída pelos estadunidenses 

são apontadas nos filmes Pocahontas, O último dos Moicanos, Lendas de uma Paixão e 

Dança com lobos. O capítulo problematiza a forma romântica com que o repertório estadu-

nidense sobre a natureza é construído, e como esses filmes vinculam-se a esse repertório 

romantizado em suas narrativas e enredos.  

Analisamos também como nesses mesmos filmes o enredo é vinculado à mensagem 

de cuidado e preservação da natureza, questão que surge nos anos 1970 em reação a catás-

trofes e problemas ambientais, como o problema da camada de ozônio, a poluição dos rios 

e a fome. O cinema estadunidense vincula-se à ecologia profunda, onde cria um discurso 

romantizado das interações da natureza e sociedade. A ecologia profunda descrita por Frit-

jof Capra (1996) entende que a natureza, seus ciclos e as vidas biológicas estão em ligação, 

entrelaçadas por uma teia de conexões. A partir dessa teoria, os filmes hollywoodianos sen-

sibilizam o público para respeitar esse delicado equilíbrio que conecta todos os seres vivos.  

Encerrando o capítulo é debatida a teoria da fronteira e como o historiador Frederick 

Jackson Turner revolucionou a historiografia estadunidense ao compreender como a fron-

teira, a wilderness, influenciou a história da nação estadunidense. Turner afirmava que a 

vida no Oeste, na free land, fronteira, wilderness possibilitou ideais de democracia, liberda-

de e nacionalidade na população estadunidense. A tese da fronteira foi desenvolvida no 
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texto The significance of the Frontier in American History, escrito em 1891, e cria uma 

conexão entre história-natureza-política no território estadunidense.  

No terceiro capítulo, Questões ambientais e a trajetória do diretor James Cameron, 

falamos sobre o diretor dos blockbusters
1
 Titanic e Avatar (2009), James Cameron. Conhe-

cemos a ligação que o diretor canadense tem com questões ambientais e movimentos indí-

genas, e como essas aproximações podem refletir nos enredos de seus filmes. Assim, inten-

cionalmente ou não, os filmes pegam para si a responsabilidade de mostrar para as pessoas 

a importância da natureza para as sociedades humanas.  

Outro ponto que chama atenção sobre Cameron é sua vinculação com os meios digi-

tais do cinema. A selva de Pandora do filme Avatar é criada em totalidade a partir de pro-

gramas de computador, além disso o diretor é responsável por desenvolver melhorias na 

tecnologia 3D, onde no futuro talvez não seja mais necessário o uso dos óculos para enxer-

gar a terceira dimensão. Mostraremos como os meios digitais são usados recorrentemente 

pelo diretor para que as mensagens de cuidado com a natureza e o meio ambiente cheguem 

ao público de forma interativa e emocionante. O terceiro capítulo também faz uma análise 

do filme Avatar, fazendo conexão do enredo com as temáticas ambientais, como a proble-

mática ambiental e ecologia profunda.  

  

                                                      
1
 O termo blockbuster tem origem inglesa. Indica um filme ou documentário produzido de forma exímia, 

sendo popular para muitas pessoas e que pode obter elevado sucesso financeiro a partir de ampla circulação. 
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CAPÍTULO 1: AS IDEIAS DE NATUREZA DAS SOCIEDADES HUMANAS E SU-

AS TRANSFORMAÇÕES AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

A essência da vida é a auto-organização 

Sonia (1990) 

 

1.1 As plurais ideias de natureza nas sociedades humanas 

 

Os seres humanos, mulheres e homens, historicamente vêm construindo sentidos e 

significados em suas experiências com o mundo. Com a natureza e seus elementos naturais 

não é diferente. O mundo biofísico, as plantas, animais e seus ciclos historicamente mexem 

com o imaginário das sociedades humanas em diferentes locais. Cada território e cultura 

produz diferentes sentidos quando se trata da natureza, assim as elaborações de significa-

ções sobre ela na sociedade estão historicamente ligadas ao ser humano, nos sentidos exis-

tenciais, nas produções de conhecimento, nas relações sociais e tantas outras produções de 

sentido criadas pelos seres humanos. 

Segundo o cientista político José Augusto Pádua (2010), podemos observar que as 

ideias de natureza são construções/manifestações culturais, “valendo-se frequentemente de 

elementos da biodiversidade e de lugares específicos do planeta na constituição da lingua-

gem e categorias de entendimento” (PÁDUA, 2010, p. 96), onde cada povo, etnia ou co-

munidade cria conhecimento e saberes em relação a essa categoria ao longo da história. 

Para exemplificar essas produções de sentido, podemos pensar como exemplo os povos de 

origem Yorùbá, da África Ocidental. 

Na cultura dos povos Yorùbá, habitantes do Benin, Nigéria, Togo, Gana e Serra Le-

oa, a natureza está intimamente ligada às divindades cultuadas, as/os orixás. Pensando nes-

sa ligação, Renato Nogueira (2017) afirma que as/os orixás são forças da natureza, “potên-

cias vivas e divinas que simbolizam a tempestade, a cachoeira, o trovão, o entardecer, o 

amanhecer, a lua, o sol, a mata, a floresta e todos os inúmeros fenômenos do meio ambien-

te” (NOGUEIRA, 2017, p. 65). Segundo o autor, as/os orixás também simbolizam aspectos 

humanos, como a vaidade, a paternidade, o desejo de amar, a inteligência, a inveja, a astú-

cia, a sabedoria. 

Nas narrativas iorubanas, segundo Nogueira (2017), antes de existir o próprio tempo 

só existia um céu infinito chamado Orun, o reino do orixá Olorum, e uma porção ilimitada 
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de água, o reino da orixá Olokun, o mar. Do encontro deles nasceram outras divindades, 

orixás, que foram responsáveis, segundo Reginaldo Prandi (2003), por criar e governar o 

mundo, ficando cada um responsável por alguns aspectos da natureza e certas dimensões da 

vida e sociedade humanas. A partir da cosmossensação
2
 dos povos iorubanos podemos per-

ceber como interpretam a natureza e sua importante ligação com as existências divinas e 

humanas em seus itans
3
 e narrativas.  

É importante mencionar outra ligação recorrente feita com a natureza. Trata-se do 

chamado instinto feminino. A psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estés (2014) no livro 

Mulheres que correm com lobos, a partir dos estudos sobre a biologia dos animais selva-

gens e principalmente dos lobos, entende que a história das mulheres é semelhante aos es-

tudos dos lobos, no que diz respeito à sua vivacidade e à sua labuta. Na introdução do livro 

a autora faz uma aproximação entre a fauna silvestre e a Mulher Selvagem, “são espécies 

em extinção”. Comparando florestas antigas e mulheres mais velhas, Pinkola Estés (2014) 

entende que não são consideradas reservas de grande importância, que lobos, ursos, coiotes 

e as mulheres compartilham arquétipos instintivos e se relacionam entre si, tendo reputa-

ções semelhantes, vistas como inatamente perigosas, equivocadamente vistas como cruéis e 

vorazes. 

Segundo José Augusto Pádua (2010), o ser humano como observador contempla a 

realidade da existência, percebendo que parte esmagadora de coisas e elementos que exis-

tem não são criações humanas, mas sim naturais. A palavra natureza para o autor unifica 

incontáveis manifestações de uma realidade extremamente complexa e diversificada, uma 

categoria que foi sempre central no pensamento humano: 

 
Na história do pensamento ocidental, ela veio assumindo um sentindo cada vez 

mais vasto e inclusivo. Não apenas das coisas e movimentos naturais, mas tam-

bém o caráter e qualidade essencial de cada coisa e, em um sentido ainda mais 

amplo, a força inerente que dirige o universo. (PÁDUA, 2010, p. 86).  

 

O autor explica que à medida que as sociedades humanas construíram seus ambien-

tes a partir da interação com espaços concretos do planeta, que possui grande diversidade 

de formas geológicas e biológicas, surgiram incontáveis exemplos de práticas materiais e 

                                                      
2
 Renato Nogueira (2017) citando a nigeriana O  r n    O    m  afirma que na sociedade iorubana é mais 

pertinente tratar de cosmossensação ao invés de cosmovisão. Pois a realidade não é experimentada somente 

através do sentido da visão, mas inclui e articula todos os sentidos, sendo necessário pensar usando elementos 

auditivos, táteis, palatáveis, olfativos, além dos tradicionais aspectos visuais que envolvem a imaginação. 
3
 Itan é um termo de origem iorubana, faz menção ao conjunto de mitos, narrativas, canções da cultura ioru-

bana, passados oralmente de geração em geração.  
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de percepções culturais relacionadas ao mundo natural, onde a produção sobre esse mundo 

se tornou um componente básico da própria existência social. Assim, afirma que a ideia de 

natureza ao longo da hist ria humana passou por diversas metamorfoses, servindo de “eixo 

conceitual que dá sentido ao nosso entendimento do universo” e também “fundamenta a 

construção conceitual da experiência de que existe uma coerência ontológica no mundo que 

vivemos” (PÁDUA, 2010, p. 87).  

Pensando na produção ocidental, a imagem do ser humano e da história humana, se-

gundo Pádua (2010), se construiu em grande parte por uma oposição à natureza, como arte 

versus natureza, cultura versus natureza etc. Com a chegada de novos conhecimentos algu-

mas mudanças sobre o entendimento da ideia de natureza são produzidas, como a ruptura 

dos antigos marcos cronológicos. A partir do século XVIII a cronologia bíblica e a forma 

como era interpretada nos meios eclesiásticos começam a sofrer abalos. As novas ideias de 

que o planeta Terra possa ter 3,5 bilhões de anos ou da possível existência de mais de 100 

bilhões de galáxias trazem novas noções em torno da ideia de natureza. Outro marco impor-

tante se trata da ideia de que o meio natural é visto como algo em permanente construção e 

reconstrução ao longo do tempo, longe da visão tradicional de uma realidade.  

Sendo as ideias de natureza fruto de produções culturais, buscamos compreender 

como as ideias ligadas à natureza são expressadas e vinculadas com o filme recordista de 

bilheteria Avatar, de 2009. O filme de James Cameron está vinculado a uma problemática 

ambiental, onde a partir de sequências de imagens e sons de paisagens análogas a uma 

grande floresta expressa a ideia do paradigma ecológico, cuidado com a natureza e proteção 

ambiental. Dirigido por James Cameron e distribuído pela Companhia de Radiodifusão 

FOX, um dos canais mais assistidos mundialmente por todas as faixas etárias, o filme con-

seguiu faturar no mercado doméstico e internacional mais de dois bilhões de dólares 
4
.  

 

                                                      
4
 Segundo o site Box Office Mojo o filme de Cameron conseguiu faturar 2.789.679. 794 de dólares. Disponí-

vel em: https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=avatar.htm. Acesso em: 5 ago. 2019.  
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Figura 1- Pôster Promocional 

 

Fonte: Google imagens, 2020. 

 

1.2 A questão ambiental na modernidade ocidental e o surgimento da História Ambi-

ental 

 

Na modernidade a questão ambiental coloca em evidência um problema radical e 

inescapável para a continuidade da vida humana devido à intensa exploração da natureza 

por parte dos seres humanos. A modernidade ambiental está relacionada não apenas às con-

sequências da grande transformação urbano-industrial em escalas sem precedentes desde os 

séculos XIX e XX, mas também, afirma José Augusto Pádua (2010), a uma série de outros 

processos macro-históricos que são anteriores e que se relacionam no jogo de continuidades 

e descontinuidades dos processos históricos, como a colonização e o conhecimento científi-

co: 

É o caso da expansão colonial europeia e da incorporação de vastas regiões do 

planeta, uma grande variedade de territórios e ecossistemas, a uma economia-

mundo sob sua dominância. E também da instituição da ciência como um modo 

privilegiado de entendimento do mundo, com pretensão de universalidade e capa-
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cidade para estabelecer redes planetárias de investigação e troca de informação. 

(PÁDUA, 2010, p. 20). 

 

A ideia de degradação e destruição da natureza é construída na modernidade. Diver-

sos filmes de Hollywood vinculam temáticas ambientalizadas em seus enredos. Além do 

diretor James Cameron, outras produções estadunidenses buscam sensibilizar o público em 

relação às problemáticas ambientais e continuidade da vida humana no planeta Terra em 

diferentes enredos e gêneros cinematográficos.  

O filme de ficção Avatar (2009) problematiza a relação do ser humano com a natu-

reza, numa tentativa de revisar a forma como a sociedade ocidental se relaciona com o meio 

ambiente. O filme narra a viagem do ex-fuzileiro paraplégico Jake Sully para a selva da lua 

do planeta Pandora. A narrativa se passa no ano de 2154, onde o personagem trabalha como 

pesquisador a serviço da corporação mineradora RDA, que explora o metal unobtainium 

em Pandora. A empresa mineradora RDA e seus representantes, junto com um exército 

mercenário de soldados estadunidenses, ocupam o planeta Pandora. Buscando explorar o 

metal, o governo estadunidense entra em diferentes conflitos com habitantes locais.  

No decorrer do filme, o ex-fuzileiro se envolve com os conhecimentos e vida dos 

Na’Vi, onde, na convivência de Jake Sully com os povos do planeta Pandora, suas diferen-

ças culturas são demonstradas e contrastadas a partir de perspectivas ambientalistas, onde 

podemos observar como os Na’Vi cuidam e preservam a natureza, em contraponto à cultura 

ocidental que Jake tem como origem. À medida que Jake Sully se envolve com os Na’Vi 

passa a compreender sua participação, o seu lugar nos grandes ciclos da natureza. Envolvi-

do com os Na’Vi, Jake Sully entra em combate ao lado dos nativos contra os exploradores, 

onde em uma noite antes do grande confronto o personagem principal vai ao encontro da 

entidade espiritual máxima de Pandora, a árvore Ewya, e diz: “Se Grace [personagem que 

acaba de falecer, amiga de Jake Sully] estiver com você, examine suas memórias. Veja o 

mundo de onde viemos. Não há verde lá, eles mataram a mãe deles. E eles vão fazer o 

mesmo aqui” (AVATAR, 2009, grifo nosso).  

A fala de Jake Sully retoma a problemática ambiental da sociedade ocidental mo-

derna. O filme Avatar traz a questão ambiental na modernidade, fazendo o público refletir 

na forma como as sociedades através dos tempos se relacionaram e se relacionam com a 

natureza e com os seres que nela habitam. O filme também carrega uma historicidade em 

sua ficção, trazendo em seu enredo, de forma análoga às colonizações europeias e o início 
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da modernidade, a procura de metais precisos, o uso intensivo dos elementos da natureza 

para fins econômicos e comerciais e o uso da violência contra os nativos.  

Uma hipótese de leitura é compreender a entidade superior dos nativos de Pandora, 

Ewya, como a própria natureza, suas organizações e ciclos. As diferenças culturais entre os 

nativos de Pandora e os estrangeiros ocidentais são apresentadas a partir da forma como as 

duas sociedades se relacionam com a natureza. A ideia que o filme busca expressar a partir 

dessas diferentes relações culturais vincula-se à mensagem sobre valorizar a natureza, as 

árvores, os animais e os ciclos naturais, como os da vida e morte. Compreender como esta-

mos todos ligados a partir de uma rede, uma teia de conexões.  

A partir do modo da cultura dos nativos de Pandora, sua profunda conexão com a 

natureza e suas vidas biológicas se faz um contraponto com a forma violenta de controle e 

exploração com que as sociedades humanas ocidentais se relacionam com o meio natural e 

todas as vidas biológicas, os animais, as plantas. O diretor busca sensibilizar o público com 

percepções, valores e ideias relativas à natureza, seus processos e ciclos através dos povos 

Omaticaya, uma alegoria de diferentes povos nativos e ancestrais.  

As reflexões de como as sociedades ocidentais se relacionam com a natureza e suas 

consequências ficam visíveis a partir da década de 1970 com os movimentos ambientalis-

tas, novas ideias de pertencimento e existência ligadas à natureza e aos seus ciclos foram 

criadas, debatidas e difundidas nas sociedades, uma nova interpretação da relação entre 

sociedade e natureza. O sociólogo ambientalista Enrique Leff (2005), argumentando sobre 

esse “ambientalismo complexo e multissetorial”, conceitua a palavra ambiente. O autor 

afirma que o conceito de ambiente veio como um pensamento holístico que integra as par-

tes de uma realidade complexa. Também articula tempos cósmicos e planetários com pro-

cessos globais a partir da diversidade de racionalidades ambientais e culturais locais, com-

pletando visões parciais e o desconhecimento da natureza por parte dos paradigmas cientí-

ficos da modernidade: 

 

[...] uma série de disciplinas científicas [...] vem se “ambientalizando”. Dentre e-

las, uma das mais atrasadas entre as ciências sociais é a história. Não somente por 

ter esquecido os condicionantes naturais dos fatos históricos e colocado de lado à 

destruição da natureza gerada pela sua visão da supremacia do homem e das “a-

ções humanas”, mas também por ter se subtra do do seu objetivo de indagar o 

tempo. (LEFF, 2005, p. 11).  

 

Leff (2005), definindo de forma genérica o ambiente, trata-o como o campo das re-

lações sociedade-natureza, onde “a hist ria do conceito de ambiente não deve confundir-se 
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com a história do conceito de natureza [...] também não deve ser confundida com a história 

do conceito de ecologia” (LEFF, 2005, p. 16). A história do conceito de ambiente e a com-

plexidade ambiental inauguram uma nova realidade, uma nova ideia de existência, abrindo 

uma perspectiva que é possível reinterpretar a história das relações sociedade-natureza:  

 
[...] o conceito de ambiente dá um salto para fora dos círculos das ciências em um 

campo de relações de interdisciplinaridade, abre diálogo de saberes e reflete um 

processo que o real se entrelaça com o simbólico em diferentes visões, racionali-

dades e perspectivas históricas mobilizadas por interesses sociais diversos. 

(LEFF, 2005, p. 16).  

 

O conceito de ambiente, para o autor, vem ressignificar as concepções de mundo, de 

desenvolvimento, de tempo e de sustentabilidade da vida, anunciando a emergência de no-

vos tempos que se gestam pela reflexão do saber e do conhecimento sobre as coisas. A glo-

balização, produção científico-tecnológica e a velocidade dos meios de comunicação de-

sencadearam uma explosão de temas da vida e do ambiente na agenda política onde, segun-

do o cientista político José Augusto Pádua (2010), a discussão ambiental tornou-se criadora 

e criatura do processo de globalização.  

Segundo Enrique Leff (2005), a história do conceito de ambiente é uma história de 

mudanças nas teorias do conhecimento, mudanças importantes que a nova complexidade 

ambiental redefiniu no campo de diversas matérias e áreas de produção do conhecimento, 

como a própria área da História, “um processo enraizado em formas de racionalidade e de 

identidade cultural que, como princípios de organização social, definem as relações de toda 

sociedade com a natureza” (LEFF, 2005, p. 13), dando início à produção da História Ambi-

ental.  

O grande desafio teórico da contemporaneidade é pensar o ser humano em sua tota-

lidade complexa de suas dimensões biol gicas e socioculturais, “um desafio mantido na 

obscuridade pela dominância, do enfoque flutuante na historiografia” (PÁDUA, 2010, p. 

30). Segundo o autor, o reconhecimento da participação do ser humano nos ecossistemas é 

necessário, incluir a realidade de que o ser humano histórico está tão inescapavelmente i-

merso na cultura e na linguagem quanto na ecosfera terrestre.  

Levando em conta a diversidade das formas de percepção cultural do mundo biofí-

sico e sua relação com a vida humana, a História Ambiental “não se trata [...] de reduzir a 

análise histórica ao biofísico, como se esse aspecto fosse capaz de explicar todos os outros, 

mas de incorpora-lo de maneira forte [...] na busca por uma abordagem cava vez mais am-

pla e inclusiva de investigação hist rica” (PÁDUA, 2010, p. 33).  
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Voltando a Leff (2005), a interpretação a partir do viés da História Ambiental estu-

da as concepções de natureza, a “exegese de conteúdos e sentidos ambientais de textos e 

documentos históricos; as interpretações possíveis de autores ambientais e precursores do 

ambientalismo, a análise dos diversos conceitos de natureza em discursos” (LEFF, 2005, p. 

18). Abrindo uma via para o estudo das narrativas de diferentes atrizes e atores sociais so-

bre suas visões das relações de dominação que ocorreram sobre diferentes formações soci-

ais em seu entorno, a interpretação ambiental vem como uma revisão histórica que permiti-

rá desentranhar diferentes conceitos de natureza em diferentes culturas e trazer à luz os si-

lêncios de suas histórias ocultas.  

Segundo o historiador Donald Worster (1991), devemos presumir que toda cultura 

contém um leque de percepções e valores variados. E com mundo natural, universo físico e 

seus fenômenos não é diferente. A natureza e o meio ambiente têm gerado, historicamente, 

percepções e ideias em diversas sociedades humanas, e essas ideias, segundo o autor, são 

socialmente construídas, refletindo na organização das sociedades, em seus tecno-

ambientes
5
 e em suas hierarquias de poder.  

Em termos simples, segundo o autor, a História Ambiental trata do papel e do lugar 

da natureza na vida humana. Traçando a tarefa da historiográfica, que antes tinha como 

assunto importante a política, e o único campo digno de interesse era o Estado nacional, 

“conceito da hist ria como pol tica do passado [...] essa forma de organizar o passado tem 

uma virtude inegável de preservar um simulacro de ordem diante de um caos ameaçador” 

(WORSTER, 1991, p. 198-199), parte agora para um esforço revisionista para tornar a his-

tória mais inclusiva em suas narrativas do que tradicionalmente tem sido.  

A História Ambiental rejeita, segundo Worster (1991), a premissa convencional de 

que a experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, onde os seres humanos 

são uma espécie distinta e que as consequências ecológicas dos seus feitos passados podem 

ser ignoradas. Com o surgimento de questões ambientais, conferências e o crescimento de 

movimentos ambientalistas, numa época de reavaliação e reforma cultural em escala mun-

dial, nasce a ideia de História Ambiental: 

 
A história ambiental nasce, portanto de um objetivo moral, tendo por trás fortes 

compromissos políticos, mas, à medida que amadureceu, transformou-se também 

num empreendimento acadêmico que não tinha uma simples ou única agenda mo-

ral ou política para se mover. Seu objetivo principal se tornou aprofundar o nosso 

entendimento de como os seres humanos foram, através dos tempos, afetados pe-

                                                      
5
 Segundo Worster (1991), tecno-ambiente trata-se da aplicação da tecnologia (estratégias de produção) ao 

ambiente.  
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lo seu ambiente natural, e inversamente, como eles afetaram esse ambiente e com 

que resultados. (WORSTER, 1991, p. 199-200). 

 

A História Ambiental se posiciona como uma área de estudos interdisciplinar, busca 

compreender os fenômenos ambientais na modernidade a partir de contextos macro-históri-

cos e tomou para si o dever de visibilizar vozes silenciadas por sistemas econômicos conso-

lidados. Consciente de si mesma e institucionalizada em 1970, a História Ambiental busca 

analisar a categoria natureza e como as culturas produzem ideias diferentes em seus imagi-

nários. 

 

1.3 A linguagem cinematográfica e o novo paradigma ecológico 

 

Segundo o historiador Michel Marie (1995), no início o cinema não era dotado de 

linguagem, sendo apenas um registro de um espetáculo anterior ou a simples reprodução do 

real: “foi porque quis contar hist rias e veicular ideias que o cinema teve de determinar 

uma série de procedimentos expressivos, é o conjunto desses procedimentos que o termo 

linguagem inclui” (MARIE, 1995, p. 169). O autor se utiliza de dois teóricos do cinema 

para pensar a linguagem cinematográfica: Christian Metz e Jean Mitry. Segundo Marie 

(1995) os dois teóricos explicam o surgimento da linguagem cinematográfica a partir da 

progressiva descoberta dos procedimentos de expressão fílmica. Existe uma dupla determi-

nação na linguagem cinematográfica segundo Marie (1995): a primeira é pela história, a 

segunda pela narratividade. Para o autor, isso significa reconhecer que os primeiros filmes e 

os filmes não narrativos têm linguagem. Ou se tiver linguagem ela é estruturalmente idênti-

ca a dos filmes narrativos.   

Marie (1995) afirma que Jean Mitry para pensar a linguagem cinematográfica parte 

da afirmativa do cinema como meio de expressão, acrescentando que um meio de expressão 

como o cinema é capaz de organizar, construir e de comunicar pensamentos. Capaz de de-

senvolver ideias que se modificam, formam e transformam, torna-se então uma linguagem: 

 
O que leva a definir o cinema como uma forma estética (como a literatura), que 

utiliza a imagem, que é (nela mesma e por ela mesma) um meio de expressão cuja 

sequência (isto é, a organização lógica e dialética) é uma linguagem. (MARIE, 

1995, p. 48).  

 

A definição de Jean Mitry, para Marie (1995), enfatiza o material significante do ci-

nema: a imagem (no seu sentido mais amplo). Também enfatiza sua colocação em sequên-
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cia, dois traços que caracterizam uma linguagem. Linguagem para Jean Mitry, segundo 

Marie (1995), é um sistema de signos ou de símbolos que permite designar as coisas dando-

lhes um nome, dando significado às ideias, traduzindo pensamentos. Um importante aspec-

to de Jean Mitry que Marie (1995) aponta é a diferenciação entre a linguagem e a lingua-

gem verbal
6
 (já que a segunda é um tipo particular dos diferentes tipos de linguagem). Para 

Marie (1995), existe de fato a linguagem cinematográfica, mesmo que elabore seus signifi-

cados não a partir de figuras abstratas convencionais ou não, mas sim por meio da reprodu-

ção do real concreto, da reprodução análoga do real visual e sonoro.  

Para Marie (1995), as perspectivas teóricas de Jean Mitry manifestaram nitidamente 

a existência de uma linguagem cinematográfica, onde se insiste que o cinema é uma repre-

sentação do real, mas ao mesmo tempo não é um simples decalque da sociedade. Segundo o 

autor, todos os filmes supõem uma composição e uma organização, e a importância do ci-

nema vem precisamente dele sugerir insistentemente a ideia de uma linguagem de um novo 

tipo, diferente da linguagem verbal.  

Outro importante teórico do cinema para explicar a linguagem cinematográfica é 

Christian Metz. Segundo Marie (1995), Metz parte da constatação que o cinema é postula-

do como uma linguagem, mas é estudado como língua. Se inspirando na semiologia de 

Ferdinand de Saussure, Christian Metz vai definir o estatuto da linguagem cinematográfica 

opondo-se aos traços que caracterizam uma l ngua, “é uma tentativa de elucidação negativa 

que explicita tudo o que a linguagem cinematográfica não é” (MARIE, 1995, p. 176).  

Segundo Marie (1995), Christian Metz, a partir da semiologia saussuriana, compre-

endia a língua como uma parte determinada da linguagem, onde a língua é produto social 

das faculdades da linguagem e um conjunto de convenções necessárias. A linguagem tem 

várias formas, já a língua não, é um todo em si e um princípio de classificação. Assim, se os 

filmes podem variar consideravelmente nos países devido a diferenças socioculturais de 

representação, não existe uma linguagem cinematográfica diferente para cada cultura ou 

região. “No n vel da linguagem cinematográfica considerada globalmente, não se encon-

tram sistemas organizados e muito diferentes dos outros como são os de cada l ngua” 

(MARIE, 1995, p. 177).  

A diferença mais radical entre linguagem cinematográfica e língua reside no fato de 

que a linguagem cinematográfica nada apresenta que se pareça à dupla articulação linguís-

                                                      
6
 Segundo Marie (1995), um dos erros dos teóricos do cinema apontado por Jean Mitry era compreender a 

linguagem verbal como forma exclusiva da linguagem.  
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tica, característica de duplicidade é central no mecanismo da língua segundo Marie (1995). 

Porém, não quer dizer que ela seja desprovida de qualquer articulação, o autor afirma que 

Christian Metz formula a hipótese de que a linguagem cinematográfica total coloca em jogo 

cinco grandes níveis de codificação, cada um sendo uma espécie de articulação: 

 
A própria percepção; o reconhecimento e identificação dos objetos visuais e so-

noros que aparecem na tela; o conjunto de “simbolismos” e das conotações de di-

versas ordens que se vinculam aos objetos; o conjunto de grandes estruturas nar-

rativas; o conjunto de sistemas propriamente cinematográficos que organizam em 

um discurso de tipo específico os diversos elementos fornecidos ao espectador 

pelas quatro instancias precedentes. (MARIE, 1995, p. 183). 

 

O cinema no início poderia ser apenas um instrumento de investigação científica, de 

reportagem ou de documentário, um prolongamento da pintura e até mesmo um simples 

divertimento de feira. Aumont et al. (2012) afirma que a matéria da expressão cinematográ-

fica trata-se da imagem figurativa em movimento. As imagens figurativas em movimento 

somadas a um número de convenções são reconhecidos objetos. Representar esses objetos, 

segundo Aumont et al. (2012), é um ato de ostensão que implica que se quer dizer algo a 

prop sito desse objeto, a imagem está vinculada a um enunciado, “que deixa transparecer a 

ostensão e a vontade de fazer com que o objeto signifique algo além de sua simples repre-

sentação” (AUMONT et al., 2012, p. 90).  

Antes mesmo de sua reprodução, Aumont et al. (2012) afirma que qualquer objeto 

já veicula para a sociedade na qual é reconhecível uma gama de valores dos quais é repre-

sentante e que ele conta, assim qualquer objeto é um discurso de si. Assim, o objeto é uma 

amostra social, que por sua condição torna-se um iniciador de discurso.  

Segundo Antonio Costa (1989), a abordagem intimamente ligada à linguagem ci-

nematográfica trata-se da estética, e segundo Michel Marie (1995), a teoria do cinema é 

muitas vezes assimilada à abordagem estética, onde os dois termos não abrangem os mes-

mos campos. Segundo o autor, o cinema é suscetível a diferentes abordagens, onde não se 

pode haver uma teoria do cinema, mas sim algumas teorias do cinema, e que cada teoria 

corresponde a diferentes abordagens. Uma delas é a estética, abrangendo “uma reflexão 

sobre os fenômenos de significação considerados como fenômenos art sticos” (MARIE, 

1995, p. 15).  

A estética do cinema apresenta dois aspectos. Segundo o autor, a primeira trata-se 

de uma vertente geral, que considera o efeito estético próprio do cinema, e a segunda é ca-

racterizada como mais espec fica e centrada na análise de obras particulares, “análise de 
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filmes ou a crítica no sentido pleno do termo, tal como é utilizado em artes plásticas ou 

musicologia” (MARIE, 1995, p. 16-17).  

A corrente crítica-literária chamada Formalismo Russo (1910-1930), segundo Costa 

(1989), se ocupou ativamente do cinema em 1920, influenciando não apenas no desenvol-

vimento da vanguarda cinematográfica russa, mas também fornecendo os primeiros exem-

plos de aplicação de modelos linguístico-literários para o estudo do cinema. De acordo com 

o autor, os formalistas se propuseram a definir a especificidade e a autonomia dos materiais 

e dos procedimentos com os quais opera o cinema. E ao mesmo tempo, queriam afirmar a 

natureza formativa e construtiva e não puramente reprodutiva e mecânica de tais materiais e 

procedimentos para legitimar o caráter artístico do cinema
7
. Costa (1989) diz, a partir das 

ideias de Andre Bazin (1918-1958), que a teoria estética do cinema compreende que a “im-

pressão” de realidade sobre o espectador produzida pelo dispositivo cinematográfico é tema 

fundamental da reflexão estética.  

Michel Marie (1995) afirma que a estética do cinema é o estudo do cinema como ar-

te, o estudo dos filmes como mensagens art sticas. A estética do cinema subentende o “be-

lo” e, portanto, do gosto, do prazer do espectador, assim como o do te rico, “ela depende 

da estética geral, disciplina filos fica que diz respeito ao conjunto das artes” (MARIE, 

1995, p. 15).  

Assim, no filme Avatar, as imagens da natureza, de florestas e de diferentes animais 

carregam um enunciado, um discurso de proteção ambiental, vinculando-se à questão am-

biental do século XX. 

Com a chegada de debates e movimentos ambientais, as histórias contadas nos fil-

mes hollywoodianos se vincularam à questão ambiental. Enredos que geraram grande apro-

vação (e comoção) tanto do público quanto da crítica. Essa grande incorporação deve-se ao 

fato de que os movimentos e ideias ambientalistas a partir da década de 1970 ganharam 

peso e impacto nas sociedades ocidentais. O sociólogo Castells (1999) fala sobre a notorie-

dade dos movimentos ambientais, como as ideias e ações ambientalistas alcançaram uma 

produtividade histórica pelo seu impacto em valores culturais e instituições na sociedade. 

Segundo o autor, os debates ambientais têm grande capacidade de mobilização da opinião 

pública, assim uma conscientização é gerada na sociedade: 

 

                                                      
7
 Costa (1989) explica que além dos formalistas russos existiam posições análogas em outros contextos, en-

contrando-se quase todas as reflexões artísticas nascidas na época do cinema mudo ou ligadas de algum modo 

às experiências daquela época.  
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O movimento ambientalista multifacetado que surgiu a partir do final dos anos 60 

na maior parte do mundo, principalmente nos Estados Unidos e norte da Europa, 

encontra-se em grande medida, no cerne de uma reversão drástica das formas pe-

las quais pensamos na relação entre economia, sociedade e natureza, propiciando 

assim o desenvolvimento de uma nova cultura. (CASTELLS, 1999, p. 142).  

 

Observando os movimentos ambientalistas, o sociólogo afirma que os movimentos 

têm caráter plural, não podendo ser considerados como um único movimento. O autor tem 

como tese que é justamente essa pluralidade que torna os movimentos ambientalistas uma 

nova forma de movimento social descentralizado, multiforme, orientado a formação de 

redes e com alto grau de penetração. Castells (1999) analisa os movimentos ambientalistas 

em uma base de distinção, onde será feita entre os termos ambientalismo e ecologia. O au-

tor se refere ao ambientalismo como formas de comportamento coletivo, discursos e práti-

cas que buscam corrigir as maneiras destrutivas com que os seres humanos se relacionam 

com a natureza e seu ambiente natural. Já por ecologia o autor entende um conjunto de 

crenças, teorias e projetos que contemplam o gênero humano como parte de um ecossiste-

ma mais amplo, mantendo o equilíbrio desse ecossistema em uma interpretação dinâmica e 

evolucionária. 

Castells (1999) diz que o ambientalismo foi fonte de inspiração para movimentos da 

contracultura
8
 iniciados nos anos 1960/1970, afirmando que uma de suas mais poderosas 

correntes manifesta-se por meio da obediência às leis naturais, tendo como prioridade o 

respeito à natureza acima das instituições criadas pelo ser humano. Assim, o autor incorpo-

ra a noção de ambientalismo contracultural, movimento que compartilha ideias dos pensa-

dores da ecologia profunda, descritas pelo filósofo ecologista norueguês Arne Naess. Para 

Castells (1999), as ideias da ecologia profunda serviram de base para alguns movimentos 

ambientalistas como o Ecofeminismo e o movimento de liberação dos animais.  

As ideias dos movimentos ambientalistas ganharam notoriedade e legitimidade, se-

gundo Castells (1999), devido a sua capacidade de adaptação aos novos paradigmas tecno-

lógicos. O autor explica que por mais que grande parte dos movimentos ambientalistas ope-

rem a partir da base, suas ações são pensadas em razão de eventos que sejam apropriados 

para a divulgação da m dia, “ao criar eventos que chamam a atenção da m dia, os ambienta-

listas conseguem transmitir sua mensagem a uma audiência bem maior que a representada 

por suas bases diretas” (CASTELLS, 1999, p. 161). Pensando especificadamente no filme 

                                                      
8
 O autor entende como contracultura a tentativa deliberada de viver segundo normas diversas e até certo 

ponto contraditórias em relação às normas institucionalmente reconhecidas pela sociedade e de se opor a essas 

instituições com base em princípios e crenças alternativas. 



31 
  

 
 

de James Cameron, a narrativa não é produzida, dirigida e executada por movimentos am-

bientalistas ou grupos e personalidades ligadas diretamente com esses movimentos, mas é 

importante entender como o filme aborda questões e pautas dos movimentos ambientalistas, 

de novas ideias que surgem no contexto desses movimentos a partir das décadas de 1960-

1970.  

No filme Avatar, Jake Sully refletindo sobre os ensinamentos de Neytiri, afirma 

sentir dificuldades para entender sobre as conexões entre todas as vidas biológicas que a 

nativa afirma existir. Conversando com seu colega, o pesquisador Norm Spellman explica 

para Jake Sully o significado da saudação, do cumprimento dos Na’Vi, “eu vejo você”, 

dizendo que “esta é uma parte muito importante disso. Eu te vejo, eu te vejo. Mas não é 

apenas estou vendo você na minha frente, é eu vejo em você. Eu estou te aceitando, eu en-

tendo você” (AVATAR, 2009).  

A partir da fala de Norm é possível compreender a realidade da profunda conexão 

existencial que os Na’Vi compartilham com outras vidas biol gicas. Na frase “eu vejo vo-

cê” há profundo respeito por essa outra existência, pois ambas estão e são interdependentes 

e conectadas. O respeito ao outro parece surgir justamente do reconhecimento dessa cone-

xão entre as existências e vidas. Assim, a partir da cultura dos nativos de Pandora, onde os 

Na’Vi se enxergam conectados entre si e com todas as vidas biológicas presentes no plane-

ta, o filme expressa vínculos com as ideias ambientalistas do final do século XX. 

As ideias de vidas biológicas interligadas entre si e com a natureza vinculadas ao 

filme trata-se de ideias da ecologia profunda. Segundo o físico Capra (1996), a ecologia 

profunda é uma percepção espiritual ou religiosa. Trata-se do entendimento do espírito hu-

mano como um modo de consciência, onde indivíduos têm uma sensação de pertença, de 

conexidade com o cosmos. Segundo o autor, o paradigma da ecologia profunda reconhece a 

interdependência fundamental de todos os fenômenos e o fato de que, enquanto indivíduos 

da sociedade, os seres humanos estão encaixados nos processos cíclicos da natureza e de 

certa maneira são dependentes desses mesmos processos.  

Esse paradigma tem como contexto de surgimento a crise ambiental, a noção de que 

a natureza não é perene, mas está em constante transformação e problematização de como 

as relações estabelecidas entre seres humanos e a natureza são baseadas também na explo-

ração desenfreada dos elementos naturais e vidas biológicas. Segundo Capra (1996), os 

problemas do final do século XX ao serem estudados são frequentemente vistos como inter-

ligados, como a fome, a pobreza e a extinção de plantas e animais. O autor afirma que é 
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necessário ver esses problemas interligados, conectados entre si, sendo facetas de uma úni-

ca crise, e afirma que se trata de uma crise de percepção: “Ela deriva do fato de que a maio-

ria de nós, e em especial nossas grandes instituições sociais, concordam com os conceitos 

de uma visão de mundo obsoleta, uma percepção da realidade inadequada para lidarmos 

com nosso mundo superpovoado e globalmente interligado” (CAPRA, 1996, p. 14).  

Capra (1996) tem como interesse de estudo as mudanças de concepções e ideias que 

ocorreram na física durante as três primeiras décadas do século XX, afirmando ainda que as 

concepções da física têm gerado profundas mudanças nas visões de mundo da sociedade, da 

“visão mecanicista de Descartes e Ne ton para uma visão hol stica, ecol gica” (CAPRA, 

1996, p. 15). O autor nos conta que essa nova visão vinda do início do século XX não foi 

facilmente aceita pelos físicos do período, ao entrarem em contato com os mundos atômico 

e subatômico ocorre o contato com uma realidade estranha e inesperada. Essa realidade 

deixa cientistas dolorosamente conscientes de que suas concepções básicas de linguagem e 

o modo de pensar eram inadequados para descrever os fenômenos atômicos. Para Capra 

(1996), os problemas não eram meramente intelectuais, “mas alcançavam as proporções de 

uma intensa crise emocional e, poder-se-ia dizer, até mesmo existencial [...] mas foram re-

compensados por profundas introvisões sobre a natureza da matéria e a sua relação com a 

mente humana” (CAPRA, 1996, p. 15). 

A crise intelectual da física somada às mudanças de seus paradigmas no início do 

século XX faz parte de uma transformação cultural muito mais ampla, a crise da física, que  

segundo Capra (1996), espelha-se numa crise cultural semelhante. Para o autor, estamos 

presenciando uma mudança de paradigmas não apenas no âmbito da ciência, mas também 

no âmbito social. O paradigma que será substituído trata-se de ideias e valores entrincheira-

dos, o auto lista como: a noção que o universo é um sistema mecânico composto de blocos 

de construção elementares, a visão do corpo humano como uma máquina, a visão da socie-

dade como uma luta competitiva pela existência, a crença no progresso material ilimitado, a 

ser obtido pelo intermédio de crescimento econômico e tecnológico e a crença em que uma 

sociedade na qual a mulher é por toda parte classificada em posição interior ao homem. 

O autor afirma que essa mudança de paradigmas requer uma expansão não apenas 

de nossas percepções e maneiras de pensar, mas também de nossos valores, onde a “cone-

xão nas mudanças entre pensamento e valores [podem] ser vistas como mudanças de autoa-

firmação para a integração” (CAPRA, 1996, p. 18, grifo do autor). O autor afirma que em 
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nossa sociedade ocidental industrialista o que é enfatizado em excesso são as tendências 

autoafirmativas, ocorrendo ao mesmo tempo um negligenciamento das ações integrativas. 

 
Essas duas tendências – a autoafirmativa e a integrativa – são, ambas, aspectos 

essenciais de todos os sistemas vivos. Nenhuma delas é, intrinsecamente, boa ou 

má. O que é bom ou saudável, é um equilíbrio dinâmico; o que é mau ou insalu-

bre, é o desequilíbrio – a ênfase excessiva em uma das tendências em detrimento 

da outra. (CAPRA, 1996, p. 18). 

 

Capra (1996) explica que valores autoafirmativos como competição, expansão e 

dominação são associados aos homens. Em uma sociedade patriarcal, os valores de autoa-

firmação não são apenas favorecidos, são também recompensados economicamente e pelo 

poder pol tico, “uma das razões pelas quais a mudança para um sistema de valores mais 

equilibrados é tão dif cil para a maioria das pessoas, e especialmente para os homens” 

(CAPRA, 1996, p. 19). A hierarquização é outra característica desse sistema. Para o autor, 

nossas estruturas políticas, militares e corporativas são hierarquicamente ordenadas, com os 

homens geralmente ocupando níveis superiores e as mulheres ocupando um espaço de su-

balternidade, onde algumas dessas mulheres chegam a considerar sua posição hierárquica 

como parte de sua identidade. Assim, uma mudança de paradigma diferente do sistema de 

valores existente gera nos homens um medo existencial.  

Os valores e pensamentos da sociedade ocidental, os paradigmas segundo o autor, 

são baseados em sistemas hierárquicos e ações antropocêntricas. A ecologia profunda está 

alicerçada em valores ecocêntricos, com centralidade na Terra. Trata-se de uma visão de 

mundo que reconhece o valor da vida não-humana. Um paradigma onde o poder é exercido 

através de uma rede, onde todos os seres vivos são membros de comunidades ecológicas 

ligadas a uma rede de interdependências, “quando essa percepção ecol gica profunda torna-

se parte de nossa consciência cotidiana, emerge um sistema de ética radicalmente novo” 

(CAPRA, 1996, p. 19). 

A prática de uma ética ecológica profunda, para o autor, é urgente, especialmente na 

ciência, uma vez que a maior parte daquilo que os cientistas fazem não atua para promover 

a vida ou preservar a vida, mas para destruir vidas, com elementos químicos contaminantes, 

armamentos que ameaçam eliminar a vida do planeta, biólogos soltando novos tipos de 

micro-organismos sem saber as consequências, psicólogos e outros cientistas torturando 

animais em nome do progresso científico.  

Castells (1999), a partir de Arne Naess e George Sessions, lista os princípios básicos 

da ecologia profunda: 
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1-O bem estar e o desenvolvimento da vida humana e não-humana na Terra têm 

valor em si mesmos. Estes valores independem da utilidade do mundo não-

humano para servir aos propósitos do homem. 2-A riqueza e a diversidade das 

formas d vida contribuem para a percepção desses valores e também constituem 

valores em si mesmo. 3-Os seres humanos não tem o direito de reduzir essa ri-

queza e diversidade, salvo se o fizerem para satisfazer suas necessidades vitais. 4-

O desenvolvimento da vida e cultura humanas é compatível com uma redução 

substancial da população-humana. O desenvolvimento da vida humana necessita 

dessa redução. 5-Atualmente o grau de interferência humana no mundo não-

humano é excessivo, e essa situação vem se agravando rapidamente. 6-Por essa 

razão as políticas devem ser modificadas. Tais políticas produzirão efeito nas es-

truturas econômicas, tecnológicas e ideológicas básicas. As condições resultantes 

desse processo serão profundamente diferentes das presentes nos dias de hoje. 7-

A principal mudança ideológica consiste na valorização da qualidade de vida 

(moradia em condições de valor inerente) em vez da crença em um padrão de vi-

da cada vez mais elevado. 8- Todos aqueles que aderirem aos pontos acima men-

cionados estarão comprometidos a tentar, direta ou indiretamente, implementar as 

mudanças necessárias. (NAESS; SESSIONS, 1984 apud CASTELLS, 1999). 

 

 

A noção de ecologia, segundo Capra (1996), salienta a percepção de que as vidas 

biológicas estão encaixadas no seu ambiente natural e social. O termo ecológico está asso-

ciado a uma escola filosófica específica e também a um movimento popular global, a eco-

logia profunda. Fundada por Arne Naess no início de 1970, a escola faz distinção entre uma 

“ecologia rasa” e “ecologia profunda”: 

 

A ecologia rasa é antropocêntrica, ou centralizada no ser humano. Ela vê os seres 

humanos como situados acima ou fora da natureza, como fonte de todos os valo-

res e atribui apenas um valor instrumental, ou de “uso” à natureza. A ecologia 

profunda não separa seres humanos – ou qualquer outra coisa – do meio ambiente 

natural. O mundo não como uma coleção de objetos isolados, mas como uma re-

de de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são interdepen-

dentes. A ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos 

e concebe os seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida. (CA-

PRA, 1996, p. 17). 

 

Além da ecologia profunda, existem outras escolas filosóficas da ecologia. Capra 

(1996) cita o Ecofeminismo e a Ecologia Social. Segundo o autor, o Ecofeminismo faz uma 

análise cultural das várias faces do patriarcado e das ligações do feminismo com a ecologia, 

interpreta a dominação patriarcal de mulheres e homens como um protótipo de todas as 

outras dominações, a hierárquica, militarista, capitalista e industrialista: “Eles mostram que 

a exploração da natureza, em particular, tem marchado de mãos dadas com a das mulheres, 

que têm sido identificadas com a natureza através dos séculos” (CAPRA, 1996, p. 18). Para 

o autor, essa associação entre mulher e natureza ocasiona numa ligação entre a história das 
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mulheres e a história do meio ambiente, sendo fonte de parentesco natural entre o feminino 

e a ecologia. 

Já a Ecologia Social reconhece que a natureza fundamentalmente antiecológica de 

muitas das estruturas sociais e econômicas está associada com o imperialismo, o patriarca-

do e o racismo. A Ecologia Social diz respeito às características e aos padrões culturais de 

organização social que produziram a atual crise ecológica, sendo o foco dessa escola. As-

sim, para Capra (1996), as mudanças de paradigma requerem não apenas uma expansão das 

nossas percepções, mas também dos nossos valores como sociedade ocidental moderna.  

O filme Mindwalk (1990), dirigido por Bernt Amadeus Capra (irmão de Fritjof Ca-

pra), é baseado na obra de Fritjof Capra A Teia da Vida (1990) e analisa as atuais crises 

econômicas e científicas sob a perspectiva da teoria geral de sistemas. Trata-se do diálogo 

de uma cientista com o ex-candidato à presidência dos Estados Unidos sobre a teoria dos 

sistemas e a essência da interdependência de todas as coisas vivas, ilustrando o que seria 

uma visão mecanicista criada no século XVII do funcionamento do mundo e da natureza. 

Como contraponto, demonstrando que diversos fenômenos (naturais e humanos) estão in-

terligados e associados, não fragmentados isoladamente, a personagem Sonia diz: “[...] ci-

entistas passaram a acreditar que todos os seres vivos, plantas, animais, nós... não passamos 

de máquina e isto é falso. Isto tomou conta de tudo: arte, política [...] precisamos de uma 

nova maneira de entender a vida” (MINDWALK, 1990). 

Falando sobre como os problemas da fome, do desmatamento de florestas e de polí-

ticas colonialistas são interligados, a cientista Sonia cita o Brasil: 

 

O Brasil, por exemplo, sabiam que lá eles destroem a floresta amazônica a razão 

de um campo de futebol por segundo? Por que? Tentam pagar a dívida nacional 

com gado e terras. Nem tem tempo para vender a madeira! Põe fogo na floresta! 

E o desmatamento é uma das causas principais do efeito estufa na atmosfera. E 

enquanto isso estamos investindo na corrida armamentista. Como vê, não pode 

olhar em separado os problemas globais. (MINDWALK, 1990).  

 

Falando da formação das partículas dos átomos, Sonia afirma que a física não as en-

tende como independentes, mas que sua essência é um conjunto de relações em conexão, 

que se conectam com outras partículas, com outras coisas e assim sucessivamente. Assim, 

segundo Sonia, a física entende o mundo e seu funcionamento como uma grande cadeia de 

conexões interdependentes para existirem, para coexistirem em conjunto, “a natureza es-

sencial da matéria não está nos objetos, mas sim nas conexões” (MINDWALK, 1990).  
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1.4 Estado da arte 

 

Este trabalho busca analisar as ideias e paradigmas relativos à natureza nos filmes 

hollywoodianos, especialmente o paradigma ecológico e preservação ambiental. Outra pes-

quisa que também disserta sobre o paradigma ecológico nas obras cinematográficas é o 

trabalho de Franciele A. de Paula Araújo intitulado Ecocinema e História Ambiental: o 

caso de filmes animados com apelo ecológico, de 2013
9
. Segundo a autora, a dramatização 

das questões ambientais passa a ser pontuada na cultura ocidental pelas mídias e pelo cine-

ma onde representam também as relações sociais, pois transformam a ordem da vida cotidi-

ana, criam novos valores e novas formas de interação nas práticas sociais, culturais e nas 

formas de exercícios do poder. Assim, nos filmes a problemática ambiental na modernidade 

é continuamente pontuada nas mídias, o cinema passa a ser um veículo político de educa-

ção ambiental: 

 

Essa cultura da mídia ambiental, explicitamente cria produtos culturais seguindo 

a lógica do mercado, mas potencializa e consolida a fala, a ação e a criatividade 

de tipos particulares de interpretação da relação entre humanos e não humanos, 

no coletivo ambiental, fazendo uso intenso de figuras psicológicas do afeto fic-

cional e documentário ou de emoções humanas em relação ao mundo natural. Es-

sa representação é entendida como as diferentes formas pelas quais as comunida-

des dentro de suas diferenças sociais e culturais percebem sua sociedade. (ARA-

ÚJO, 2013, p. 3). 

 

 

Outra importante pesquisa vinculada ao nosso tema é a do professor Rafael Borges 

intitulada Como o Oeste se perdeu: representação, nação e modernidade no Novo Western 

(1969-2012). A pesquisa, segundo o autor, parte da problematização das alterações perce-

bidas nas representações fílmicas no gênero cinematográfico do western estadunidense. 

Mesmo não sendo uma pesquisa que trabalha teoricamente e metodologicamente o objeto a 

partir da História Ambiental, problematiza de forma exemplar como as representações de 

natureza nos filmes hollywoodianos – no caso o gênero faroeste – são construídas e como 

são analisadas a partir de suportes teóricos-metodológicos. Borges (2015) também trabalha 

em sua pesquisa a figura do nativo estadunidense como uma forma de alteridade nos filmes 

hollywoodianos, e como a relação entre nativos e brancos é construída de forma idealizada. 

                                                      
9
Pesquisa disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/266475798_Ecocinema_e_historia_ambiental_o_caso_de_filmes_a

nimados_com_apelo_ecologico. Acesso em: 24/03/2020.  
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Uma parte considerável da identidade dos Estados Unidos está ligada à ideia de wil-

derness, de natureza. Assim, trabalhar com a noção de natureza nos filmes hollywoodianos 

é compreender como essa representação foi construída ao longo da história dos Estados 

Unidos. A escolha pelo filme de James Cameron como norteador desta pesquisa se justifica 

por elementos que envolvem a natureza e diferentes processos históricos que o filme carre-

ga. Parte inegável de Avatar é compreender como o filme problematiza a relação estabele-

cida entre as sociedades humanas, a natureza e o meio ambiente. Outro fato importante 

também se trata do sucesso e aprovação que o filme alcançou. O filósofo esloveno Slavoj 

Žiže (2018) afirma que filmes que recebem aprovação de diferentes grupos políticos e soci-

ais trata-se de terreno ambíguo
10

. O filme foi reconhecido por debater e fazer refletir sobre 

a maneira como a sociedade se relaciona de forma destrutiva com a natureza
11

. Outra im-

portante consideração feita é como a arte, no caso o cinema hollywoodiano, pode ser uma 

solução real para o impasse do debate ecológico
12

. O diretor James Cameron também ga-

nhou notoriedade com o sucesso do filme, onde produzir uma obra com o debate ecológico 

ou ambiental é visto como uma atitude nobre de tentar conscientizar o público sobre a de-

vastação das florestas, dos bichos e da própria sociedade humana
13

.  

 Segundo o site brasileiro de entretenimento Omelete, o filme Avatar gerou uma das 

maiores bilheterias da história do cinema, com aproximadamente 2,78 bilhões de dóla-

res nos cinemas de dezembro de 2009 a meados de 2010 em diversos países. O filme tam-

bém bate recordes de investimento para sua produção, com mais de 400 milhões de dólares 

consumidos entre orçamento de produção, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e 

marketing. Importante destacar o uso da tecnologia para a execução do filme, sendo o filme 

Avatar e seu diretor responsáveis pela popularização do cinema 3D. 

 

1.5  O cinema: relação com a Teoria da História e a natureza 

 

                                                      
10

 Artigo de Slavoj Žiže para sua coluna no blog Boitempo, republicado no site do Instituto Geledés. Traduzi-

do por Artur Renzo.  
11

Reportagem de Yala Sena para o site Cidade Verde.com. Disponível em: 

https://cidadeverde.com/noticias/50441/avatar-fascina-pelos-efeitos-e-alerta-para-a-culpa-ecologica. Acesso 

em: 7 fev. 2020. 
12
CANNITO, Ne ton. “Avatar” e Copenhague: como a produção artística pode salvar a ecologia. Cultura e 

Mercado, 2009. Disponível em: https://www.culturaemercado.com.br/site/avatar%E2%80%9D-e-

copenhague-como-a-producao-artistica-pode-salvar-a-ecologia/. Acesso em: 7 jan. 2020.  
13

 Avatar e a ecologia. Disponível em: http://www.maenatureza.net/natureza/1345-avatar-e-a-ecologia.html. 

Acesso em: 16 dez. 2019.  
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Como discutido nos tópicos anteriores, os filmes se vinculam a variadas mensagens 

sobre o funcionamento da natureza, a ligação que o meio natural tem com as vidas biológi-

cas e a sua preservação e cuidado. Pensando nisso, podemos entender que os filmes expres-

sam e se vinculam com ideias em seus enredos, assim podendo ser um objeto de análise 

para a História Ambiental.  

O responsável pela força fundadora do cinema como objeto da História foi o francês 

e historiador Marc Ferro, em 1976, a partir da Escola dos Annales. Pensando na linguagem 

cinematográfica como fonte de pesquisa da História, Ferro (1976) afirma que crenças, in-

tenções e imaginário reproduzidos nos filmes devem ser associados ao seu contexto de pro-

dução. Sua hipótese é que o filme, imagem ou não da realidade, documento ou ficção, é 

História, reconhecendo que aquilo que se realizaram, essas crenças, intenções e imaginário 

do ser humano é tanto história quanto a História.  

Para Ferro (1976), espera-se que na pesquisa historiográfica o filme seja compreen-

dido não somente como obra, mas também como realidade (que não se comunica direta-

mente) que representa. O autor afirma que o filme pode demonstrar mesmo involuntaria-

mente aspectos da realidade. Os pontos de ajustamento, de concordâncias e discordâncias 

das obras cinematográficas com a ideologia de uma sociedade dentro de um filme ajudam a 

descobrir o não visível através do visível de seu conteúdo. Segundo Ferro (1976), o filme 

sempre excede seu conteúdo. 

Pensando na relação cinema e história, Santiago Júnior (2011) afirma que após as 

críticas de Marc Ferro os debates do cinema como objeto da História ganharam avanços e 

sofisticações, porém “a cr tica hist rica proposta por Ferro em nada diferia da crítica docu-

mental padrão” (SANTIAGO JÚNIOR, 2011, p. 156). Usando Morettin (2003), o autor 

afirma que o trabalho de Marc Ferro estimulou o uso de diversas metodologias, porém é 

delimitado por perspectivas muito fechadas de análise, não aparecendo com tanta fluidez 

em seus textos. Outro nome fundamental citado por ele para essa discussão é Pierre Sorlin, 

que acredita que o filme não pode ser lido como reflexo de um sistema social. Para Sorlin, 

o filme deve ser lido segundo sua lógica interna, não apenas como reflexo a partir da socie-

dade.  

Santiago Júnior (2011) parte da indagação de cunho historiográfico buscando en-

tender a fundação do cinema como objeto historiográfico. O autor afirma que o cinema até 

então era visto como objeto da história a partir de preocupações no âmbito metodológico, 

entendendo como é necessária uma reflexão mais aprofundada e teórica que permita articu-
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lar o cinema e a hist ria a partir de questionamentos te ricos, “um novo passo na constitui-

ção do objeto cinema na historiografia é completar sua inserção como tópico de reflexão 

dos campos fundamentais da teoria da hist ria” (SANTIAGO JÚNIOR, 2011, p. 166).  

O cinema é inserido na história cultural, dando novo fôlego para uma reflexão teori-

camente mais sistematizada. Segundo o autor, no Brasil existem duas “correntes” principais 

de trabalhos na historiografia tradicional brasileira que atualmente trabalha com cinema, 

não sendo autoexcludentes, a história social e a história cultural: 

 

A primeira é mais flexível nos métodos e propostas, menos cerrada no aporte teó-

rico e apresenta problemáticas que vão desde cinema e política, relações com ins-

tituições como a Igreja ou o Estado até as estruturas e relações de dinâmicas soci-

ais nas quais são produzidos os filmes. Preocupa-se muito com circuitos de exibi-

ção, salas de cinema, intervenções políticas, políticas culturais, relações institu-

cionais de poder, relações de produção de imagens e com outros meios audiovi-

suais. [...]. A história cultural indaga sobre as representações culturais da realida-

de, as apropriações e as identidades sociais no cinema, tornando-se o campo por 

excelência da reflexão sobre a representação cinematográfica da história. Preocu-

pada com as construções culturais das subjetividades, identidades, topografias e 

comunidades interpretativas, tende a observar a intertextualidade entre as diferen-

tes linguagens na sua aparição cinematográfica a partir de um referencial teórico 

mais cerrado, sendo referência muito frequente os conceitos de Roger Chartier na 

base de reflexão e metódica. (SANTIAGO JÚNIOR, 2011, p. 164).  

 

Considerando as argumentações do autor citado acima, para quem o cinema é uma 

importante fonte não apenas para a história cultural como também para outros campos da 

historiografia, inferimos aqui a importância do cinema para a História Ambiental. O traba-

lho vê possibilidade de relacionar o cinema com outros ramos da historiografia, além da 

teoria da história cultural e social. Metodologicamente falando, segundo Worster (1991), 

um dos enfrentamentos e perguntas que a História Ambiental levanta sobre a natureza é 

compreender uma interação mais intangível e exclusivamente humana, “puramente mental 

ou intelectual, no qual as percepções, valores éticos, leis, mitos e outras estruturas de signi-

ficação se tornam parte de um diálogo de um indiv duo ou um grupo com a natureza” 

(WORSTER, 1991, p. 202).  

 A natureza e as percepções que estão ligadas ao mundo natural também são temas 

recorrentemente vinculados nas obras cinematográficas, e a História Ambiental vem como 

possibilidade de análise desses discursos e das percepções sobre a natureza exprimidas nas 

obras cinematográficas. Assim, o trabalho busca abrir novas frentes teóricas e metodológi-

cas em relação ao cinema e área da História com a História Ambiental como possibilidade 

de análise historiográfica. 
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Na linguagem cinematográfica e na produção historiográfica existem pontos que se 

divergem e convergem, como a questão da narrativa. O cinema nem sempre foi narrativo e 

a princípio a sua união não era evidente. A imagem em movimento é o meio expressivo do 

cinema, e os objetos fotografados representam valores e discursos e assim carregando e-

nunciados. Desse modo, qualquer figuração, qualquer representação chama a narração, se-

gundo Aumont et al. (2012), mesmo que embrionária.  

A imagem em movimento é uma imagem em perpétua transformação, que mostra a 

passagem de um estado da coisa representada para outro estado, o movimento que exige 

tempo. Aumont et al. (2012) afirma que o representado no cinema é um representado em 

constante mudança, em devir. Assim, qualquer objeto ou paisagem por mais que pareçam 

estáticos encontram-se, pelo simples fato de serem filmados, em transformação. Aumont et 

al. (2012) afirma que o cinema por meio da imagem em movimento ofereceu a ficção, a 

duração e a transformação, “em parte por esses pontos comuns é que foi poss vel operar o 

encontro do cinema e narração” (AUMONT et al., 2012, p. 91). A narração é desenvolvida 

no cinema em parte para ser reconhecida como arte.  

O cinema não é essencialmente narrativo, pois existem filmes não narrativos, como 

os filmes experimentais, underground ou de vanguarda, como aponta Aumont et al. (2012). 

Porém o autor alerta que as diferenças entre cinema narrativo e não narrativo não são es-

tagnadas: 

 

[...] O cinema narrativo dispõe, de fato, de todo o material visual que não é repre-

sentativo: os escurecimentos e aberturas, a panorâmica corrida, os jogos “estéti-

cos” de cor e composição. Ao contrário, o cinema que se proclama não narrativo, 

porque evita recorrer a um ou a alguns traços do filme narrativo, sempre os co-

serva em certo número. Por outro lado, dele só difere, às vezes, pela sistematiza-

ção de um procedimento que só era empregado episodicamente pelos diretos 

“clássicos”. (AUMONT et al., 2012, p. 92-93). 

 

 

Segundo Aumont et al. (2012), o princípio tradicional da narração nos filmes é pro-

porcionar ao público a impressão de um desenvolvimento lógico que deve necessariamente 

desembocar em um fim, em uma solução. Para um filme ser plenamente não narrativo, se-

gundo o autor, é preciso que ele seja não representativo, que não se possa reconhecer nada 

na imagem e que tampouco se possa perceber relação de tempo, de sucessão, de causa ou 

de consequência entre os planos ou os elementos.  

Pensando nos filmes reconhecidamente narrativos, Aumont et al. (2012) afirma que 

o narrativo é extracinematográfico, pois se refere ao teatro, ao romance e também a uma 
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conversa cotidiana, “os sistemas de narração foram elaborados fora do cinema e bem antes 

de seu surgimento” (AUMONT et al., 2012, p. 96). Os sistemas de narração operam com 

outros filmes, mas não constituem o cinematográfico propriamente dito, porém o cinema e 

a narrativa não caminham sem interações e sem que seja possível estabelecer um modelo 

próprio ao cinema narrativo (AUMONT et al., 2012). Segundo o autor, no cinema narrativo 

é possível captar o essencial da instituição cinematográfica, seu lugar, suas funções e seus 

efeitos, para situá-los dentro da história do cinema, das artes e da própria história. 

Para Aumont et al. (2012), um dos motivos para se estudar o cinema narrativo resi-

de no fato de que o cinema se vincula a uma representação social, um objeto de dimensão 

antropológica, sendo veículo de representações que uma sociedade dá a si mesma, onde “o 

cinema tem a capacidade de reproduzir sistemas de representação ou articulação sociais que 

foi poss vel dizer que ele substitu a as grandes narrativas m ticas” (AUMONT et al., 2012, 

p. 98). Para o autor, a tipologia de personagens, ou grupo de personagens, pode ser conside-

rada representativa não apenas como um período do cinema, mas também como um período 

da sociedade. 

Diferente do cinema que não é essencialmente narrativo em relação ao campo da 

História, segundo o historiador Jörn Rüsen, a narrativa é essencial, o saber histórico é cons-

tituído narrativamente. Para ele, as sociedades humanas só podem viver se interpretarem a 

si a ao mundo, onde o tempo é uma dimensão que surge na vida humana de forma peculiar, 

que requer interpretação. 

 

Algo acontece e perturba significativamente o ordenamento temporal previamen-

te dado na vida prática. Aqueles a quem essa perturbação aparece como um desa-

fio necessitam interpreta-la de maneira a inseri-la em uma representação do tem-

po, à luz da qual possam orientar seu agir, com sentido [...]. Trata-se pois, de uma 

perturbação de sentido mediante a experiência de uma ruptura temporal e de uma 

recuperação do sentido mediante a interpretação do tempo”. (RÜSEN, 2015, p. 

39-40).  

 

O historiador alemão afirma que todo pensamento histórico se baseia numa constitu-

ição de sentido específica, dedicada à experiência do tempo, onde o sentido histórico se 

constitui pela integração da experiência da mudança temporal da sociedade e de seu mundo 

em um modelo interpretativo. O saber hist rico é formatado a partir da uma “hist ria”, de 

uma narrativa, sendo considerada uma narrativa é histórica quando exprime o contexto 

temporal que articula sistematicamente a interpretação do passado com um entendimento 

do presente e as expectativas do futuro.  
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Assim, a História como ciência vem como reguladora metódica do pensamento his-

t rico. Rüsen (2015) afirma que “Hist ria” é reconhecia por ter duplo sentido, onde o con-

ceito contempla tanto o acontecimento passado quanto sua representação no presente. A 

teoria da história compreende a narrativa como um processo mental da constituição de sen-

tido, se expressando também em construtos e campos especialmente fortes, como nas artes 

e processos cotidianos de comunicação da vida humana.  

As variadas produções historiográficas são diferentes interpretações produzidas so-

bre a história humana, assim através da narrativa compreendemos que ocorre uma atribui-

ção de sentido na trajetória humana, e esses sentidos podem ter origens e valores diversifi-

cados. Assim como as histórias contadas nas artes cinematográficas, os acontecimentos da 

vida humana prática e sua representação dentro de um contexto ordenado temporalmente 

são transpostos também pela narrativa, onde nenhum acontecimento pode ser representado 

e mediado pela narrativa de forma pura, “[...] a interpretação narrativa de acontecimentos 

recorre à presentificação imaginativa. Na representação produzida pela narrativa os aconte-

cimentos não se reproduzem pura e simplesmente [...] ganham qualidade de significado” 

(RÜSEN, 2015, p. 139) O atribuir significado não se trata simplesmente do ato de agregar 

sentido, mas sim transcorre de um complexo e dinâmico contexto formado entre significado 

prévio e significado atribuído, afirma o autor. Sobre o contexto prévio, Rüsen (2015) afirma 

que os acontecimentos narrados não são sem sentido, mas sempre impregnados de sentidos.  

Para compreender de forma mais fundamental a narrativa historiográfica para o au-

tor é preciso retornar ao conceito mais original e mais s brio de narrativa, “ele se refere à 

mediação interpretativa entre ocorrências, tal como se deu no horizonte da vida humana 

prática, as quais como tais, precisam ser interpretados” (RÜSEN, 2015, p. 196). Atribuir 

sentido a um fato vai além da facticidade do narrado. O autor explica que a facticidade do 

narrado se insere na representação de um contexto de acontecimentos que possuem sentido 

e significado para quem narra e quem ouve, onde a inserção chama-se imaginação, “a ima-

ginação não só agrega algo ao narrado, mas também deixa algo de fora – tudo o que foi 

experimentado como insignificante, assim como exclui o que impede, destrói, distorce pos-

s veis atribuições de significado” (RÜSEN, 2015, p. 194).  

 A narrativa não se trata apenas de uma mera reprodução do acontecido, também 

porque um acontecimento nunca pode ser narrado integralmente. A narrativa de um aconte-

cimento sempre tem uma dose de ficção, “no narrar, a imaginação insere o acontecido em 

um horizonte de significado, aberto ou atualizado pela narrativa” (RÜSEN, 2015, p. 195). 
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O narrar vai muito além da experiência vivida, vai ao encontro de outras experiências em 

um contexto interpretativo. 

 A narrativa só produz resultados como em todos os tipos de narrar por intermédio 

da imaginação humana. A narrativa se vale da força significante da imaginação, “é nesta 

que o narrador se torna vivo, no contexto comunicativo da narrativa” (RÜSEN, 2015, p. 

196). A partir das ideias do autor, entendemos que na historiografia um fato ou aconteci-

mento ao ser narrado carrega uma parte de ficção e imaginação, assim como as narrativas 

cinematográficas, diferente do que se pensava sobre a história como sendo um compêndio 

de verdades sólidas e absolutas.   

O campo da História entende que a narrativa está muito além de sua área, “o pen-

samento histórico alcança esses campos, mas sempre com algo próprio e peculiar. E esse 

aspecto peculiar e ainda não está dado na mera forma narrativa” (RÜSEN, 2015, p. 81). 

Assim como a teoria da História, a linguagem cinematográfica compreende a narrativa an-

tes do surgimento de sua área específica, que os sistemas narrativos foram elaborados fora 

da narrativa cinematográfica, sendo as narrativas objetos de estudos da narratologia, campo 

bem mais vasto que a narrativa cinematográfica. 

Pensando na relação cinema e natureza, a partir da curiosidade sobre os fenômenos 

naturais por parte dos seres humanos, com a invenção da arte cinematográfica, foi possível 

registrar e redesenhar comportamentos de seres vivos em seu estado natural, sendo possível 

observar manadas, pássaros, o crescimento das plantas. Segundo Bente (2008), as novas 

invenções da arte cinematográfica proporcionaram mudanças em relação à maneira de olhar 

a natureza e o meio ambiente.  

O autor afirma que a relação do cinema com a natureza ocorre desde a invenção da 

cinematografia, relação motivada pelo objetivo de compreender o funcionamento dos mo-

vimentos e transformações biológicas. Posteriormente, o cinema foi usado como instrumen-

to para observar as transformações aparentes da natureza e do meio ambiente, “crescimento 

espontâneo das plantas, a movimentação das nuvens [...] a morfologia das águas [...] a su-

cessão do dia e da noite entre muitos outros registros” (BENTE, 2008, p. 99), e essa possi-

bilidade, para o autor, tornou possível a mudança de compreensão do mundo: 

 

A articulação de todos estes experimentos diz respeito a uma maneira de olhar a 

natureza que se transforma por meio de uma nova ferramenta, permitindo com-

preender um mundo que se mostrou disponível para os sentidos mais atentos, po-

rém em grande parte muito ligeiro ou muito lento para a compreensão humana. 

(BENTE, 2008, p. 100).  
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A relação do cinema com a natureza em primeiro momento, para o autor, deu-se de 

forma positiva, “pois permite a compreensão de paisagens e ambientes particulares, agora 

divulgados para todos” (BENTE, 2008, p. 106), e o caráter informativo das obras cinema-

tográficas ligadas ao meio ambiente é de grande amplitude. Com a subordinação das artes 

cinematográficas a critérios econômicos e ideológicos, a natureza e o meio ambiente no 

cinema tornaram-se apenas partes da crescente necessidade de inovação de temas e tramas. 

Assim, a relação cinema, natureza e meio ambiente tornou-se empobrecida, segundo o au-

tor, diminuindo o uso de critérios cognitivos cr ticos e perceptivos: “[...] porque a relação 

entre meio ambiente e cinema não só sobrevive hoje prioritariamente – salvo raras exceções 

– como ação na superfície do tema e da trama e muito pouco com o elemento da linguagem 

aprofundada, não criando novas maneiras de olhar” (BENTE, 2008, p. 107).  

O cinema, desde o seu início, é utilizado como ferramenta de registro e articula-se 

com o espaço do debate, da difusão e da educação, “uma confluência do conhecimento e 

linguagem” (BENTE, 2008, p. 87). Para o autor, a linguagem tem grande importância para 

se compreender a natureza e o meio ambiente, ressaltando como a linguagem cinematográ-

fica trabalha esses temas de forma lúdica e simbólica em suas narrativas. Assim, o cinema 

carrega a possibilidade de instrumento de registro da natureza e meio ambiente, suas narra-

tivas reproduzem realidades, pessoas e discursos sobre diversos assuntos e temas. 

 

1.6 O futuro do capitalismo e a natureza 

 

O vínculo do discurso de consciência ecológica com a cinematografia é encontrado 

em diversos filmes hollywoodianos. Uma das possibilidades é que essa dimensão ecológica 

nos filmes é uma resposta a uma preocupação ambiental. Além da História Ambiental, o 

trabalho pretende interpretar essa preocupação ambiental nesses filmes a partir do enfoque 

da teoria decolonial.  

Segundo Ballestrin (2013), esse grupo vem denunciar a continuidade das formas co-

loniais de dominação após o fim das administrações das metrópoles. O giro decolonial sig-

nifica, de acordo com o autor, um movimento de resistência teórico e prático, político e 

epistemológico, à lógica da modernidade/colonialidade. Segundo Walter Mignolo (2007), a 

decolonialidade intimamente ligada à modernidade é uma energia que não se deixa manejar 

pela colonialidade, uma energia contra a violência colonial.  



45 
  

 
 

O contexto colonial iniciou-se nas Américas quando europeus “descobriram” o No-

vo Mundo, no final do século XV e início do século XVI, inaugurando a modernidade. Se-

gundo Santiago Castro-Gómez (2005), na modernidade o Iluminismo e a produção do co-

nhecimento científico são frutos de um discurso colonialista no interior de uma estrutura 

imperialista de produção e distribuição do conhecimento através da racionalidade. Conhe-

cimento que afirma que o Ocidente é uma vanguarda do progresso da humanidade. Para 

Castro-Gómez (2005), esse cenário do Iluminismo foi uma luta imperial pelo controle dos 

territórios para a expansão do capitalismo.  

 Nesse período foram desenvolvidos dois novos padrões de poder: a categoria men-

tal de raça e a articulação de todas as formas de controle do trabalho, recursos e produtos 

em volta do mercado mundial. 

 
A formação de relações sociais fundadas nessa ideia, produziu na América iden-

tidades sociais historicamente novas: índios, negros e mestiços, e redefiniu ou-

tras. Assim, termos com espanhol e português, e mais tarde europeu, que até en-

tão indicavam apenas procedência geográfica ou país de origem, desde então ad-

quiriram também, em relação às novas identidades, uma conotação racial. E na 

medida em que as relações sociais que se estavam configurando eram relações de 

dominação, tais identidades foram associadas às hierarquias, lugares e papéis so-

ciais correspondentes, com constitutivas delas, e, consequentemente, ao padrão de 

dominação que se impunha. (QUIJANO, 2005, p. 117).  

 

Sobre a articulação das formas de controle do trabalho, o autor afirma ainda que:  

 
Por outro lado, no processo de constituição histórica da América, todas as formas 

de controle e de exploração do trabalho e de controle da produção-apropriação-

distribuição de produtos foram articuladas em torno da relação capital-salário (de 

agora em diante capital) e do mercado mundial. Incluíram-se a escravidão, a ser-

vidão, a pequena produção mercantil, a reciprocidade e o salário. (QUIJANO, 

2005, p. 118). 

 

 

Assim, esses dois elementos da raça e a natureza dos papéis e lugares na nova estru-

tura global de controle do trabalho foram estruturalmente associados e reforçados mutua-

mente. A partir de então foi imposta uma divisão racial do trabalho, fato que o autor chama 

de colonialidade do poder. Os brancos europeus com uma privilegiada posição pelo contro-

le de riquezas e mercadorias por meio da servidão e escravização de indígenas e negros 

puderam controlar o capital comercial. Segundo o autor, “tudo isso, foi, posteriormente, 

reforçado e consolidado através da expansão e da dominação colonial branca sobre as di-

versas populações mundiais” (QUIJANO, 2005, p. 121).  

Na condição de centro do capitalismo mundial, as metrópoles europeias impuseram 

seu domínio colonial em todas as regiões e populações do planeta, incorporando em suas 
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colônias um processo de reidentificação histórica a partir de novas atribuições de identidade 

geoculturais. Com a dominação europeia ocorreu uma configuração intersubjetiva. As ex-

periências históricas, recursos e produtos culturais terminaram também articulados na or-

dem global hegemônica europeia ou ocidental como parte do novo padrão de poder mundi-

al. A Europa “concentrou sob sua hegemonia o controle de todas as formas de controle da 

subjetividade, da cultura, e em especial do conhecimento, da produção do conhecimento” 

(QUIJANO, 2005, p. 121). 

Outra nova identidade binária produzida no passado pelo colonizador é a ra-

zão/sujeito e o corpo. Tal ideia, segundo Quijano (2005), tornou possível a teorização das 

diferenças raciais entre europeus e indígenas/negros. Pensando no processo de separação de 

alma e corpo, o autor afirma que com a cultura repressiva do cristianismo o corpo passa a 

ser objeto básico da repressão e a alma o objeto privilegiado de salvação. Foi com o filóso-

fo francês René Descartes que a abordagem dualista entre corpo e alma se converteu em 

uma radical separação entre razão/sujeito e corpo:  

 

A razão não é somente uma secularização da idéia de “alma” no sentido teol gi-

co, mas uma mutação numa nova id-entidade, a “razão/sujeito”, a única entidade 

capaz de conhecimento “racional”, em relação à qual o “corpo” é e não pode ser 

outra coisa além de “objeto” de conhecimento. (QUIJANO, 2005, p. 129).  

 

Com a separação dualista entre razão/sujeito e corpo tornou-se possível a criação de 

ideias de cunho racial, legitimando cientificamente a superioridade dos europeus por serem 

dotados de alma e consequentemente racionalidade, afirmando, em contrapartida, a inferio-

ridade de negros e indígenas por serem ausentes de alma, portanto, ausentes de racionalida-

de. Essa nova e radical separação afetou outras relações de dominação, como as relações de 

gênero, onde corpos de mulheres negras e indígenas eram vistos como mais perto ou dire-

tamente ligados à natureza em relação aos corpos de pessoas brancas, os reafirmando como 

objeto de exploração, dominação e conhecimento dos europeus. Quijano (2005) aponta três 

operações que deram conta das condições que ocasionaram essa configuração de um novo 

universo de relações intersubjetivas de dominação: 

 
Em primeiro lugar, expropriaram as populações colonizadas – entre seus desco-

brimentos culturais – aqueles que resultavam mais aptos para o desenvolvimento 

do capitalismo e em benefício do centro europeu. Em segundo lugar, reprimiram 

tanto como puderam, ou seja, em variáveis medidas de acordo com os casos, as 

formas de produção de conhecimento dos colonizados, seus padrões de produção 

de sentidos, seu universo simbólico, seus padrões de expressão e de objetivação 

da subjetividade. Em terceiro lugar, forçaram – também em medidas variáveis em 

cada caso– os colonizados a aprender parcialmente a cultura dos dominadores em 
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tudo que fosse útil para a reprodução da dominação, seja no campo da atividade 

material, tecnológica, como da subjetiva, especialmente religiosa. É este o caso 

da religiosidade judaico-cristã. (QUIJANO, 2005, p. 121). 

 

A partir disto, o processo de dominação das Américas, segundo o autor, resultou 

num processo de colonização das perspectivas cognitivas, dos modos de produzir sentido, 

das vivências materiais, do imaginário e das relações intersubjetivas, “em suma, da cultura” 

(QUIJANO, 2005, p. 121). Essa perspectiva eurocêntrica hegemônica sobre as produções 

de conhecimento nas Américas o autor chamou de colonialidade do saber, “a elaboração 

intelectual do processo de modernidade produziu uma perspectiva de conhecimento e um 

modo de produzir conhecimento que demonstram o padrão mundial de poder: coloni-

al/moderno, capitalista e eurocentrado” (p. 115).  

 Assim, a Europa torna-se o centro do moderno sistema-mundo, e com a classifica-

ção racial da população somada a esse eurocentrismo surge um sentimento de superioridade 

por parte dos europeus em relação aos nativos da América e negros escravizados sequestra-

dos de pa ses do continente africano, “mas, além disso, naturalmente superiores” (QUIJA-

NO, 2005, 121). Segundo o autor, essa operação mental de naturalmente superiores é de 

fundamental importância para o novo padrão de poder mundial, onde a categorização biná-

ria entre europeus superiores e povos ameríndios e negros inferiores trata-se da colonialida-

de do ser. Esse padrão de poder foi desenvolvido especialmente na questão das relações 

intersubjetivas, sobretudo na produção e perspectiva de conhecimento: 

 
De acordo com essa perspectiva, a modernidade e a racionalidade foram imagi-

nadas como experiências e produtos exclusivamente europeus. Desse ponto de 

vista, as relações intersubjetivas e culturais entre a Europa, ou, melhor dizendo, a 

Europa Ocidental, e o restante do mundo, foram codificadas num jogo inteiro de 

novas categorias: Oriente-Ocidente, primitivo-civilizado, mági-

co/míticocientífico, irracional-racional, tradicional-moderno. Em suma, Europa e 

não-Europa. Mesmo assim, a única categoria com a devida honra de ser reconhe-

cida como o Outro da Europa ou “Ocidente”, foi “Oriente”. Não os “ ndios” da 

América, tampouco os “negros” da África. Estes eram simplesmente “primiti-

vos”. Sob essa codificação das relações entre europeu/não-europeu, raça é, sem 

dúvida, a categoria básica. Essa perspectiva binária, dualista, de conhecimento, 

peculiar ao eurocentrismo, impôs-se como mundialmente hegemônica no mesmo 

fluxo da expansão do domínio colonial da Europa sobre o mundo. (QUIJANO, 

2005, p. 122).  

 

Nessas produções de identidades, a colonialidade do novo padrão de poder foi uma 

das mais ativas determinações segundo o autor. Quijano (2005) explica que a incorporação 

de diferenças culturas no mundo dominado resultou na dominação cultural e intersubjetiva 

dos povos dominados. As experiências históricas, recursos e produtos culturais também 

foram incorporados à estrutura de dominação da hegemonia europeia ocidental.  
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Outro importante aspecto da colonialidade que enriquece o debate colonialista é a 

colonialidade cosmogônica ou da mãe natureza, dimensão pouco considerada segundo Ca-

therine Walsh (2009). A colonialidade da mãe natureza enlaça essas outras três. Segundo a 

autora essa colonialidade se relaciona com a força vital-mágico-espiritual da existência das 

comunidades de matriz africana e indígena, e cada uma com suas particularidades históri-

cas: “[...] é a que se fixa na diferença binária cartesiana entre homem/natureza, categori-

zando como não-modernas, primitivas e pagãs as relações espirituais e sagradas que conec-

tam os mundos de cima e de baixo, com a terra e com os ancestrais como seres vivos” 

(WALSH, 2009, p. 15). 

Assim, a colonialidade cosmogônica busca anular as cosmovisões, filosofias, religi-

osidades, princípios e sistema de vida, a continuidade civilizatória das comunidades indíge-

nas e as da diáspora africana. Para Walsh (2009), se trata de uma dimensão que permite 

aprofundar o problema existencial ontol gico, “particularmente dos descendentes africanos, 

um problema enraizado não só na desumanização do ser, mas também na negação e destru-

ição de sua coletividade diaspórico-civilizatória e sua filosofia, como razão e prática de 

existência” (WALSH, 2009, p. 15).  

Pensando na colonialidade, o filósofo Juan Camilo Cajigas-Rotundo (2007) propõe 

uma categoria em especial em análise, a natureza, debatendo sobre a colonialidade da natu-

reza. Segundo o autor, em nossa sociedade capitalista a ideia de natureza foi construída 

como objeto, como uma instância exterior ao ser humano, que pode ser transformada. A 

partir dos anos de 1950 até os anos 1970 e as visíveis consequências dos usos descontrola-

dos dos elementos e bens naturais, a natureza passa a fazer parte de uma engrenagem do 

capitalismo, que o autor chama de ecocapitalismo. A sociedade humana ocidental e o modo 

econômico que se estruturou – o capitalismo – fazem uso intensivo de bens e elementos da 

natureza em seu cotidiano, seja em grandes indústrias ou mesmo no ambiente de casa. Lo-

go, compreender que a natureza está demonstrando sinais das consequências de uma inten-

siva exploração é lidar com a problemática de sobrevivência de um modo de vida e das 

sociedades humanas em geral. Podemos compreender como o desgaste da natureza é fato 

preocupante para o capitalismo e como terá que lidar com tais desgastes para manter sua 

atuação. Assim, Cajigas--Rotundo (2007) afirma que a partir do final do século XX o capi-

talismo constrói o discurso de desenvolvimento sustentável.  

O filósofo explica que o local de criação desse discurso se trata de uma sociedade da 

opulência, da riqueza acumulada nos centros do sistema colonial moderno. Esse discurso 
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parte de um lugar que se construiu a partir de saques físicos, culturais e epistemológicos das 

periferias do mundo. Essas sociedades, para Cajigas-Rotundo (2007), produzem um discur-

so de “esgotamento” dos “recursos da natureza”, produzindo uma visão que os pa ses de 

terceiro mundo ou subdesenvolvidos são ignorantes, adoecidos e miseráveis, onde grandes 

desastres ecológicos são associados a esses mesmos lugares.  

A partir de 1980 o ecocapitalismo se transforma com o desenvolvimento das biotec-

nologias segundo Cajigas-Rotundo (2007). A natureza e seus códigos internos podem ser 

manipulados a partir das tecnologias para os interesses das indústrias, do conhecimento 

cient fico e grandes empresas. “Por tanto, esto implica el paso de una naturaleza capitaliza-

da a una tecnonaturaleza” (CAJIGAS-ROTUNDO, 2007, p. 62). Uma natureza que, segun-

do o autor, é articulada não apenas a ordens orgânicas, mas também a ordens tecnoindustri-

ais.  

 

1.7 Reflexões iniciais 

 

A ideia de natureza é continuamente construída e reconstruída na imaginação das 

sociedades humanas. Historicamente, diferentes territórios produzem ideias sobre o que 

pensam ser a natureza, os bichos, as plantas e todas as vidas biológicas que vivem no ambi-

ental natural. Não é somente a partir da imaginação que as sociedades humanas estão liga-

das à natureza, existem diferentes formas de construir essa interação. A humanidade tam-

bém interage com a natureza a partir da forma que usa os elementos naturais, como a água, 

madeira e os bichos para reprodução de sistemas econômicos, como o capitalismo.  

A relação construída das sociedades ocidentais com a natureza e a forma que a inte-

ração sociedade-natureza ocorre é uma forma colonialista, uma lógica de dominador versus 

dominado, de sujeito versus objeto e diferentes binariedades que refletem numa relação de 

violência, dominação e exploração. Essas binariedades e violência geram subalternizações 

de grupos específicos na sociedade, como comunidades negras, comunidades indígenas e 

diferentes origens étnicas, comunidades cujos corpos não se encaixam e são explorados 

pela heterocisnormatividade e patriarcado.  

A religiosidade dos povos iorubanos e suas divindades são um rico exemplo para 

compreendermos como culturas não ocidentais se vinculam à natureza e a seus elementos, 

como a fauna e a flora. A cultura iorubana compreende que suas divindades, orixás, estão 

intimamente ligadas à natureza e suas manifestações, como o vento, as chuvas e tempesta-
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des (Oyá ou Iansã); os rios (Oxum); os lagos (Obá); as águas salgadas (Iemanjá); a lama e 

os pântanos (Nanã); o trovão, a luz, o fogo (Xangô) ou até mesmo protegem a natureza (O-

xóssi). Além de serem associados a elementos da natureza, as divindades, ou orixás, são 

vinculados a outro tipo de natureza, a humana. Orixás possuem características semelhantes 

às dos seres humanos, manifestando-se através de emoções como raiva, ciúmes, amor em 

excesso. Cultuar os orixás é cultuar a ancestralidade, é cultuar as manifestações da nature-

za, onde as forças em equilíbrio produzem o asè, força e energia vital, o princípio da vida, 

força que emana de tudo que é vivo. 

A relação do ser humano com a natureza é histórica, passando por metamorfoses ao 

longo do tempo. Na modernidade essa relação é construída a partir da preocupação dos 

danos da exploração dos elementos naturais e as consequências desses danos. A partir dos 

anos 1950 ocorre uma virada socioambiental, onde a preocupação com a natureza e o meio 

ambiente provocam diferentes mudanças em diferentes setores da sociedade, um reconhe-

cimento da importância dos ecossistemas e do ambiente natural. Esse movimento histórico 

também influenciou as produções de conhecimento.  

Assim, foram organizadas iniciativas de ensino e pesquisa que levassem em conta a 

questão ambiental, ocorrendo um movimento duplo, onde a preocupação social com a natu-

reza e o meio ambiente influenciou e foi influenciada pelas pesquisas científicas. Em 1972 

ocorre a primeira grande reunião de chefes de estado organizada pelas Nações Unidas para 

discutir questões relacionadas à degradação do meio ambiente, realizada entre os dias 5 e 

16 de junho de 1972 na capital da Suécia: a Conferência de Estocolmo. 

A Conferência de Estocolmo é reconhecida como um marco nas tentativas de me-

lhorar as relações do homem com a natureza e meio ambiente, e também por ter inaugurado 

a busca por equilíbrio entre desenvolvimento econômico e redução da degradação ambien-

tal. Já em 1990 foi organizado o Protocolo de Kyoto, tratado internacional que trata o pro-

blema da emissão de gases poluentes na atmosfera, onde as alterações climáticas são reco-

nhecidas como uma das mais perigosas ameaças ambientais. No Protocolo de Kyoto
14

 dife-

rentes países dos cinco continentes ratificaram o protocolo, com a tarefa de reformar setores 

da energia e transporte, promover o uso de energias renováveis e outras intervenções para 

um crescimento e desenvolvimento mais sustentável e limpo.  

                                                      
14

Protocolo de Kyoto. Disponível em: https://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-

unidas/protocolo-de-quioto.html. Acesso em: 9 dez. 2019. 
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O campo historiográfico também foi influenciado pelas novas preocupações ligadas 

à natureza e ao meio ambiente. A História, levando em conta o ser humano no tempo e es-

paço a partir do surgimento de um ambientalismo complexo e multissetorial, surge com 

uma nova chave de análise, a natureza. A História Ambiental analisa as interações que as 

sociedades humanas estabelecem com a natureza, tanto econômicas quanto políticas e soci-

ais. Uma dessas interações sociais trata do imaginário, uma interação exclusivamente hu-

mana. À medida que as sociedades humanas se estabelecem em territórios e interagem com 

os ambientes e com a natureza, percepções e produções culturais são construídas sobre a 

natureza, seus ciclos e funcionamentos, as plantas, os bichos e diferentes vidas biológicas 

que nela habitam.  

A preocupação ambiental e a sua problemática na modernidade acabou se tornando 

uma questão cultural da modernidade. Em diferentes lugares podemos reconhecer a questão 

ambiental sendo debatida e difundida. No campo da educação temos matérias como educa-

ção ambiental, que trata-se de uma forma de aprendizagem educacional responsável por 

formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais, influenciando com que bus-

quem a conservação e preservação dos recursos naturais. Esse processo leva em conta uma 

abordagem aberta e holística, levando em consideração aspectos sociais, econômicos, polí-

ticos, éticos e ecológicos.  

A questão ambiental também está vinculada aos bens culturais, como as produções 

cinematográficas. O cinema sendo fruto da criação humana, uma produção cultural, acaba 

por expressar e vincular diferentes ideias sobre diversos assuntos, e com a natureza não é 

diferente. A relação entre cinema e natureza existe desde a criação das obras cinematográfi-

cas. A natureza e temas ligados a ela vêm sendo frequentemente retratados no cinema, em 

diversos países e gêneros cinematográficos. 

 Os filmes da indústria de Hollywood se vinculam a questões ambientais recorren-

temente. Não é difícil lembrar-se de filmes que usam representações ou articulações da na-

tureza como plano de fundo de uma grande aventura, ou como as problemáticas ambientais 

podem ser tema central de um filme. Assim, os filmes abordam diferentes questões de cu-

nho ambiental, como Wall-e (2008) que aborda o excesso de lixo e a impossibilidade de se 

viver no planeta Terra devido a esse excesso, ou como em Os sem floresta (2008) que conta 

a história de um grupo de animais que após o inverno acordam e descobrem que sua grande 

floresta se transformou num pequeno espaço devido à construção de um condomínio. Tam-
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bém o clássico Blade Runner (1982) que mistura futuro, tecnologia e chuva ácida em sua 

narrativa.  

Não podemos ignorar o fato de que os filmes hollywoodianos, assim como outros 

bens culturais dos Estados Unidos, são produções que diferentes sociedades humanas ao 

redor do mundo detêm grande acesso e são consumidas de diversas maneiras. Podemos 

perceber que para o público a principal mensagem do filme Avatar é o cuidado com a natu-

reza e o meio ambiente, com as plantas e outras vidas biológicas. Sendo assim, não é possí-

vel negar o grande alcance que a mensagem dos filmes hollywoodianos tem sobre a consci-

entização ambiental.  

Compreender os lugares que o cinema hollywoodiano ocupa na preocupação em re-

lação à questão ambiental, e principalmente quando se trata de cinema que são produções 

cuidadosamente pensadas, não é tarefa fácil. Não é viável aceitar passivamente a mensagem 

de cuidado e preservação ambiental nos filmes, mas também não é correto ignorar essas 

produções como se não tivessem algum tipo de importância. Talvez uma opção possa ser 

uma interpretação negociada que, segundo Stuar Hall, se trata de uma posição de interpre-

tação quando o sentido da mensagem entra em negociação com as condições particulares 

dos receptores.  

 As obras hollywoodianas (no caso a indústria cinematográfica de Hollywood) retra-

tando a questão ambiental são importantes devido à grande procura do público. Olhando a 

bilheteira, nota-se como as obras hollywoodianas e seus conteúdos são consumidos em di-

ferentes partes do mundo, e no caso da questão ambiental e da preocupação dos modos co-

mo as sociedades exploram os elementos naturais chegam a diferentes locais e públicos a 

partir das obras cinematográficas da indústria hollywoodiana. Porém, não podemos esque-

cer que a indústria hollywoodiana encontra-se nos centros do capitalismo mundial, e capita-

lismo e preservação da natureza parecem não se encaixar bem, como vimos a partir do con-

ceito de ecocapitalismo.   

Não podemos esquecer também que nos acordos de proteção ambiental os Estados 

Unidos não ratificaram o Protocolo de Kyoto, pois alegou que as medidas do protocolo 

alteraram negativamente a economia dos Estados Unidos, segundo o presidente do período 

George W. Bush. As sociedades estadunidenses, em partes, duvidavam que as emissões de 

gases poluentes na atmosfera contribuíam para a mudança climática. Válido lembrar que o 
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país estadunidense é um dos que mais emitem gases poluentes na atmosfera, como o gás 

carbônico
15

.  

Ainda pensando na política ambiental dos Estados Unidos, o presidente Donald 

Trump, em seu mandato com novos acordos com as políticas ambientais, acaba por desre-

gulamentar diferentes medidas de proteção ambiental vindas de governos passados. No 

final do mês de novembro de 2019 o presidente entra com o pedido de retirada dos Estados 

Unidos do Acordo Climático de Paris
16

, que tem como objetivo evitar que aumente dois 

graus a temperatura na Terra diminuindo a emissão de CO2. Mesmo sendo conhecido por 

sua quantidade de leis de proteção ambiental e sua execução, é notável que o sistema eco-

nômico e o gasto ou a perda de capital continua influenciando a decisão dos governos esta-

dunidenses a adotar ou não medidas de preservação ambiental.  

Para pensar nos filmes e suas mensagens é necessária uma análise interna e externa, 

que leve em consideração o contexto de criação da obra e as questões próprias da lingua-

gem cinematográfica, como técnicas cinematográficas, estética, bilheteria, crítica e arreca-

dação tanto no mercado doméstico quanto no internacional. Pensando nos filmes de Holly-

wood e suas contradições próprias, é necessário questionar até que ponto as produções ci-

nematográficas dos Estados Unidos são ecologicamente corretas quando se trata da questão 

ambiental.  

No filme Avatar, James Cameron busca passar uma dimensão crítica do problema 

ambiental, crítica que se apresenta como um personagem no filme, e outras produções tam-

bém são inundadas em seus enredos com os paradigmas ecológicos. É necessário pensar 

também quais impactos de fortalecimento de uma consciência ambiental os filmes podem 

causar, até onde podem contribuir com a construção de uma consciência ambiental. Outra 

hipótese é pensar se os filmes hollywoodianos com a preocupação ambiental em seus enre-

dos buscam apenas uma apropriação de ideias como a ecologia profunda para se promover 

ou buscar bilheteria. 

Os novos paradigmas ecológicos, a ecologia profunda, a História Ambiental e a teo-

ria decolonial de grande maneira propõem uma reflexão dos paradigmas que fazem repen-

sar a realidade colonial de vários locais na América. Conhecer os itans iorubanos e seus 

ensinamentos ancestrais é expandir possibilidades de modos de (re)construir pensamentos e 

                                                      
15

 Os países que mais emitiram gases de efeito estufa nos últimos 165 anos. Disponível em: 

https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/04/ranking-paises-que-mais-emitem-carbono-gases-de-efeito-estufa-

aquecimento-global. Acesso em: 9 dez. 2019. 
16

 SANCHES, Mariana. O que representa Trump cumprir promessa e tirar EUA do Acordo de Paris. BBC 

News. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50298142. Acesso em: 10 dez. 2019.  
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paradigmas. Conhecer a história dos orixás, suas cosmossensações e como a natureza está 

ligada existencialmente aos povos iorubanos é uma riqueza, pois é uma possibilidade de 

rever os valores e paradigmas que as sociedades ocidentais produziram sobre a natureza, 

sua fauna e flora.  
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CAPÍTULO 2: AS IDEIAS DE NATUREZA NO REPERTÓRIO HOL-

LYWOODIANO 

Eles lutaram nas florestas com as próprias mãos,  

carregando seus próprios filhos com eles. 

Cora Muron 

2.1 A relação natureza e formação da história estadunidense no cinema 

 

Compreendemos que a noção do que é natureza carrega símbolos e representações, 

onde cada cultura em suas narrativas criam estes símbolos e representações sobre a nature-

za. Para o povo estadunidense as simbologias que a natureza carrega fazem parte da identi-

dade nacional e território dos Estados Unidos. Para enxergarmos com mais propriedade 

como a relação humano e natureza no filme Avatar é construída e pensada, um dos passos é 

compreender como a natureza é entendida no território estadunidense e como influencia 

diretamente a formação das identidades nacionais estadunidenses, entender como as ideias 

de natureza nos Estados Unidos foram produzidas e transformadas ao longo da história.  

Para fazer um diálogo com o filme Avatar, outros filmes hollywoodianos semelhan-

tes à narrativa de James Cameron são trabalhados neste capítulo. Foram levadas em consi-

deração características do enredo dos filmes, como o uso de imagens de belas paisagens 

naturais para representar e presentificar a natureza, a presença de nativos estadunidenses ou 

arquétipos de populações nativas, a presença de grupos ou de pessoas brancas e suas intera-

ções com a natureza e os nativos e a mudança de postura e interpretação de mundo das pes-

soas brancas como resultado dessa interação da natureza e os nativos. 

Na fala de Cora fica explícito o imaginário de formação do estado nacional e territo-

rial dos Estados Unidos, que afirma a ideia de que os Estados Unidos é uma nação formada 

a partir da conexão da natureza e ideais de liberdade, uma nação eleita por Deus para povo-

ar a terra. Estar em contato com as grandiosas paisagens intocadas influenciavam de forma 

benéfica os colonos, onde entrar em contato com a natureza cheia de mistérios era poder 

chegar mais perto de Deus. O filme O último dos moicanos (1992) com belas imagens de 

montanhas, a densa floresta e os conflitos políticos que os colonos travavam com sua me-

trópole durante a guerra contra a França parece demonstrar a conexão de ideias de liberdade 

e democracia com a natureza.  
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Cora Munro é uma personagem com uma simbologia muito importante no filme O 

último dos Moicanos, dirigido por Michael Mann, de 1992. O filme conta parte da trajetória 

do homem branco Nathaniel, filho adotivo do chefe dos moicanos Chingachgook e irmão 

do indígena Uncas. Sendo o último chefe dos povos moicanos, Chingachgook busca com 

seus filhos Uncas e Nathaniel um novo lugar para morar nas montanhas de Adirondack, 

atual Nova Iorque. Cora Munro é inglesa, filha do coronel Edmund Munro, indo ao encon-

tro de seu pai no território estadunidense.  

O filme se passa na segunda metade do século XVIII, período de conflito entre fran-

ceses, ingleses e diferentes povos indígenas. Sendo criado por indígenas, Nathaniel vive de 

acordo com a cultura dos nativos, seu entendimento sobre o mundo e a ordem dos ciclos e 

das coisas provém dessa educação. Na procura com sua família de um lugar novo para mo-

rar, Nathaniel se encontra Cora Munro, onde os dois se envolvem em uma relação amorosa. 

Cora fica admirada não apenas com a coragem de Nathaniel, mas parece se sentir 

sensibilizada com o estilo de vida que os colonos no Novo Mundo viviam. Os desafios de 

morar em um lugar visto como inóspito e construir com as próprias mãos uma sociedade 

“civilizada” parece fazer surgir em Cora sentimentos de admiração e respeito. A fala de 

Cora Munro sobre a luta dos colonos da Nova Inglaterra nas florestas carregando as crian-

ças e filhos demonstra a importância da natureza no processo de construção política, territo-

rial e de identidade nacional das populações estadunidenses. 

No imaginário estadunidense acredita-se que ao chegarem ao Novo Mundo, as po-

pulações inglesas tiveram contato com a natureza intocada e selvagem, a wilderness, onde a 

identidade estadunidense foi construída a partir desse contato estabelecido e as experiências 

vividas nesses territórios naturais. A partir desse imaginário, é compreendido que o que 

torna o povo estadunidense diferente e mesmo superior aos ingleses é essa nova conexão 

estabelecida entre a natureza estadunidense, que com suas influências beneficiaram de for-

ma positiva a cultura e na moral dos povos estadunidenses. Assim, a personagem Cora e o 

filme O último dos moicanos vinculam-se a esse imaginário de formação territorial e de 

identidade dos Estados Unidos. No filme, à medida que Cora conhece o cotidiano e as vi-

vências dos colonos da Nova Inglaterra desenvolve respeito e admiração pelo estilo de vida 

dos colonos, vinculando a ideia de que a natureza faz os colonos se construírem moralmen-

te (de forma benéfica) e cotidianamente de forma diferente dos ingleses.  

Avatar vincula-se a esse imaginário. No filme a imagem da natureza, as paisagens 

naturais e a influência que ambas exercem no decorrer do filme nas personagens e na trama 
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do filme é nítida. Tal influência se aproxima com a própria formação histórica de ideologi-

as políticas, de território e de identidade nacional dos Estados Unidos. A originalidade da 

natureza estadunidense passa a ser entendida como prova que a sociedade inicial do proces-

so de ocupação dos Estados Unidos foi uma nação eleita por Deus para povoar o Novo 

Mundo. Conhecer a história dos Estados Unidos desde sua colonização é importante para 

compreendermos como essas ideias e imaginários foram produzidos, reproduzidos e trans-

formados historicamente na formação cultural e de identidade do país. 

O processo colonizador dos Estados Unidos tem como característica semelhanças e 

diferenças ao ibérico, com preocupação metalista e a fome do ouro e da prata, característi-

cas próprias do Estado Moderno. O Novo Mundo, para as autoridades e Coroa inglesa, era 

um novo território para explorar, aumentar suas fontes de riqueza e expandir seus domínios 

e interesses próprios em novos territórios. Para outras pessoas, os que não faziam parte da 

elite inglesa, uma chance de começar uma nova vida e novas oportunidades.  

A Inglaterra encontrava-se com excedente populacional devido a forças geográficas 

e econômicas. Segundo o historiador Charles Grier Sellers (1990) o país estava lidando 

com a inflação e comercialização da agricultura, fervilhavam trabalhadores agrícolas e ur-

banos disponíveis para emigração para o Novo Mundo. Para Sellers (1990), a Inglaterra 

tinha mais tradições de direitos individuais e mobilidade social, e seu povo exibiu mais 

cedo e em maior grau o espírito de iniciativa individual que viria a ser grande força na mo-

dernização do mundo europeu. O rei Henrique VIII destruiu o poder da nobreza feudal (já 

debilitado pela Guerra das Rosas) e estabeleceu um forte Estado centralizado. Assim, foi 

estimulado o desenvolvimento de uma classe média voltada para os negócios, mercadores e 

empresários seriam os grandes agentes do processo modernizador. Com a reforma na Ingla-

terra bem acolhida, a teologia protestante, com seu individualismo espiritual reforçou o 

esp rito individualista, empreendedor da classe média inglesa, “todas essas influências cul-

minaram em uma explosão de vigor e criatividade nacional [...]. Justamente nessa época, os 

ingleses voltaram os olhos para o Novo Mundo” (SELLERS, 1990, p. 19).  

A Inglaterra estava apenas no limiar de grande potência, o tesouro da rainha carecia 

de fundos suficientes para financiar as viagens para o Novo Mundo, assim houve a necessi-

dade da iniciativa privada, onde os ingleses responderam a essa intenção nacional como 

uma mistura de patriotismo, fanatismo religioso protestante e sede de aventura e cobiça. Sir 

Humphrey Gilbert foi um dos primeiros colonizadores individuais, faleceu antes de conclu-
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ir seu trabalho, passando para seu meio-irmão Sir Walter Raleigh a sua tarefa de fundar 

uma colônia na América.  

Os primeiros contatos, segundo Sellers (1990), não tiveram sucesso em questão de 

metais preciosos, em vez disso houve conflitos com os nativos hostis e passaram fome. Os 

fracassos iniciais demonstraram que a atividade colonizadora estava além da capacidade 

financeira de qualquer indivíduo isolado, assim a rainha Elizabeth organizou uma “campai-

nha por ações”, um sindicato de mercadores londrinos para financiar sua segunda viagem 

para Virgínia, com finalidade de lucro. Assim tornou-se possível não só a colonização in-

glesa, mas garantiu que ela seria levada a cabo sob a direção de empresários privados, em 

busca de lucros privados, e não só da realização de fins nacionais. 

Assim, Sellers (1990) afirma que o aspecto empresarial privado da colonização e o 

caráter individualista da sociedade inglesa atuaram em reciprocidade com o ambiente do 

Novo Mundo e geraram importantes consequências. A ausência de instituições tradicionais 

deixava livres as pessoas para construírem novas ordens sociais, ao mesmo tempo que os 

recursos naturais abundantes abriram um campo para a iniciativa que levou os colonos in-

gleses para o individualismo e a modernidade. O Novo Mundo não gerava riquezas fáceis, 

segundo Sellers (1990), o ambiente se tornou apropriado para as atividades como a agricul-

tura, pesca e comércio, tarefas que são mais adaptadas a iniciativa individual do que corpo-

rativista.  

A fome, os nativos hostis e a malária foram responsáveis por muitas mortes na Vir-

gínia. Grande parte das primeiras dificuldades pode ser atribuída à inexperiência dos ingle-

ses na agricultura e aos objetivos comerciais irrealista do próprio empreendimento. Os co-

lonos estavam ansiosos para achar riquezas imediatas em metais preciosos ou uma passa-

gem para o pacífico. Nos anos iniciais da ocupação, os nativos indígenas foram de grande 

ajuda para os colonos ingleses. A Confederação Powhatam ensinou sobre os usos de cos-

tumes do Novo Mundo, onde colonos faziam trocas de facas e machos por comida, como o 

milho. Com as dificuldades de achar metais preciosos e lucros imediatos, a Companhia da 

Virgínia mudou suas estratégias comerciais e políticas de ocupação, fazendo concessões de 

terras, 25 hectares para quem concordasse em custear o transporte de um novo colono e 

topasse em cultivar a terra e pegar tributos para a companhia. Assim “as antigas leis cruéis, 

que impunham rígida disciplina militar aos colonos, foram substituídas pelas leis livros da 

Inglaterra” (SELLERS, 1990, p. 21). 
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O sucesso da colônia, segundo Sellers (1990), aumentava na mesma proporção que 

pessoas encontravam oportunidade de promover seus fins individuais e não os da compa-

nhia. O autor relembra o caso de Pocahontas (filha do cacique local) e John Rolfe, no filme 

Pocahontas, como a relação da nativa e do virginiano contribuiu para a paz com os nativos. 

Após a morte do pai de Pocahontas, em 1622 um cacique mais belicoso comandou os nati-

vos no massacre de lavradores ingleses estabelecidos no rio James.  

Sellers (1990) afirma que tabaco indígena conquistou popularidade imediata na In-

glaterra, assim o mercado fez florescer altos preços pelo produto, onde os virginianos dedi-

caram todas as suas energias ao plantio, visando o lucro individual. Assim, os trabalhadores 

pobres da Inglaterra podiam emigrar como serviçais de um virginiano que custeasse sua 

viagem. O trabalho era tão caro e a terra tão barata que quando terminava a servida contra-

tual de três a cinco anos o indivíduo podia com frequência comprar uma fazenda, plantar 

tabaco e talvez contratar trabalhadores com o mesmo regime em que chegara. Para o autor, 

os altos lucros do tabaco foram responsáveis pela rápida recuperação dos efeitos do massa-

cre dos índios, e transformaram a Virgínia em uma terra de oportunidades. 

A escravidão logo apareceu como resposta para as novas demandas comerciais. Se-

gundo Sellers (1990), em 1619 um navio mercante holandês ancorou no porte de James-

town transportando a primeira carga de escravizados vindos do continente africano. Tirados 

à força de sua cultura e inseridos em uma cultura estranha, os novos habitantes escraviza-

dos na Nova Inglaterra dispunham de poucas maneiras de resistir à opressão, “conspicua-

mente diferentes dos serviçais europeus, não podiam fugir nem diluir-se no meio da popu-

lação livre” (SELLERS, 1990, p. 23). Assim, segundo o autor, à medida que as condições 

de serviço tornavam--se menos rigorosas para pessoas brancas, os senhores começaram 

gradualmente a se arrogar o direito ao trabalho do negro por toda vida e exigir também o 

trabalho de suas filhas e filhos. O número de pessoas negras era de 10.000 em uma popula-

ção de 85.000 habitantes. Assim, “realmente, foi a exploração do trabalho negro barato nas 

plantações de tabaco que permitiu que alguns virginianos brancos começassem a juntar 

grandes fortunas em fins do século XVII” (SELLERS, 1990, p. 23). 

No final do século XVII os conflitos religiosos na Inglaterra tornaram-se mais in-

tensos. Segundo Sellers (1990), protestantes mais convictos não satisfeitos com a Reforma 

Protestante institucionalizada pela Igreja inglesa queriam “purificar”, livrar a Igreja inglesa 

de práticas católicas romanas. Os puritanos compartilhavam com os anglicanos as doutrinas 

de predestinação calvinista, “um senso aguçado de inescrutável soberania e vontade de 
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Deus e o reconhecimento da dependência total da humanidade deprevada da graça divina 

para alcançar a salvação” (SELLERS, 1990, p. 24). Assim, os puritanos esforçavam-se para 

viver de acordo com as vontades de Deus e criar uma comunidade que tivesse como mode-

lo a dos cristãos primitivos.  

Durante o seu reinado, Elizabeth conseguiu evitar que o espírito puritano causasse 

maiores problemas, porém seus sucessores Stuart Jaime I (1603-1625) e Carlos I (1625-

1649) estimularam o conflito, segundo Sellers (1990). Jaime I expulsou grupos de puritanos 

radicais, que se refugiavam na Holanda, chamados de separatistas (por querer separação de 

fato da Igreja da Inglaterra, não apenas almejando purificá-la). Mesmo tendo a liberdade de 

praticar seus cultos e rituais em terras holandesas, os puritanos buscaram preservar sua pró-

pria identidade no território da Nova Inglaterra. Apoiados por mercadores londrinos, 101 

homens e mulheres partiram para a Virgínia em setembro de 1620, onde a metade do grupo 

morreu de doenças e desnutrição no primeiro inverno. O restante do grupo chega a Massa-

chusetts, poupados da morte, especialmente, segundo Sellers (1990), com a ajuda de Squan-

to, nativo amigo fluente em inglês que passou um período na Inglaterra depois de ter sido 

sequestrado por um comandante de navio. O nativo ensinou aos novos ocupantes da Nova 

Inglaterra método de plantio de milho e pesca. 

 
Por isso, a Ph mouht resistiu, embora não crescesse rapidamente, como uma “do-

ce comunhão” de almas simples, e ganhou precariamente a vida com o que o solo 

pobre da Nova Inglaterra podia produzir e com o comércio de peixes e peles. [...] 

Primeira comunidade inglesa na Nova Inglaterra ela logo depois foi superada e 

finalmente absorvida em 1691 pela maior e mais próspera colônia puritana de 

Massachusetts Bay. Seu lugar da imaginação estadunidense, porém, foi assegura-

do pela eloquente história, Of Plymouth Plantation, deixada por seu governador 

por muito tempo, William Bradford, e pelo primeiro Dia de Ação de Graças, cuja 

primeira celebração coincidiu com a primeira colheita da nova colônia. (SEL-

LERS, 1990, p. 24). 

 

Essa primeira formação de constituição dos Estados Unidos foi um acordo de auto-

governo, inspirado por ideias puritanas radicais sobre o governo da Igreja, segundo Sellers 

(1990). Em toda a Inglaterra, puritanos contribuíram com recursos e apresentavam-se vo-

luntariamente para se estabelecerem em cidades no Novo Mundo, onde em 1630 uma frota 

de 17 navios transportou para Boston quase 1.000 pessoas. A situação da reforma religiosa 

na Inglaterra, à medida que foram se agravando, fizeram com que os puritanos partissem 

para o Novo Mundo. Assim, em pouco mais de uma década a Nova Inglaterra já contava 

com mais de 20.000 habitantes.   
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Os pilgrim fathers, ou pais peregrinos, são tomados como fundadores da parte 

WASP dos Estados Unidos, da população branca, anglo saxônica e protestante do país (em 

inglês White anglo-saxon protestant). Essa parte populacional, os “puritanos” ou protestan-

tes calvinistas, afirmavam que constitu am uma “nova Canaã” ou um novo “povo de Isra-

el”, um grupo seleto de pessoas escolhidas por Deus para criar uma sociedade de “eleitos”. 

No filme Avatar há pontos muito relevantes para a discussão proposta neste traba-

lho. Trata-se da relação da natureza com os povos Omaticaya, e num ângulo mais geral, 

problematiza as relações que diferentes sociedades humanas estabelecem em seus contatos 

e relações com a natureza. No decorrer do filme conhecemos visões e práticas de profundo 

respeito e devoção da natureza por parte dos habitantes do planeta Pandora. Pensar a rela-

ção dos Na’Vi com a natureza é útil para problematizar o imaginário estadunidense sobre as 

interações da sociedade dos Estados Unidos com a natureza. Sendo Avatar um filme holly-

woodiano, iremos problematizar como a visão de natureza construída e compreendida pelo 

povo estadunidense reflete na narrativa de James Cameron.  

A relação da natureza com território e o povo estadunidense pode ser traduzida pela 

noção de wilderness. Segundo o dicionário Lingue, wilderness tem como significado deser-

to; região selvagem; sertão; mata; selva; ermo, território selvagem. Essa ideia de wilderness 

é essencial quando pensamos na formação da identidade do povo dos Estados Unidos. Se-

gundo a historiadora Maria Ligia Coelho Prado (1999), a natureza para o campo da história 

é vista como um objeto sobre o qual se elaboram representações que carregam símbolos e 

visões de mundo, contribuindo para a formação de imagens e ideias que compõem repertó-

rios de diversos estilos. No caso dos Estados Unidos, a natureza tem grande contribuição 

para a formação de sua identidade de território e de nação.  

 

2.1.2 A Teoria da Fronteira 

 

Surgido no final do século XIX segundo o Destino Manifesto o povo estadunidense 

foi escolhido por Deus para a missão de civilizar o mundo, tendo uma tendência inata para 

se expandirem territorialmente. Os bosques, montanhas e a natureza estadunidense, a wil-

derness, indicavam a originalidade estadunidense comparada à Europeia. Assim, segundo 

Prado (1999), a natureza forte, intocada, grandiosa, enigmática trava-se de um sinal positi-

vo. Esse sinal positivo previa a grande nação que os Estados Unidos seriam algum dia.  
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Esse imaginário foi difundido e vinculado a quadros, textos e literaturas. No século 

XIX as pinturas, poemas e poesias demonstravam como a natureza estadunidense era mais 

atraente que a Europeia. Walt Whitman, escritor famoso dos Estados Unidos, afirmava em 

suas obras que existia uma harmonia perfeita entre natureza e a sociedade estadunidense. 

Assim, no imaginário estadunidense existe uma ligação entre natureza-política-história. 

Prado (1999) afirma que o quadro Emigração de Boone ou Daniel Boone Acompanhando 

Colonizadores Através da Garganta Cumberland, pintado entre 1851-1852, simboliza essa 

união entre política, história e natureza no imaginário estadunidense.  

 

 

Figura 2 - George Calib Bingham, Emigração de Boone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Google imagens, 2020. 

 

A autora entende o quadro como emblemático, pois demonstra a coragem, disposi-

ção e grande persistência dos pioneiros em avançar rumo ao Oeste: 

 

No meio da pintura vê-se Daniel Boone, de rosto decidido e másculo, com a es-

pingarda no braço [...] marchando em direção ao Oeste [...] montada a cavalo, es-

tá sua mulher e atrás dela, uma das filhas; à esquerda, amarrando o sapato, outro 

de seus filhos [...]. O grupo atravessa a wilderness, envolvidos por uma paisagem 

amedrontadora, bem à frente, vários galhos de árvores dramaticamente quebra-

dos. Entretanto, os sentimentos de confiança e determinação transmitidos pela 

pintura relacionam-se com a escolha do autor de cobrir o grupo cum uma luz es-

pecial, religiosa, quase mágica. É a imagem dos indivíduos que tem iniciativa e 

determinação, apresentados como vencedores e intefrantes do “povo eleito”. 

(PRADO, 1999, p. 38).  
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A expansão para o Oeste, segundo Prado (1999), é creditada a esse quadro a tradu-

ção de forma mais direta a perspectiva do Destino Manifesto, onde em 1893 a importância 

da expansão para o Oeste ganha um novo significado. O historiador Frederick Jackson Tur-

ner afirma que a expansão para o Oeste foi um fato importante para construção dos ideais 

da sociedade estadunidense do século XIX como o individualismo, a democracia e o nacio-

nalismo.  

Frederick Jackson Turner nasceu em Wisconsin no dia 14 de novembro de 1861. 

Segundo o professor Arthur Lima de Avila (2005), o sucesso de Turner derivou na atuação 

do historiador para a institucionalização da matéria como profissão nos Estados Unidos e 

da positiva repercussão da sua tese da fronteira. Segundo Avila (2005), a teoria da fronteira 

de Turner conseguiu, de maneira ímpar, não só explicar o desenvolvimento histórico dos 

Estados Unidos em uma linguagem científica, mas também criou um verdadeiro épico para 

a origem da nação, transferindo a ação dos grandes personagens históricos para a os milha-

res de anônimos que ajudaram a construir a democracia americana. O autor explica que a 

historiografia estadunidense se dividia entre a história romântica e a teoria genética: 

 
A historiografia romântica, cujo maior expoente foi Francis Parkman, enfatizava 

a narração e o aspecto literário da história em detrimento de uma linguagem, ou 

mesmo de uma metodologia mais científica. Os românticos defendiam a história 

magistra vitae, enfatizando seu caráter pedagógico. À a teoria genética enfatizava 

a continuidade da democracia estadunidense, cujas origens podiam ser remonta-

das às florestas da Germânia medieval. Os genes germânicos dos estadunidenses 

explicariam, portanto, o nascimento de suas instituições democráticas. Segundo 

estes historiadores, a história dos Estados Unidos estava unida à Europa de ma-

neira perene. (AVILA, 2005, p. 193). 

 

Segundo Prado (1999), o autor promoveu uma revolução na historiografia estaduni-

dense do período, Turner deixa de lado a tradicional linha de interpretação da história esta-

dunidense que via nos conflitos entre o Norte antiescravagista e o Sul escravagista a chave 

da explicação do presente. Turner afirmava que a democracia estadunidense não havia nas-

cido nos bosques germânicos e não havia brotado dos sonhos de algum teórico. Segundo o 

historiador, a democracia estadunidense surgiu nos territórios da free land, das florestas e 

ganhava força quando tocava a fronteira.  

Segundo Avila (2005), Turner pensou a fronteira como o grande motor do desen-

volvimento social estadunidense e o principal motivo de sua excepcionalidade diante das 

outras nações da Terra. Os diversos pioneiros, homens e mulheres, eram os verdadeiros 

founding fathers da nação. Mais do que isso, ele abandonava a ideia de uma fronteira fixa, 



64 
  

 
 

como a europeia, e introduzia a noção de uma fronteira processual, um movimento entre o 

Pacífico e o Atlântico. Para Prado (1999), a ideia de wilderness sugeriu a Turner uma inter-

pretação poética que depositava à terra intocada uma influência sobre a sociedade estaduni-

dense, onde a população dos Estados Unidos “se traduzia em renascimento, regeneração e 

rejuvenescimento” (PRADO, 1999, p. 202).   

O texto intitulado The Significance of the Frontier in American History, produzido 

em 1891, escrito por Turner, originou-se de uma palestra que proferiu a um grupo de pro-

fessores do ensino primário e secundário do Estado de Wisconsin. Segundo Prado (1999), o 

texto descreve detalhadamente as formas que a fronteira assumiu desde que os ingleses 

chegaram às terras estadunidenses. O homem europeu com suas roupas e ferramentas ao 

chegar à fronteira vai mudando pouco a pouco até se transformar no estadunidense, onde é 

a wilderness que comanda a vida do colono. O texto afirma que a fronteira promoveu a 

formação da nacionalidade do povo estadunidense, pois foi onde os imigrantes se “ameri-

canizaram” e se fundiram numa “raça mista”. Segundo Prado (1999), o texto afirma que 

tanto o crescimento do nacionalismo como a evolução das instituições políticas estaduni-

denses dependeram do avanço da fronteira.  

Para Prado (1999), a conclusão mais ousada da teoria da fronteira de Frederick 

Jackson Turner foi compreender o estimulo da fronteira para alavancar e democracia esta-

dunidense. Turner entendia que democracia nasceu na fronteira do Oeste, onde ela sempre 

se renovava e florescia. Para Turner (1891), “[...] o efeito mais importante da fronteira tem 

sido alavancar a democracia aqui e na Europa. Como foi indicada, a fronteira produz o in-

dividualismo. A sociedade complexa é desencadeada pela wilderness em uma espécie de 

organização primitiva baseada na fam lia” (TURNER, 1891 apud PRADO, 1999, tradução 

da autora). 

Segundo Prado (1999), Turner ainda afirma uma relação direta entre as condições 

de vida na fronteira e alguns traços e características importantes da vida intelectual do país. 

As características passando de geração para geração podiam ser definidas como uma men-

talidade inventiva e prática, acompanhada de um apego com as coisas materiais e atraves-

sadas por um esp rito forte e agudo, “existe na vida intelectual um dominante individualis-

mo e uma notável exuberância, frutos da convivência com a liberdade” (PRADO, 1999, p. 

204).  

A partir da teoria de fronteira compreendemos como a interpretação do que seja na-

tureza no território estadunidense ao longo do tempo influenciou historicamente o imaginá-
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rio dos Estados Unidos. A partir do período pós-independência, a ligação natureza-história-

política nos repertórios culturais estadunidenses busca explicar a formação da identidade 

nacional estadunidense. Entende-se que ao chegarem à fronteira do Oeste, na wilderness, 

colonos e famílias inglesas vivenciaram novas experiências que aos poucos os transforma-

ram nos verdadeiros fundadores da nação estadunidense. Foi interpretado que ao entrar em 

contato com a wilderness nasce os ideais de democracia, liberdade e individualismo, onde 

mistérios de grandes bosques e florestas demonstravam o futuro promissor da nação esta-

dunidense.  

 É nítido que essa produção de pensamento em relação à natureza trata-se de uma 

perspectiva romântica, uma perspectiva que narra apenas um ponto de vista da história es-

tadunidense. Segundo Prado (1999), Turner trabalha os termos barbárie e civilização para 

definir a fronteira, lugar onde se encontra dois estados. Onde existiam terras cultivadas ha-

via civilização, depois era a wilderness o reino da barbárie. A teoria da fronteira legitima as 

ideias do Destino Manifesto, naturalizando o expansionismo estadunidense, ignorando a 

incorporação forçada de diferentes territórios, e o expansionismo que através da violência 

ocasionou o genocídio dos nativos estadunidenses.  

Podemos reconhecer algumas aproximações e distanciamentos da teoria da fronteira 

com o filme de James Cameron e como estabelecer uma nova relação com a natureza, com 

a fronteira; a wilderness modificou Jake Sully. Uma modificação no corpo, com o avatar, 

Sully se locomove além da cadeira de rodas e estabelece uma nova relação com seu corpo, 

deixando nítido como estar na natureza e com os nativos o influenciou beneficamente. Ao 

mesmo tempo em que estabelece novas relações com seu corpo, Sully também ressignifica 

suas relações com a natureza, mas diferente da teoria da fronteira e sua lógica de domina-

ção e exploração, Sully estabelece uma relação de submissão com a wilderness em Pando-

ra. Essa nova relação de submissão que ele constrói com a natureza, de pertencimento a 

wilderness, segue a lógica dos nativos Na’Vi, onde a consciência dos nativos, dos indígenas 

de Pandora surge como uma solução para as antigas relações de dominação e exploração.  

 

2.2 As mudanças na concepção de natureza nos Estados Unidos no período pós-

independência 

 

Para compreender a formação histórica da ideia de natureza nos Estados Unidos na 

sua formação como nação, Prado (1999) apresenta alguns textos de naturalistas do século 
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XVIII sobre a natureza do território dos Estados Unidos. A ciência ganhando cada vez mais 

espaço e tendo credibilidade em suas interpretações, a partir do século XVIII o discurso 

científico assumia voz de autoridade para explicar a natureza e a sociedade. Com o conhe-

cimento científico, os viajantes europeus conheciam lugares desconhecidos que considera-

vam “ex ticos” para observar e classificar as plantas, os animais, rochas, montanhas, os 

rios e as vidas biológicas viventes na América.  

Inicialmente, as naturezas do Novo Mundo, das Américas e dos Estados Unidos, fo-

ram interpretadas como inferiores em relação à natureza do Velho Mundo. Segundo a histo-

riadora Maria Ligia Coelho Prado (1999), uma das responsáveis por tal interpretação trata-

se da obra vista como referência para o assunto, A História Natural de Georges-Louis Le-

clerc, de conde Buffon, em 1747, descrevendo a natureza do Novo Mundo como inferior à 

do Velho Mundo. A América era descrita como um continente jovem, imaturo e mutável
17

. 

Acompanhando as deficiências do Novo Mundo, a autora afirma que os indígenas eram 

vistos como seres débeis, deficientes e não haviam se tornado capazes de dominar a nature-

za, mas sim eram subjugados por ela, incapazes de dominá-la.  

Segundo a autora, as teorias de Buffon constituem um marco fundante dessa visão 

sobre a natureza da América, “suas ideias não s  foram aceitas como verdadeiras, como 

também tiveram grande e duradoura força de persuasão” (PRADO, 1999, p. 182). Sobre as 

teorias de Buffon a respeito da natureza, a autora afirma que essas ideias ajudaram a gestar 

uma identidade a princípio continental da América, “o Novo Mundo distinguia-se do Velho 

por possuir uma natureza inferior, com diversas caracter sticas negativas” (p. 182).  

Citando De Pauw, outro naturalista, que discordava de Buffon, a autora afirma que a 

natureza na América ainda era adolescente, compreendendo uma degeneração no continen-

te por conta de catástrofes, inundações e tremores de terra. Para De Pauw, esse dilúvio que 

seria o responsável pela existência dos vícios e depravações encontrados no temperamento 

dos habitantes da América.  

Tais noções de inferioridade, imaturidade e depravação foram problematizadas, 

questionadas e combatidas por viajantes, afirma Prado (1999). Um desses viajantes, Ale-

xandre Von Humboldt, em 1799 ao invés de fazer comparações entre o Novo e Velho 

Mundo procurava compreender as especificidades de cada ambiente em si e suas relações 

com o Universo. Porém, foi no período de construção nacional dos Estados Unidos que as 

                                                      
17

 Segundo Maria Ligia Coelho Prado (1999), Buffon seguia as ideias de Aristóteles, onde o estável era atri-

buto de perfeição, não sofria mutações, sendo superior não variável. Logo, o continente americano visto como 

mutável era classificado como inferior.  
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primeiras defesas da natureza foram gestadas, “a América anglo-saxã exaltava-se pela mi-

ragem de sua pureza virginal e suas possibilidades terrenas ilimitadas” (PRADO, 1999, p. 

186).  

No período da pós-independência nos Estados Unidos uma nova ideia foi construí-

da. Ao invés de ser inferior ao Velho Mundo, a natureza do Novo Mundo foi interpretada 

como superior quando comparada ao Velho Mundo. Defensores da natureza estadunidense, 

segundo Prado (1999), dedicaram-se a provar que em muitos aspectos o Novo Mundo era 

superior ao Velho Mundo, onde certas interpretações sobre o presente e o futuro do país 

começavam a tomar forma. A partir do Destino Manifesto, acreditava-se que os Estados 

Unidos tinham recebido da Divina Providência uma missão civilizadora, ao lado de uma 

vocação inata para expansão do territ rio, “desenhava-se a ideia de um povo eleito por 

Deus, uma Israel moderna, que alcançaria as alturas predestinadas graças aos esforços e 

habilidades de seus extraordinários habitantes” (PRADO, 1999, p. 186).  

Assim, ideias como os costumes estadunidenses serem considerados mais puros e 

menos corrompidos que os costumes ingleses surgiram. Além dos costumes, o clima, os 

indígenas e outras características foram interpretados como superiores aos da Europa. Se-

gundo Prado (1999), a ideia de que os Estados Unidos era um país privilegiado até mesmo 

em relação à Europa ganhou espaço com frequência nos primeiros ensaios nacionalistas. 

Esses ensaios, segundo a autora, propunham a superioridade da natureza estadunidense 

como um dos argumentos para demonstrar a superioridade dos Estados Unidos frente ao 

Velho Mundo, corrompido e impuro.   

O Velho Mundo era visto como desgastado em relação ao Novo Mundo, onde, se-

gundo Prado (1999), os novos habitantes estadunidenses descobriram na jovem e pura wil-

derness atributo primordial da natureza estadunidense. Assim, a natureza ganhava um tra-

tamento sagrado, sacralizado, o verdadeiro caminho da revelação divina. A autora afirma 

ainda que a natureza virgem dos Estados Unidos era comparada ao Éden, local ainda into-

cado pela mão humana, guardava o frescor virginal que não se encontrava mais na Europa, 

onde era poss vel sentir a mão de Deus: “Na profunda solidão, em contato direto com a 

natureza, conversava-se com Deus. As verdades emergiam mais facilmente das paisagens 

desabitadas do que nas cidades ou no campo, onde os trabalhos dos homens haviam se so-

breposto aos de Deus” (PRADO, 1999, p. 187).  

Ainda segundo a autora, durante o século XIX essa visão da natureza privilegiada 

por Deus alinhava-se à ideia de que o nascimento da nação estadunidense significava o co-
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meço de uma nova história, que rompia com o passado e conectava-se ao futuro. Nessa 

nova história, as personagens são emancipadas, confiantes e solitárias, não carregam o far-

do da história passada e estavam prontas para confrontar com seus próprios recursos qual-

quer novo desafio. Em posição moral caracterizada na inocência, a autora afirma que essas 

personagens haviam sido preparadas para protagonizar o Destino Manifesto.  

Pensando nesse rompimento com o fardo do passado, no filme O último dos Moica-

nos é passível de entendimento a existência não apenas de um rompimento entre o Velho e 

Novo Mundo, mas também de um conflito, confronto. O personagem principal, Nathaniel, 

frequentemente entra em confronto direto com figuras que representam a coroa inglesa no 

território estadunidense. Podemos interpretar esse conflito entre Nathaniel e a coroa inglesa 

como o conflito do próprio território estadunidense com sua metrópole, e nesse conflito 

pode--se perceber a formação de uma nova identidade, a formação da identidade estaduni-

dense. Identidade de povo e nação construídas a partir da influência da natureza e as expe-

riências que viver no meio natural ocasionavam.  

Segundo Prado (1999), foram estabelecidas ligações diretas entre as instituições so-

ciais e políticas estadunidenses com a natureza. A autora afirma que o poeta Ralph Waldo 

Emerson, em 1854, dizia que as leis e instituições deveriam existir em escala de proporção 

a majestade da natureza. Na metade do século XIX, poetas românticos viam nas florestas 

selvagens, no primitivismo, um elemento não mais negativo, mas sim positivo, pois o su-

blime da natureza estava ligado à grandeza de Deus, “esse era os Estados Unidos que Deus 

acolhera como o lugar superior as demais regiões do mundo” (PRADO, 1999, p. 192).   

Habitando no Novo Mundo, os colonos reverenciavam os padrões culturais da Eu-

ropa, buscavam ao mesmo tempo em sua natureza a base para a construção de uma positiva 

afirmação nacional. Poetas afirmavam que a wilderness se tratava de um lugar excitante 

para aventuras e uma fonte de eterna beleza, provocando uma benéfica influência moral, 

onde ao viajar e habitar esse meio selvagem as pessoas deixariam seus luxos artificiais eu-

ropeus, e os homens desenvolveriam suas masculinidades, devido a ideia de que os jovens 

que viajavam para a Europa se tornavam efeminidados. Assim, a wilderness, a natureza 

estadunidense, era construída como uma força regeneradora, uma benéfica comunhão entre 

habitantes e suas instituições.  

Poetas, escritoras e escritores mantiveram diálogo constante com paisagistas de 

forma direta e indireta, afirma Prado (1999). A autora destaca um grupo em especial, a Es-
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cola do Rio Hudson
18

, estudantes da Europa que trouxeram o estilo gótico para os Estados 

Unidos. Um diálogo de saberes, imagens e discursos gestados na Europa e os elaborados 

nos Estados Unidos. Segundo Prado (1999), esse grupo caracterizou-se pela absorção de 

padrões, técnicas e gostos europeus em temáticas estadunidenses.  

Para a autora, as pinturas tinham como referência a natureza, comparada à obra di-

vina. Era pintado o amanhecer na wilderness, comparando a Criação com um novo mundo, 

“em oposição as cenas pastoris europeias, sempre bom ordenadas, as paisagens estaduni-

denses tinham um toque selvagem, uma natureza intocada” (PRADO, 1999, p. 192). As 

paisagens das pinturas dessa escola tinham algumas características específicas: 

 
Os homens possuíam uma pequena dimensão diante da natureza não-

domesticada. As paisagens eram grandiosas, inatingíveis, intocadas, cheias de 

mistérios, de grande beleza e originalidade. A natureza apresentava-se como re-

fúgio, tanto espiritual como físico. A análise dessas pinturas mostra que contribu-

íram para a elaboração de imagens constitutivas de uma identidade nacional, era 

uma arte nacionalista que pretendia afirmar que a natureza atingira sua forma 

mais pura e elevada nos Estados Unidos. (PRADO, 1999, p. 192).  

 

A Marcha para o Oeste e a expansão estadunidense também foram retratadas nos 

quadros a partir da wilderness. A partir de 1850, pintores da Escola Hudson viajaram para o 

Oeste. Dando certo destaque aos quadros inspirados nessa região, a autora afirma que o 

território encarava a originalidade da natureza dos Estados Unidos. Os quadros retratavam 

uma natureza épica e romantizada do processo de expansão dos Estados Unidos, esconden-

do a violência da incorporação forçada dos territórios e o genocídio dos nativos estaduni-

denses: 

 

[...] essas pinturas, ainda que construídas a partir de uma técnica aprendida na Eu-

ropa, com perspectiva e forma europeias, acabaram sendo uma contribuição efe-

tiva para o imaginário nacional. Os Estados Unidos eram esse grandioso país no 

qual a natureza selvagem era a prova de que a Divina Providência tinha tocado 

essa terra com um olhar especial, de terra eleita (grifo da autora). Ao mesmo, a 

wilderness indicava a originalidade estadunidense diante da Europa. Essa nature-

za forte, intocada, grandiosa, enigmática era o sinal positivo que previa a grande 

nação que os Estados Unidos seriam algum dia. (PRADO, 1999, p. 197, grifo da 

autora).  

 

A partir de tais ideias, a autora nos atenta para o importante fato de que as represen-

tações da natureza no século XIX não foram neutras, mas respondiam a processos políticos 

e sociais. Suas representações são carregadas de ideias, símbolos e arquétipos que com-
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 Referência ao rio Hudson, noroeste dos Estados Unidos. 
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põem a sociedade estadunidense, tendo “como cumplicidade natureza, pol tica e hist ria” 

(PRADO, 1999, p. 197). 

 

2.3  A problemática ambiental no cinema de Hollywood 

 

No cinema de Hollywood podemos enxergar diferentes ordens dos repertórios cultu-

rais dos Estados Unidos. A natureza estadunidense e as relações estabelecidas entre socie-

dade e natureza são questões problematizadas e vinculadas a diferentes filmes de Hollywo-

od. Em diferentes produções cinematográficas a natureza estadunidense torna-se cenário. 

Imagens de montanhas, bosques e florestas intocadas e misteriosas são recorrentemente 

usadas nos filmes.  

 A problemática ambiental está ligada à natureza e sua relação com as sociedades, 

que também não demorou a ser mais uma das questões abordadas nos filmes hollywoodia-

nos. Em diferentes gêneros cinematográficos dos Estados Unidos podemos enxergar dife-

rentes problemas mundiais e locais que levam a um único ponto, a questão ambiental. O 

vínculo de obras cinematográficas com a mensagem de preocupação com a natureza e o 

meio ambiente é inserida nos filmes de diferentes formas. No filme Avatar, por exemplo, é 

problematizada a relação da sociedade com a natureza, e como a visão dos nativos de Pan-

dora em proteger e respeitar a natureza surge como uma solução para a questão ambiental 

na modernidade. 

Essa relação de respeito com a natureza tendo como referência a consciência indí-

gena é repetida em outros filmes de diferentes gêneros cinematográficos, como Pocahontas 

(1995), Dança com lobos (1990), O último dos Moicanos (1992) e Lendas de uma paixão 

(1994). Os filmes retratam épocas diferentes nos Estados Unidos, mas a mensagem de cui-

dados com a natureza a partir de uma consciência de nativos estadunidenses é um ponto em 

comum. Na wilderness se encontram os nativos estadunidenses, suas identidades são cons-

truídas
19

 a partir de uma sociedade com mais proximidade, respeito e conhecimentos sobre 

a wilderness, e assim como a natureza, os povos nativos estadunidenses também são vistos 

                                                      
19

 As narrativas da indústria cinematográfica de Hollywood há tempos vêm reproduzindo uma tarefa de in-

venção do “outro” e criação de estere tipos. Para Shohat e Stam (2006) muito se tem produzido sobre como 

Hollywood traz uma divisão binária, exemplificando a representação dos indígenas como feras sanguinárias 

ou nobres selvagens. Para Shohat e Stam (2006) o filme Dança com Lobos demonstra alguma sensibilidade 

em relação a questões de representação, demonstrando um passo progressista da indústria, porém é limitado 

pelo retrato tradicional da divisão entre  ndios bons e maus, “em última instância ainda faça parte de um pro-

jeto capitalista/modernista que encorajou a destruição dos povos nativos” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 285). 
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como influências benéficas para a moral e caráter para os estadunidenses. A wilderness 

também é vista como um organismo que está ligado a todos os organismos vivos incluindo 

os seres humanos, estabelecendo, assim, um elo entre os seres humanos, os bichos, as flo-

restas e diferentes elementos e ciclos naturais.  

Em Avatar entrar em contato com os nativos de Pandora, Jake Sully envolve-se com 

as interpretações e ideias que os Na’Vi construíram em relação a questões existenciais e sua 

profunda ligação com a natureza. Ideias que são transmitidas pela nativa Neytiri, com quem 

Jake Sully se envolve amorosamente e luta ao lado contra a corporação RDA e os processos 

violentos da exploração do metal que podem destruir a natureza. A partir da relação dos 

Na’Vi com a natureza, o filme escolhe a consciência/relação ecológica dos nativos como 

referência para que a sociedade ocidental aprenda a estabelecer uma relação de cuidado 

com a natureza, a fim de preservá-la. Os filmes recuperam visões maniqueístas, e Avatar 

vincula--se a idealizações de populações nativas e sua relação com a natureza. O filme de 

James Cameron expressa a ideia binária que os nativos são naturalmente vinculados à natu-

reza, à fauna e à flora, ao contrário dos colonizadores que “destroem” a natureza.  

Esse primeiro contato através de Neytiri demonstra a ligação entre os Omaticaya a e 

natureza. A preocupação da nativa com mortes desnecessárias fica nítida através da situa-

ção de conflito com os thanators e Jake Sully, culpando-o por não saber como agir na flo-

resta, se comportando como uma “criança barulhenta”. Neytiri demonstra profunda preocu-

pação com a forma de tratamento e postura frente às vidas biológicas e à natureza. A partir 

da convivência e ensinamentos que a nativa Neytiri e o povo Na’Vi transmitem para Jake 

Sully, podemos perceber como o cuidado, a profunda conexão e o respeito são basilares na 

relação construída entre a natureza e a comunidade local de Pandora. O ex-fuzileiro Sully, 

em voz off 
20

, relata os ensinamentos da nativa e suas interpretações e inquietações diante 

dos ensinamentos: 

 
Ela fala sobre o fluxo de energia, os espíritos dos animais. Estou tentando enten-

der essa conexão profunda que as pessoas têm com a floresta. Ela fala sobre uma 

rede de energia que flui através da energia de todas as coisas vivas. Ela diz que 

toda energia é apenas emprestada e um dia você tem que devolver. (AVATAR, 

2009). 

 

Essa conexão tratada no filme diz respeito a uma visão ecológica, ou paradigma e-

cológico, vinda do final do século XX a partir da conclusão que os problemas ambientais 

                                                      
20

 Voz off  trata-se de um registro sonoro que faz parte da cena, mas que não aparece no enquadramento.  
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são estruturais e não podem ser vistos isoladamente, mas sim como resultado de um longo 

processo do uso desenfreado de elementos naturais e vidas biológicas (inclusive o próprio 

ser humano) da natureza e meio ambiente.  

O surgimento dessa preocupação, consciência e demanda ecológica perpassa niti-

damente na narrativa de Avatar. Pensando no cinema hollywoodiano contemporâneo, Al-

fredo Manevy (2008) afirma que este opera no mundo político e moral. O uso de novas 

consciências em seus enredos rendeu negócios e legitimações. Para o autor, a partir das 

formas narrativas, novas formas de subjetivação, novos personagens sociais (como os 

Na’Vi) e o uso de novos avanços tecnológicos, Hollywood renovou sua capacidade de rela-

cionar-se de forma diferente e manter-se atenta aos movimentos e viradas sociais.  

Manevy (2008) nos diz como a indústria hollywoodiana incorpora com facilidade os 

debates e demandas do planeta, construindo sua própria versão, e no caso de Avatar não é 

diferente. Neste nosso estudo, entendemos o filme Avatar como uma resposta da indústria 

cinematográfica de Hollywood relativa às questões ambientais, compreendendo como o 

filme está no contexto de viradas sociais, especificadamente a virada ambiental, e como a 

preocupação e preservação com o meio ambientes vão cada vez mais sendo pontuadas nas 

mídias, como o cinema.  

É possível apontar outras obras cinematográficas relacionadas à mensagem ecológi-

ca e ao enredo de Avatar. O drama épico Lendas de uma paixão, de 1994, estrelado por 

Brad Pitt, Julia Ormond e Anthony Hopkins conta a história de três irmãos e seu pai que 

vivem no Oeste dos Estados Unidos, em Montanha, em uma fazenda, no início do século 

XX. O filme é baseado em uma novela de Jim Harrison, com o mesmo nome do filme, e os 

eixos norteadores das vidas das personagens são a natureza, a guerra e o amor.  

O destaque que a natureza tem no filme é nítido desde o início. Geograficamente fa-

lando, o estado de Montana é assim nomeado devido a seu relevo, dominado por montanhas 

rochosas, com solos férteis, bons para o plantio de trigo e criação de bovino, ocorre também 

extração de petróleo e carvão. Suas belezas naturais também são destaque, com grandes 

reservas naturais, rios, lagos e montanhas, tornando a região abastecida também pelo turis-

mo. Assim, as imagens da natureza, as montanhas, as planícies, pastagens, animais e os rios 

são recorrentes no filme.  

Narrado em voz off pelo nativo One Stab, o filme conta a trajetória de Tristan e da 

família Ludlow: Alfred, o irmão mais velho, segundo o velho nativo “maduro até demais 

para sua idade”; O do meio, Tristan, “o mundo dele era aqui comigo”, segundo One Stab; e 
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o caçula e frágil Samuel, protegido “como um tesouro” pelos seus irmãos e pelo pai coronel 

Willian. Em meio a conflitos entre os nativos e o governo dos Estados Unidos, o coronel 

Ludlow não de acordo com as políticas estatais de violência em relação aos nativos estadu-

nidenses, como um modo de fuga das guerras e matanças, muda para uma fazenda isolada 

dos centros urbanos, um local rodeado por florestas, rios, ursos pardos e um frio rigoroso.  

 Narrando a vida de Tristan, One Stab nos mostra como o personagem principal é 

ligado intimamente à natureza, a wilderness. O coronel Willian, também ligado aos nativos, 

levou Tristan ao nascer para One Stab, que conta ter coberto o bebê com pele de urso e o 

abraçado por noite adentro. Desde então, Tristan recebe ensinamentos de One Stab, como a 

caça e entender como funciona os ciclos dos espíritos e da vida. Essa ligação com a nature-

za o faz ser taxado por seu irmão mais velho de “selvagem”, ou sem “modos”. Tristan é 

mostrado como uma pessoa heroica e corajosa, características que parece ter adquirido por 

esse envolvimento com a natureza, a wilderness, e com os nativos estadunidenses e seus 

conhecimentos e cosmovisões. Tristan pode ser uma representação simbólica do estaduni-

dense que fundou a sociedade dos Estados Unidos. Na narrativa, quando pequeno, Tristan é 

atacado por um urso, e esse ataque criou um elo entre ambos. Assim, o filme mostra como 

o personagem estava ligado à wilderness através de sua ligação com o urso que tentou ma-

tá-lo.  

Outra obra que tem como trama a relação de brancos com nativos dos Estados Uni-

dos na wilderness é Pocahontas, da Disney, dirigido por Mike Gabriel. A primeira anima-

ção do estúdio inspirada em um personagem real, o filme se passa no início do século XVII, 

contando a conhecida história da nativa Pocahontas, a filha do chefe da aldeia Powatan e 

seu romance com o soldado inglês John Smith. Com origens distintas, o casal enfrenta de-

safios para permanecerem juntos. A natureza, a wilderness, tem fundamental participação, 

onde o homem branco aprende com a nativa sobre o os ciclos da natureza. Através da pre-

miada música Com as cores do vento colorir, Pocahontas ensina o homem branco que cada 

pedra, cada árvore são criaturas vivas. A nativa ainda afirma que os rios e as chuvas são 

seus irmãos, e como todos esses seres estão conectados aos seres humanos e uns aos outros 

a partir de um ciclo que nunca tem fim.  

 No filme, os personagens brancos, principalmente John Smith, aprendem um novo 

paradigma sobre a natureza e a floresta com o estilo de vida de Pocahontas e de sua comu-

nidade. No final do filme, envolvido com os conhecimentos dos nativos e se sentindo afeta-

do com as ideias e experiências vividas na wilderness, John Smith entra na frente de um 
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projétil para salvar o chefe da aldeia, Powhatan, que diz para o inglês: “você sempre será 

bem-vindo ao meu povo. Obrigada, meu irmão”. Assim, a indústria cinematográfica narra a 

“aliança” entre as comunidades nativas e os colonizadores brancos que formou a identidade 

nacional estadunidense. 

 O western Dança com lobos de 1990, dirigido protagonizado por Kevin Costner, 

traz uma história semelhante à de John Smith. John Dunbar (Kevin Costner) durante o perí-

odo da guerra civil aproxima-se de forma não violenta dos nativos Sioux. Com essa apro-

ximação, Dunbar aprende com os nativos seus valores e costumes, se tornando parte inte-

grante do grupo. 

Cavalgando pela pradaria com John Dunbar, os nativos Sioux e o homem branco, 

em primeiro plano, avistam búfalos mortos para a extração de suas peles para uso humano. 

Com búfalos em vísceras e a música do filme sugerindo um clima de tensão e tristeza, ve-

mos que o sangue dos animais mancha a grama, ficando nítido o descontentamento e indig-

nação dos nativos. Podemos perceber a denúncia na cena, o desperdício e mal uso de vidas 

silvestres praticados para uso humano. Segundo Bente (2008), é uma característica dos fa-

roestes abordarem paralelamente e alertar para a questão de extinção de espécies e a caça 

predatória. A preocupação e descontentamento dos nativos estadunidenses ao verem os 

búfalos mortos na pradaria traduzem dois importantes detalhes. O primeiro é como a cena 

causa sentimentos de choque e tensão, uma sensação de desgosto com a ação feita com os 

búfalos; o segundo detalhe é a reação negativa dos nativos estadunidenses. Essa passagem 

nos mostra a preocupação com a natureza e com as vidas biológicas, e como os nativos 

americanos são nobres ao demonstrarem a sua indignação no que diz respeito à relação des-

trutiva com que os homens brancos europeus estabelecem com a wilderness.   

Nos filmes Lendas de uma paixão, Pocahontas e Dança com lobos pode ser notado 

como ponto em comum a importância da natureza em suas narrativas e como diferentes 

etnias e comunidades constroem sua relação e interação com a natureza. Assim como em 

Avatar, nesses filmes a relação dos nativos estadunidenses com os brancos ingleses ou es-

tadunidenses é tensionada e construída a partir de como as sociedades estabelecem sua re-

lação com a natureza em seu imaginário.  

Nos filmes percebemos relações de amizade e amorosa entre brancos e nativos sen-

do construídas com bases no que cada um culturalmente pensa o que é a natureza e como 

estabelecem essa conexão. É notável que as obras citadas, sendo produções cinematográfi-

cas hollywoodianas, usam de artifícios para demonstrar essa relação. Não podemos deixar 



75 
  

 
 

de notar a forma romantizada com que a relação entre sociedades e a natureza é construída 

nos filmes, seja a partir da união amorosa entre nativos e pessoas brancas, seja pelo respeito 

e amizade entre os diferentes grupos étnicos, ignorando outras importantes características e 

fatos históricos conflituosos ocorridos nas relações entre branco e indígena.  

 

2.4 Reflexões parciais 

 

Uma das funções que a História Ambiental se propõe é compreender as diferentes 

interações que as sociedades humanas estabelecem com a natureza. Uma dessas interações 

é como a ideia de natureza é construída a partir de cada cultura das sociedades humanas. A 

ideia do que seja a natureza na cultura dos Estados Unidos diz muito sobre a formação na-

cional do território estadunidense. De acordo com o repertório cultural dos Estados Unidos, 

ao estabelecer contato com a wilderness, os ingleses e europeus vivenciaram experiências 

que os transformaram em estadunidenses, os verdadeiros fundadores dos Estados Unidos, 

onde a wilderness influenciou de forma acentuada e benéfica o caráter e o intelecto do esta-

dunidense.  

Porém, a natureza estadunidense nem sempre foi vista como influência benéfica pa-

ra a sociedade ao longo da história. Inicialmente, a natureza norte-americana foi vista como 

influência degeneradora, sendo vista como inferior em comparação à do Velho Mundo. No 

período pós-independência, a natureza estadunidense ganhou novos significados, não mais 

de degeneradora, mas sim como regeneradora e benéfica. Assim, acredita-se que as experi-

ências que europeus vivenciaram na natureza do Novo Mundo, na wilderness, influencia-

ram a construção de ideais como liberdade, individualismo e democracia.  

O imaginário estadunidense diz que ao se aventurar e explorar o Oeste, na wilder-

ness, é impulsiona na sociedade estadunidense a característica expansionista inata dos esta-

dunidenses. É no contato com a wilderness que a democracia, o nacionalismo e o individua-

lismo, assim as instituições estadunidenses são associadas à natureza, à fronteira. A nature-

za estadunidense no período pós-independência é associada ao Destino Manifesto, a partir 

da ideia de que a natureza estadunidense seria superior à europeia, e essa superioridade e 

originalidade demonstra o futuro grandioso da nação estadunidense.  

O Destino Manifesto e a ideia da wilderness fazem parte do repertório cultural esta-

dunidense, que é reproduzido em quadros, literaturas, poemas e obras cinematográficas. 

Hollywood constantemente mostra a relação natureza-história-política dos Estados Unidos. 
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Em diferentes filmes da indústria hollywoodiana, a natureza estadunidense e os conflitos 

que a envolvem são atravessados por questões relativas ao imaginário dos Estados Unidos, 

como grandiosidade, superioridade, mistério, ideais de liberdade, justiça e extrema beleza. 

A partir do final do século XX, a problemática ambiental chega como demanda nas 

agendas internacionais de diferentes países do mundo. As catástrofes e problemas ambien-

tais, como a chuva ácida, a diminuição da camada de ozônio, poluição e tantos outros fatos, 

fazem as sociedades em todo planeta buscar medidas para remediar e amenizar os proble-

mas ambientais. Hollywood incorpora essa preocupação, onde, intencionalmente ou não, o 

cinema estadunidense e diretores como James Cameron tomam para si a responsabilidade 

de transmitir para o público a mensagem de cuidado com a natureza, que busquem uma 

responsabilidade ambiental. Os filmes buscam transmitir essa mensagem fazendo o público 

refletir a forma destrutiva com que a sociedade ao longo da história vem se relacionando e 

interagindo com a natureza.  

O cinema hollywoodiano busca sensibilizar o público com artifícios românticos pa-

ra criar sentimentos de proteção à natureza. Em Avatar, Pocahontas, Dança com Lobos e 

diversos outros filmes percebemos o uso da ecologia profunda, a ligação dos seres humanos 

e a natureza para mostrar ao público como a sociedade está errando ao usar de forma des-

trutiva a natureza. Os filmes parecem trazer a mensagem de que, ao usarem os elementos 

naturais de forma irresponsável, as sociedades humanas estão provocando a sua própria 

destruição.  

A partir da teoria da fronteira de Frederick Jackson Turner podemos perceber a for-

ma romantizada que se institucionalizou sobre a ideia do que seja a natureza estadunidense. 

A teoria reproduz a ideia de que o estadunidense foi escolhido por entidades divinas para 

civilizar e explorar o mundo, e a grandiosidade da natureza dos Estados Unidos provava 

essa missão dada por Deus. A teoria da fronteira ignora o genocídio dos nativos estaduni-

denses, a anexação forçada de territórios e tantas outras práticas violentas que deram forma 

a nação dos Estados Unidos. Uma de nossas hipóteses é que o cinema faz uso da perspecti-

va da ecologia profunda para criar uma visão romântica dessa relação. Visão romântica que 

também foi utilizada para construir a identidade do colono americano no âmbito da wilder-

ness. 

Outro aspecto romantizado a partir da ideia de wilderness é a construção do nativo 

estadunidense. Nessa construção, os nativos são construídos de forma binária, caracteriza-

dos como nobres selvagens que detêm importantes conhecimentos que ajudaram a formar a 
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nobre nação estadunidense ou senão selvagens assassinos que precisam ser exterminados 

com urgência, inimigos da nação.  
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CAPÍTULO 3: QUESTÕES AMBIENTAIS E A TRAJETÓRIA DO DI-

RETOR JAMES CAMERON  

 

3.1 James Cameron e sua aproximação com as questões ambientais  

 

O ser humano, sendo um animal sociável, cria meios de convivência em comunida-

de, produzindo historicamente complexas formas de se sociabilizar. Uma dessas complexas 

formas de sociabilização trata-se da produção e transmissão de sentidos e conhecimentos 

entre as sociedades. A natureza, o mundo físico, meio natural e seus ciclos próprios nessas 

produções ganham diferentes sentidos, mexem com o imaginário das sociedades, influenci-

am religiosidades e questões existenciais.   

A relação das sociedades com a natureza é retratada em diferentes formas e olhares. 

A natureza torna-se questão de análise e reflexão nos meios culturais, como os científicos, 

literários e os cinematográficos. A arte cinematográfica ao longo da história tem se vincu-

lado a diversos temas em seus enredos de diferentes formas. A natureza, o meio ambiente e 

as relações que as sociedades estabelecem com esses locais são alguns desses amplos temas 

que o cinema em diversas partes do mundo expressa em seus enredos. 

A partir dos anos 1970, a relação dos seres humanos com a natureza caminha a par-

tir da problemática ambiental, debatendo o uso intenso dos elementos naturais como recur-

so do sistema econômico capitalista, juntamente com o genocídio de povos nativos, pro-

blematizando como as populações com menor poder aquisitivo são as camadas sociais mais 

prejudicadas com essa extensiva exploração da natureza. A partir do final do século XX, 

fóruns e acordos internacionais foram criados para apresentarem e discutirem propostas e 

deliberarem ações para reverter a situação. Assim, o cinema se vincula a tais debates, retra-

tando a problemática ambiental a nível internacional. 

Pensando na indústria cinematográfica de Hollywood dos Estados Unidos, seus fil-

mes trazem em suas narrativas fatos históricos, questões políticas, sociais e outros tantos 

temas. O filme Avatar, que mistura diferentes gêneros, como ficção científica, fantasia e 

aventura, tem como ponto marcante a questão da problemática ambiental, da exploração de 

elementos naturais e populações nativas. Fazendo uso de tecnologias na reprodução de i-

magens e sons, o filme desperta diferentes sensações e sentimentos no público no que diz  

respeito à preservação ambiental a partir de emoções e trajetórias próprias dos personagens. 
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É necessário percebermos como tais temáticas nos filmes acabam retratando reali-

dades internacionais e nacionais relacionadas à preocupação ambiental. Percebemos isso 

com o filme Blade Runner (1982), do diretor Ridley Scott. Segundo Bente (2008) o tema 

recorrente sobre a questão ambiental na época de produção do filme tratava-se da chuva 

ácida
21

. Porém, apenas nas décadas de 1970 e 1980 que foi muito debatido sobre os efeitos 

da chuva carbônica, sulfúrica ou nítrica sobre as florestas e os mares, causada pela conden-

sação da água associada ao dióxido de carbono, de enxofre ou de nitrogênio lançados pela 

queima de combustíveis fósseis.  

Assim como os debates e preocupações ecológicas trazidos nas falas e produções do 

diretor James Cameron com Avatar, a interação da natureza e a sociedade é tema recorrente 

nos filmes hollywoodianos. Bente (2008), analisando produções do gênero faroeste dos 

Estados Unidos, afirma que a natureza e o meio ambiente nesses filmes são representados 

de formas variadas. Segundo o autor, a natureza e o meio ambiente podem ser geradores de 

poder, ou senão como campo de batalha de disputa de poder e também desbravamento de 

territórios. Pensando na temática de problemática ambiental mais pontualmente, algum des-

ses filmes, segundo o autor, podem, paralelamente, denunciar e alertar para a questão de 

extinção e caça predatória de animais, como em Dança com Lobos (1993): “tais temas são 

fundamentais para qualquer análise sobre a relação entre meio ambiente e cinema” (BEN-

TE, 2008, p. 31).  

O diretor de Avatar James Cameron tem uma trajetória pessoal e profissional envol-

vida com a questão ambiental, trajetória que parece influenciar suas produções cinemato-

gráficas.  Nascido na cidade canadense Kapuskasing em 1954, James Francis Cameron tem 

bacharelado em Física pela Universidade da Califórnia, é editor, produtor e roteirista de 

Hollywood. James Cameron dirigiu filmes que alcançaram sucesso de bilheteria como Ex-

terminador do Futuro (1984), Aliens (1986) e Titanic (1998). Também é creditado, em 

2012, a Cameron a façanha de ter sido a primeira pessoa a mergulhar e documentar um dos 

pontos mais profundos do oceano, nas Ilhas Marianas no Pacífico.  

 Presente na manifestação contra a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 

no estado do Pará, segundo o portal de notícias G1
22

, James Cameron afirma que a usina 

desalojaria a população ribeirinha, aceleraria o aquecimento global, provocaria a inundação 

da vegetação nativa e geraria gás metano. Cameron ainda afirma que os Estados Unidos 
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 Segundo o autor, o termo foi cunhado em 1872 pelo inglês climatologista Robert A. Smith. 
22

 Reportagem da repórter Nathália Passarinho no site do G1.  
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deveria contribuir com a preservação da Floresta Amazônica através de financiamentos 

para projetos ambientais, e que iria conversar com senadores de Washington para evitar a 

construção da usina. Matéria do portal de notícias da Veja
23

, James Cameron afirma que iria 

voltar ao Brasil para produzir um filme em 3D sobre os indígenas opositores à construção 

da Usina de Belo Monte. Na figura 3 temos uma foto do diretor e da atriz Sigourney Wea-

ver, que interpreta Grace Augustine em Avatar, numa manifestação em Brasília, 2011, jun-

tamente com a líder indígena Sheila Juruna. 

 

 

Figura 3 - Encontro do diretor e atriz de Avatar com liderança indígena em Brasília 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens, 2020. 
 

Além da manifestação em Brasília, Cameron junto com o ex-candidato a presidente 

Al Gore estiveram em Manaus em março de 2010 para o Fórum Internacional de Sustenta-

bilidade, onde seria debatido a preservação da Floresta Amazônica, com o objetivo de tra-

çar estratégias e deliberações para preservação da área. O diretor Cameron como o orador 

principal do evento, segundo o jornal eletrônico Estadão
24
, baseia sua fala na “experiência 

pessoal como cineasta na hora de sensibilizar a sociedade sobre a urgência de atuar em prol 

do meio ambiente, tema da fantástica aventura do filme Avatar” (ESTADÃO, 2006).  

Ainda no Fórum de Sustentabilidade, o diretor James Cameron, segundo o site Ter-

ra, foi questionado sobre a possibilidade de gravar a sequência de Avatar na Floresta Ama-

zônica brasileira, o diretor responde que não irá levar sua equipe para gravar na floresta, 
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 Reportagem da seção “Entretenimento” da revista Veja. 
24

 AL GORE e James Cameron participam de fórum ambiental. Estadão. 2006. Disponível em: 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,al-gore-e-james-cameron-participam-de-forum-

ambiental-em-manaus,529130. Acesso em: 23 set. 2019. 
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por medo de danificar a mata. Cameron ainda afirma que toda a floresta que vemos no fil-

me é produzida no computador, “porque não queremos danificar uma floresta virgem pra 

fazer um filme” (ANDRADE, 2010). 

Sobre outro filme de sua direção, no relançamento do filme Titanic em 2018, o dire-

tor Cameron afirma, segundo a matéria da revista Veja, que se trata de uma metáfora sobre 

a crise ambiental que a sociedade moderna atravessa. Para o diretor, os governos estão pa-

ralisados e não fazem nada de concreto para evitar uma catástrofe ambiental. Afirma ainda 

que não há liderança forte o suficiente em assuntos críticos na área ambiental devido à in-

fluência de interesses, em fazer mais dinheiro, reerguer a economia, e então a sociedade por 

fim ignora os estragos que faz na natureza e no meio ambiente. 

Segundo o portal de notícias da Veja, durante sua visita ao Brasil em 2011, o diretor 

James Cameron confirma a produção de um documentário na tecnologia 3D sobre os mo-

vimentos de oposição à construção de Belo Monte
25

. Apesar das oposições, a Usina de Belo 

Monte foi construída e o diretor James Cameron ainda não voltou ao Brasil para a produção 

do documentário. 

Além das questões ambientais, James Cameron tem grande envolvimento com tec-

nologias, buscando aprimorá-las para sofisticar a produção cinematográfica e a interativi-

dade entre público e os filmes. Ao analisarmos as produções de James Cameron, são notá-

veis os extensos usos dos meios digitais que o diretor utiliza em seus filmes
26

. Na produção 

de Avatar, Cameron afirma que não iria para uma floresta para gravar o filme, tudo o que 

vemos nos filmes são frutos de tecnologias avançadas, e ainda afirma que pretende inovar 

as tecnologias de terceira dimensão (3D). O diretor é conhecido como um dos responsáveis 

pelo desenvolvimento de novas tecnologias 3D para o cinema, onde os próximos filmes da 

sequência Avatar serão desenvolvidos a partir dessa tecnologia, com o diferencial de não 

precisar dos óculos para visualização 3D: 

 

Assim como o início do 3D, que foi popularizado pelo primeiro Avatar, poucos 

cinemas receberão o sistema, que ainda está em desenvolvimento. James Came-

ron, o criador da franquia, ajuda no processo, que permitirá imagens mais nítidas 

e um efeito de profundidade ainda maior do que o visto na tecnologia atual. 

(ROMARIZ, 2017). 

 

                                                      
25

 James Cameron promete ajudar tribo de índios da Amazônia. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/james-cameron-promete-ajudar-tribo-de-indios-da-amazonia/. Acesso 

em: 20 mar. 2020. 
26

 Importante mencionar que Exterminador do futuro 2, dirigido pelo diretor James Cameron foi um dos pri-

meiros filmes a serem gravados não mais em celuloide, mas em arquivos digitais através dos pixels.  
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Segundo o site Omelete, o próximo plano do diretor Cameron será o uso da tecnolo-

gia 3D sem os óculos na sequência do filme Avatar 2
27

. Ainda segundo o site, a nova tecno-

logia permitirá imagens mais nítidas e um efeito de profundidade ainda maior do que o vis-

to na tecnologia atual. É notável o grande investimento tecnológico que Cameron está fa-

zendo para possibilitar que o filme se torne mais interativo com o público, deixando explí-

cita a sua preocupação com a supervalorização das imagens da narrativa.  

Essa supervalorização da imagem demanda um severo investimento. No site eletrô-

nico da revista Veja
28

, falando sobre o relançamento em 3D de seu grande sucesso Titanic 

(1998), o diretor afirma que a conversão apropriada consome muito tempo e dinheiro. A de 

Titanic usou 60 semanas, 300 artistas e US$ 18 milhões, e ainda diz que “desafio qualquer 

um a me mostrar um filme feito recentemente que tenha gastado esse tempo e dinheiro na 

conversão para o 3D”.  

 O crítico de cinema Mark Cousins (2011) afirma que a partir das inovações tecno-

lógicas Cameron nos mostra o desastre internacionalmente conhecido com o navio RMS 

Titanic. No filme Titanic o diretor, a partir de uma mistura de gêneros cinematográficos 

(como o romântico a partir do envolvimento do casal de diferentes classes sociais Jack e 

Rose, e o cinema catástrofe), faz uso intenso dos meios tecnológicos para nos mostrar pela 

primeira vez o acidente.  

Assim como Avatar e sua preocupação ambiental, James Cameron afirma que o fil-

me Titanic é sobre uma problemática socioambiental, com a intenção de conscientizar as 

pessoas sobre as tragédias que acontecem com a natureza e meio ambiente. A mensagem 

que o filme carrega, segundo Cameron, é sobre como “fomos avisados, o iceberg está dian-

te de n s e não conseguimos desviar o navio da colisão” (CAMERON, 2018). A metáfora 

do iceberg diante de nós parece ser um aviso sobre os sinais que as tragédias socioambien-

tais estão dando para a sociedade humana, sinais que precisam ser ouvidos urgentemente, 

porém não estão sendo levados com a seriedade necessária.  

Os filmes de Hollywood, independentemente de estarem direta ou indiretamente en-

volvidos em causas ambientais, acabam chamando para si essa responsabilidade. Na página 
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James Cameron quer usar 3D sem óculos nos seus filmes. Disponível em: 

https://www.omelete.com.br/avatar/james-cameron-quer-usar-3d-sem-oculos-nos-seus-filmes. Acesso em: 20 

mar. 2020. 
28

Para James Cameron, Titanic é metáfora da tragédia ambiental do mundo. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/para-james-cameron-titanic-e-metafora-da-tragedia-ambiental-do-

mundo/. Acesso em: 20 mar. 2020. 
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eletrônica do Instituto Smithsonian
29

, encontramos uma matéria sobre como os filmes hol-

lywoodianos retratam o estado do planeta Terra, e como a indústria cinematográfica sempre 

teve algo a dizer em suas narrativas com mensagens ambientais. Na matéria, lemos que 

mesmo os filmes de Hollywood tendo diversas temáticas, as mensagens ambientais estão 

implicitamente presentes no enredo.  

É necessário salientar que a análise de qualquer filme não consegue abordar todos 

os aspectos que a obra traz. Entendemos a necessidade de compreender, mesmo que rapi-

damente, os estudos necessários para dialogar teoricamente com as produções cinematográ-

ficas. O trabalho busca estimular frentes de discussão entre as teorias e técnicas cinemato-

gráficas a partir dos processos metodológicos da História Ambiental.  

A História Ambiental busca compreender como a interação do ser humano com a 

natureza ao longo dos anos influencia sua trajetória, como os seres humanos compreendem 

e constroem essa ideia de natureza em cada cultura. O cinema, como produção cultural, é 

inundado de percepções, histórias e ideologias, e a concepção de natureza fazendo parte do 

repertório cultural das sociedades é abordada em diferentes filmes. Assim, os filmes que 

abordam questões ligadas à natureza possibilitam um diálogo metodológico com a História 

Ambiental. 

 

3.2 Os meios digitais e a problemática ambiental no cinema 

 

As mensagens de cunho ambiental vinculadas aos filmes são construídas de diferen-

tes formas para o público. Essas mensagens são expressas não apenas a partir da construção 

de suas personagens, suas falas ou histórias, mas a arte cinematográfica é composta por 

diversas técnicas de filmagem e equipamentos que ajudam a deixar explícitos e implícitos 

quais metáforas, sensações, sentimentos e mensagens as narrativas buscam provocar e re-

produzir.  

A série britânica A história do filme: uma odisseia (2011) narra em 15 episódios a 

história do cinema mundial
30

, dirigida e narrada pelo diretor e crítico de cinema britânico 

Mark Cousins, baseado em seu livro A história do cinema, de 2011. Na série, conhecemos 

as mudanças na edição, nos movimentos de câmera, temáticas dos enredos e outros grandes 

                                                      
29

 A Instituição é um complexo de pesquisas associada a museus, localizada em Washington, D.C. Matéria 

disponível em:  https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/hollywood-takes-on-the-environment-

71984011/.  
30

 Apesar de se tratar de uma série com intuito de trazer o cinema mundial, é notável o predomínio de obras 

europeias e estadunidenses. 
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aspectos das inovações e mudanças do cinema. O décimo episódio nos conta sobre produ-

ções cinematográficas dos anos 1970, dialogando de forma particular com nosso trabalho.  

Para Mark Cousins (2011), os filmes da década de 1970 vieram retratar e fazer re-

fletir diferentes experiências que as sociedades em diferentes lugares do mundo estavam 

vivendo, como a descolonização dos países do continente africano, a construção do muro 

de Berlim, a ascensão do nazismo, fascismo e governos totalitários, movimentos relaciona-

dos ao meio ambiente, a gênero/sexualidade, movimentos de cunho étnicos e raciais e tan-

tos outros importantes movimentos sociais, consequências do contexto político e econômi-

co a nível mundial.  

O filme Avatar parece ter pontos em comum com as inquietações e problematiza-

ções dos filmes da década de 1970. Trazendo o contexto das guerras mundiais, Cousins 

(2011) afirma que nos anos em questão havia muito a se lamentar e repensar, mundialmente 

falando. Avatar busca fazer o público refletir, através da sensibilização de seu roteiro e efei-

tos especiais, sobre temas como a colonização, o genocídio de povos nativos das Américas, 

exploração desenfreada da natureza e desses povos em busca metais preciosos para serem 

vendidos a altos custos. 

Para Cousins (2011), nas histórias dos filmes da década de 1970 fica nítido que uma 

das reflexões é: “não quero ser como meus pais são, o que serei?” (COUSINS, 2011). Ve-

mos nos filmes dessa década certa tendência nos enredos e histórias cinematográficas em 

retratar as insatisfações de diferentes grupos sociais, étnicos e sexuais das sociedades em 

diferentes lugares. Nos filmes das décadas de 1960 e 1970 são retratadas insatisfações que 

as diferentes populações têm com seus governos, com seus representantes políticos, com as 

medidas econômicas sancionadas, com as injustiças provocadas por pessoas que detêm o 

poder, que detêm o dinheiro. Os filmes mostram o que as sociedades, o povo e os governos 

são capazes de fazer pelo acúmulo financeiro, e como as práticas para esse acúmulo poder 

gerar situações irreversíveis ou difíceis de serem revertidas.  

Para Frances Vanoye e Anne Goliot-Lété (2012), as obras cinematográficas moder-

nas dos anos 1960 e 1970 na Europa e países como o Japão representam os desastres das 

guerras mundiais, ausência total de recursos financeiros, crises pol ticas e ideol gicas, “tra-

ta-se de testemunhar, de mostrar o mundo contemporâneo em sua verdade”  (VANOYE;  

GOLIOT--LÉTÉ, 2012, p. 32). Para os autores, nos filmes do período a intriga é o menos 

importante, dando destaque para a descrição da sociedade, o subdesenvolvimento econômi-
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co, desemprego, condição das pessoas idosas, das mulheres, da população LGBTQ
31

, pes-

soas excluídas por sua origem étnica, o problema nos campos e tantas outras questões.  

Na década de 1970 os movimentos ambientalistas também ganharam força e o ci-

nema vinculou esses movimentos em seus enredos. A problemática ambiental ganha espaço 

nas telas de cinema, sendo expressada a partir de diferentes problemas ambientais, como o 

excesso do lixo, o problema da poluição e da fome. O uso da problemática ambiental não 

fica restrito ao período de 1970. Na chegada do século XXI, as questões ambientais nas 

telas de cinema ainda continuam sendo vinculadas a enredos cinematográficos, expressadas 

em filmes hollywoodianos com uma nova sofisticação, os novos meios digitais. James Ca-

meron sendo reconhecido como um diretor que inovou o cinema a partir do uso de novas 

técnicas digitais aborda as problemáticas ambientais em seus filmes com recursos e técnicas 

cinematográficas digitais a partir de edições de som e imagem.  

Cameron busca debater a questão ambiental em seu filme a partir da interatividade 

entre o público e Avatar, onde em 2010 – um ano após o lançamento do filme – é lançado 

um trailer interativo com o público, segundo o site Techtudo
32

:  

 
Diferente dos outros trailers, este é um programa que você instala em seu compu-

tador. Assim que você clica duas vezes em cima do ícone, o trailer completo de 

Avatar começa a rodar. O diferencial está no fato de você poder assistir vídeos 

secundários com o perfil dos personagens ou outras características do cenário e 

da história do filme. No entanto, todo o conteúdo do Trailer Interativo de Avatar 

está disponível somente em inglês. (TRAILER, 2010). 

 

Além do conteúdo interativo, o trailer tem compilado vários conteúdos referentes 

a Avatar publicados nos perfis oficiais do filme em diferentes endereços eletrônicos como 

YouTube e Twitter. O uso das tecnologias possibilita essa interatividade explorada por di-

versos produtores e diretores além de James Cameron. Segundo Stam (2013), os novos 

meios digitais exploram e expandem o efeito de realidade consideravelmente. Assim, a tec-

nologia altera a suposta posição passiva do público para uma mais interativa. A interativi-

dade recoloca espectadores numa posição mais ativa, as exibições cinematográficas são 

supervias de informações por onde o público viaja, segundo o autor. 

Assim, as direções e produções casam a interatividade com uma carga ideológica 

para expressar ideias e encorajar comportamentos. No caso de Titanic e Avatar, Cameron 

usa a interatividade e a carga ideológica para mostrar ao público a necessidade de reavaliar 
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 A sigla faz referência ao grupo de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queer.  
32

 Trailer interativo do filme Avatar. Disponível em: https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/trailer-

interativo-do-filme-avatar.html. Acesso em: 20 mar. 2020. 
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como as sociedades humanas no Ocidente interagem com a natureza. A partir do uso inten-

sivo de tecnologias nos filmes, as produções cinematográficas buscam passar mensagens e 

alertas ao público. Segundo Stam (2013), as novas tecnologias recebem uma quantidade 

significativa de carga ideol gica, “as novas tecnologias oferecem novas possibilidades [...] 

por um lado, facilitam formas mais persuasivas e envolventes de um cinema total, como os 

espetáculos IMAX” (STAM, 2013, p. 351) 
33

.  

Outro aspecto importante a ressaltar é a importância e o reconhecimento das trilhas 

sonora dos filmes de James Cameron. Usando a psicanálise, Stam (2013) afirma que o som 

faz parte da construção humana desde o momento que está sendo gerado, faz parte da cons-

tituição do sujeito. E as produções dos filmes usam as trilhas sonoras como dispositivo para 

sensibilização, fazer o público mergulhar no filme por outra camada além da visual. A tri-

lha sonora do filme Titanic é uma das mais famosas do cinema hollywoodiano. Interpretada 

pela cantora canadense Celine Dion, a música My Heart Will Go On
34

 ocupou primeiro 

lugar das paradas em diferentes países. A música foi vencedora do prêmio Grammy Award 

como canção do ano, melhor desempenho pop vocal, melhor música para mídia visual, en-

tre outros.  

É inegável que a trilha sonora dos filmes é parte fundamental de sua formação. As 

músicas são capazes de causar diferentes emoções no público. Segundo Stam (2013), pode- 

-se dizer que a trilha sonora é o núcleo emocional de um filme, onde a imagem “absorve” o 

som. Falando pontualmente dos filmes de Hollywood, as músicas são pontos marcantes na 

narrativa, as trilhas sonoras dos filmes hollywoodianos lubrificam a psique do público e 

ajudam na continuidade da narrativa, “a música vai na jugular das emoções [...] direciona 

nossas respostas emocionais, regula nossas simpatias, recolhe nossas lágrimas, excita nos-

sas glândulas, acalma nossos pulsos e deflagra nossos medos, geralmente em estreita con-

junção com a imagem” (STAM, 2013, p. 245).  

No filme Avatar, ao entrar pela primeira vez na floresta de Pandora, é ouvido o som 

de diferentes animais, sons semelhantes a grilos, macacos e cigarras. Unidos a belas ima-

gens de árvores e diferentes plantas, os sons são outra dimensão que faz o público se sentir 

imerso e presente na floresta. Segundo Stam (2013), os sons nos filmes ocupam espaços, 

                                                      
33

 É importante ressaltar que o filme Avatar em 2013 foi reexibido na tecnologia IMAX. A nova tecnologia 

além de trazer uma tela maior, tem som e imagem com altas definições.  
34

 Criada pelo músico James Horner, é interessante pontuar que a música foi escrita sem o conhecimento do 

diretor. Cameron planejou uma trilha sonora orquestrada, pois acreditava que uma música com melodia e letra 

não combinavam com o filme. Disponível em: https://cinemacao.com/2017/11/08/especial-titanic-20-anos-2-

parte/. Acesso em: 18 nov. 2019.  
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provocam uma sensação de presença aumentada, sendo dotados de valores semânticos e 

discursivos. Para o autor, assim como a imagem, o som é mediado através da edição, ele é 

construído, modificado e codificado, sendo amalgamado com as imagens para provocar 

uma sensação de realidade, “o som cinematográfico é altamente codificado, constru do e 

cercado de restrições, sendo o produto de uma infinidade de protocolos e proibições” 

(STAM, 2013, p. 241).   

No ataque que dá início à guerra no planeta Pandora, em uma das cenas mais como-

ventes do filme, uma grande extensão de terra pega fogo, os habitantes de Pandora gritam 

desesperados, com medo pelo povo e pela floresta. O ataque busca conter uma possível 

resistência, invade o território e o ocupa para explorar o metal precioso que está submerso 

naquele local. As imagens de destruição de uma extensão da floresta são acompanhadas por 

uma trilha sonora que sensibiliza o público, provoca sentimentos de indignação e injustiça 

devido ao ataque. Citando Royal Brown (1994), Stam (2013) afirma que a trilha sonora 

estimula o público a acolher a cena no plano mítico e ao mesmo tempo ativa um campo de 

associação, tendendo a promover uma identificação emocional.   

 Importante ressaltar que os novos meios tecnológicos, por mais inovações que te-

nham as mídias digitais, ainda recorrem e dialogam com gêneros e aspectos colonialistas. 

Segundo Stam (2013), a democratização multimidiática se limita a uma minúscula esfera de 

privilegiados, e a democratização dos novos meios digitais ainda é semelhante a outras de-

mocracias parciais, onde os meios digitais são cúmplices da cultura militar, de informação e 

entretenimento, para o autor, nas mãos das mesmas pessoas que produzem, distribuem e 

comercializam os novos dispositivos tecnológicos, onde esses novos dispositivos não são 

epistemologicamente subversivos.  

 

3.3 A análise de Avatar e a problemática ambiental 

 

Ao trabalhar com filmes e cinema é preciso compreender como as mensagens dos 

filmes são recebidas pelos públicos, entender como ocorre a interação das questões e refle-

xões que os filmes procuram provocar nos espectadores. A teoria da recepção tem como 

foco o processo de recepção do público em relação à obra de arte. A importância do público 

nesses estudos é uma importante mudança de foco, já que a obra e sua autoria é que eram 

considerados objetos importantes de estudo até então, não o público. 
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Tal teoria foca na experiência estética do leitor como experiência de mundo, de 

forma que o público a transfere da obra de arte para a vida real. O surgimento da estética da 

recepção nos anos 1967 surge no contexto do questionamento do paradigma do estrutura-

lismo. Hans Robert Jauss é conhecido como um dos primeiros a construir a teoria da recep-

ção
35

, a partir da conferencia chamada Provocação em 1967, que surge na Escola de Cons-

tança, que tem como foco a sistematização da teoria da recepção.  

Nome importante da teoria da recepção é Stuart Hall, um dos mais marcantes auto-

res do grupo dos Estudos Culturais. Nos anos 1960, esse campo de investigação também 

entra em contraponto com as teorias que compreendem a recepção do público com obras de 

arte de forma passiva e linear. Outro importante aspecto desse campo é o rompimento da 

ideia monolítica de cultura de massa, fazendo parte do contexto de questionamento do pa-

radigma do estruturalismo e também fazendo parte da virada etnográfica.  

Esse campo de investigação compreende a existência de disputas ideológicas nos 

processos de comunicação, onde o público interpreta ativamente o conteúdo midiático, co-

mo os filmes. Segundo o sociólogo Venício Lima (2014), existiam pelo menos três possí-

veis posições que decodificariam um discurso televisivo, construídas pela audiência: a po-

sição hegemônica dominante, uma versão “negociada” e uma versão de “oposição”.  

A partir das discussões sobre o som, a recepção e os meios digitais e sua importân-

cia nas produções cinematográficas podemos compreender como filmes – e os hollywoodi-

anos especialmente – são produções para causar variadas emoções. Pensando no filme Ava-

tar, podemos dar destaque a algumas cenas que ajudam a discutirmos importantes questões 

do trabalho pela perspectiva da História Ambiental e pelos estudos decoloniais.  

O cinema não se trata de uma obra individual, mas sim resultado de um trabalho co-

letivo. No filme de James Cameron, as imagens de grandes árvores e florestas são usadas 

recorrentemente, sendo alternadas com imagens de diferentes laboratórios. O filme Avatar 

demonstra a comunhão com que vivem os Na’Vi e a natureza, assim faz um contraponto na 

forma como as sociedades ocidentais constroem relações e interações com a natureza.  

3.3.1 A alteridade em Hollywood e no filme Avatar 

 

                                                      
35

 Antes da Hans Robert Jauss, no livro Poética, Aristoteles pensava na definição da qualidade da obra artísti-

ca a partir da experiência vivida por seu leitor, colocando o receptor como parte integrante da obra artística. 
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A união entre o estrangeiro e a nativa em Pandora relembra aspectos da miscigena-

ção em colônias americanas. Em locais onde ocorreu o processo colonizador percebemos 

em diferentes produções culturais, como no cinema e na literatura, que a formação dos po-

vos nesses lugares surgiu a partir de relações e misturas das diferentes etnias que estavam 

presentes nas colônias, o branco, o negro e o indígena. No Brasil podemos citar famosas 

obras como Iracema, de 1865, e O guarani, de 1857, ambas de José de Alencar, onde o 

autor explica a formação do povo brasileiro a partir da união entre indígenas e brancos. A 

partir da romantização dessas relações nas obras, é ignorado o contexto de violência da 

expansão colonial, os genocídios dos povos nativos e a forçada anexação de territórios por 

parte dos colonizadores.  

No início do filme Avatar as primeiras imagens sequenciadas são análogas a uma 

densa floresta com névoas, como se estivéssemos de sobrevoo sobre ela, ao fundo o som de 

cantos que se assemelham a cantos de povos nativos. Em voz off, o personagem principal 

Jake Sully (Sam Worthington) narra fatos de sua vida, onde afirma ter um grande buraco 

em sua vida. Esse grande buraco na vida do personagem pode ser compreendido também 

pelo fato de ter perdido as funções motoras de suas pernas. Parece ter sido também o pró-

prio contexto da guerra e conhecer os horrores intrínsecos a ela, uma mutilação física e psí-

quica.  

Na sequência temos a imagem de Sully num close em seus olhos, depois em primei-

ro plano Sully atravessa na cadeira de rodas a rua em uma cidade no futuro e logo o perso-

nagem some no meio da multidão. Ainda em voz off, o personagem afirma que para solu-

cionar o problema de sua coluna seria necessário dinheiro, e o auxílio que recebe do exérci-

to não é o suficiente para reverter sua condição de cadeirante. O close se trata de um movi-

mento de câmera para expressar os sentimentos do personagem. Já no primeiro plano as 

relações começam a se estreitar muito, uma distância para um diálogo sério, assim nas pri-

meiras sequencias o filme nos apresenta de forma íntima o personagem, de modo que o 

público possa conhecer os conflitos e história de Jake Sully. Nas sequências iniciais do per-

sonagem é apresentada sua realidade, igual a de muitos veteranos de guerra dos Estados 

Unidos. O filme se vincula à discussão de que o governo estadunidense, grupos e departa-

mentos de assistência nitidamente não são suficientes para inserir os ex-soldados em suas 

atividades práticas e comuns do dia a dia após lutarem em nome desse mesmo estado
36

. 

                                                      
36

 “Veteranos de guerra viram sem teto”. Dispon vel em: https://www.otempo.com.br/mundo/veteranos-de-

guerra-viram-sem-teto-1.227097. Acesso em: 30 mar. 2020. 
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Figura 4: Imagem do sonho de Sully 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens, 2020. 

 

Convidado para participar do programa Avatar, liderado pela experiente botânica 

Dra. Augustine (Sigourney Weaver), Jake Sully se envolve nos interesses divergentes entre 

a líder do programa e os vilões coronel Miles Quaritch (Stephen Lang) e o administrador da 

base em Pandora Parker Selfridge (Giovanni Ribisi). Augustine reside em Pandora há 15 

anos, se aproximou dos nativos, aprendeu a falar a língua nativa, os ensinou o inglês e con-

cluiu o projeto de construir uma escola na aldeia dos Omaticaya. Porém, com as medidas 

violentas dos militares para reprimirem os nativos, a escola deixa de ser frequentada.  

Dra. Augustine demonstra nitidamente não concordar com as ações violentas dos lí-

deres militares e administrativos, pois a partir dos seus estudos em botânica, a cientista co-

nhece a riqueza de Pandora, o poder das plantas e seus processos químicos. Na figura 5, 

espantada com o ataque à floresta de Pandora, Augustine explica a Paker sua importância. 

Na sequência, a cientista afirma que a conexão que acontece na floresta trata-se de uma 

rede que une as árvores do planeta e os Na’Vi.  

A tecnologia e a ciência em Avatar são aspectos que chamam atenção. No filme é 

notável a união da ciência com a natureza a partir de máquinas e processos tecnológicos, 

onde genes humanos e humanoides são misturados para criar o corpo do avatar. O filme 

representa o fato de que os códigos internos da natureza se tornam objetos manipuláveis da 

ciência, e como essas manipulações ficaram no controle de empresas, indústrias e governos, 

como a Administração de Desenvolvimento de Recursos (RDA) em Avatar. Assim,  a natu-
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reza se articula não apenas com os próprios códigos, mas também a ordens tecnicoinstruais, 

uma tecnonatureza segundo Cajigas-Rotundo (2007). A figura de Augustine como uma 

exímia cientista/pesquisadora e ao mesmo tempo defensora do planeta de Pandora e de seus 

habitantes, com fortes traços maternais com Jake Sully e as crianças de Pandora, expressa a 

ideia de que a ciência pode ser uma aliada da natureza e sua preservação a partir da mani-

pulação de seus códigos. 

 

Figura 5: Augustine explicando a Parker sobre a importância da floresta 
 

 

Fonte: Google imagens, 2020. 

 

Em Pandora, Sully tem como missão se aproximar dos nativos, conhecer a cultura, 

hábitos e costumes do povo Na’Vi e ganhar sua confiança. Ganhando a confiança dos nati-

vos Sully assumiria o posto de mediador entre os estrangeiros e nativos para que o governo 

estadunidense possa explorar o metal na selva de Pandora sem maiores preocupações. Sul-

ly, ao entrar em contato direto com a natureza e com os povos Omaticaya, entra em crise 

com os objetivos que lhe são dados.   

Ao conhecer os povos de Pandora, suas perspectivas e ideias a partir de suas cone-

xões com a natureza, o estrangeiro compreende que seu trabalho de mediador já está fadado 

ao fracasso, pois segundo o personagem “não há nada que tenhamos que eles queiram” (A-

VATAR, 2009). Neytiri explica para Jake Sully que a importância da natureza para o povo 

Omaticaya reside no fato de todos os seres vivos estarem ligados por uma teia de conexões, 

de fluxos contínuos através da natureza. Vivendo essa crise, Sully se afeiçoa cada vez mais 

com as vivências e ideias dos povos Omaticaya, a partir do contato com a natureza e a 

perspectiva de que ela está conectada e conectando os fluxos da vida. Na figura 6, em seu 
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diário virtual, Sully busca entender o fluxo de energia ligado aos animais e a toda a nature-

za, explicado por Neytiri. 

 

 

 

Figura 6: Em voz off, Sully narra sobre a o fluxo de energia da floresta 

 

Fonte: Google imagens, 2020. 

 

A relação dos Na’Vi com a natureza é caracterizada pela ideia de que todos os seres 

vivos estão conectados entre si e com a natureza, uma teia de conexões que une todas as 

vidas biológicas e processos cíclicos da natureza. Essa percepção de teias e conexões é 

construída a partir dos movimentos ambientalistas, como a ecologia profunda. Assim, Ava-

tar retoma a discussão da ecologia profunda a partir da relação dos Na’Vi com a natureza 

de uma forma romantizada, que não problematiza de forma categórica as questões da pro-

blemática ambiental. A corrente filosófica da ecologia profunda questiona paradigmas da 

modernidade como o capitalismo, o patriarcado, a forma sistematizada e desconecta com 

que a ciência constrói suas teorias sobre diferentes assuntos, como a natureza. A ecologia 

profunda acredita na criação de novos paradigmas e valores sociais para remediarmos dife-

rentes problemas que a sociedade carrega, o que não ocorre no filme Avatar.  

 Após conhecer a cultura, hábitos e língua do povo Na’Vi e passar por rituais pró-

prios de Pandora, Jake Sully é reconhecido com um Omaticaya a partir de um ritual que 

envolve todos os participantes do clã formando uma espécie de teia, onde Sully é visivel-

mente o centro dessa teia a partir da luminosidade dando foco para o personagem, como 

mostra a figura a seguir. 
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Figura 7: Frame onde Jake é reconhecido como Omaticaya 

 

Fonte: Google imagens, 2020. 

 

Uma parte importante do filme é a cena romântica de Neytiri e Sully, seu primeiro 

beijo e uma relação sexual. Após passar pelo ritual de reconhecimento como um Omatica-

ya, o casal se dirige para a árvore das almas, local de grande importância espiritual e exis-

tencial dos Na’Vi. A nativa explica para Sully que aquele local é o lugar para se conectar 

com os antigos ancestrais, de ouvir suas vozes, de orar a eles e receber suas bênçãos. Um 

lugar nitidamente sagrado, onde os dois estabelecem seu contato amoroso, legitimando de 

fato Jake Sully como parte dos Na’Vi. Na figura 8, deitado na câmara que o conecta ao seu 

avatar, ele relembra a afirmação de Neytiri quando diz que os dois estão unidos para a vida 

toda. 

 

Figura 8: Frame em que aparece Sully e a fala de Neytiri sobre a conexão de ambos 
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Fonte: Google imagens, 2020. 

 

Desenvolver aqui um pouco da personagem Neytiri, como ela não é desenvolvida, e 

como se trata de um aspecto geral nos filmes. James Cameron repete a binariedade da mu-

lher como mãe ou/e como companheira. A personagem Trudy Chacon (Michelle Rodri-

guez) também não é bem desenvolvida. Mesmo não fazendo par romântico ou sendo ma-

ternal com algum dos personagens, a piloto da marinha carrega um aspecto nitidamente 

sexual. Não conhecemos a fundo as histórias das personagens, conhecemos apenas infor-

mações importantes para o desenvolvimento do enredo do filme, com Jake Sully como per-

sonagem principal. O filme carrega nítidas questões sexistas no desenvolvimento das per-

sonagens femininas e suas atuações na trama e resolução de problemas da história. As mu-

lheres no filme não são protagonistas, mas sim um apêndice dos personagens masculinos.  

A cena de Neytiri e Sully possibilita uma interpretação metafórica da união sexual 

de ambas as personagens. Relembrando a história dos Estados Unidos a partir da noção de 

wilderness, o papel de Zoe Saldana no filme carrega plurais significados. Podemos interpre-

tar que a nativa Neytiri representa seu próprio povo e cultura, relembrando os próprios na-

tivos estadunidenses e o Novo Mundo. Numa perspectiva maior, a nativa parece representar 

a própria natureza de Pandora, as conexões, os fluxos de energia e os ciclos naturais. Entrar 

em contato com a nativa parece ter o mesmo sentido de entrar em contato com natureza 

estadunidense, a free land. Jake Sully pode ser interpretado como o estrangeiro que vem 

para a free land, e ao estabelecer contato com a wilderness algo no personagem muda, Sul-

ly adquire uma nova identidade. Sentimentos de justiça e indignação diante das violências 

dirigidas aos nativos por parte do governo estadunidense surgem no personagem, mostran-

do como a interação com a natureza de Pandora o influenciou de forma benéfica.  

O enredo de Avatar e a floresta de Pandora possibilitam relembrar parte da história 

estadunidense, a ocupação do Oeste e o contato contínuo com a natureza, a fronteira, a wil-
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derness, e como esse contato possibilitou o surgimento do verdadeiro povo estadunidense, 

os fundadores legítimos da nação. Falar da wilderness e da fronteira é relembrar o Destino 

Manifesto, doutrina que compreende a nação estadunidense como a escolhida por Deus 

para civilizar a terra, afirmando sentimentos inatos de expansão. No filme, essas questões 

são retomadas com grande sensibilização e romantização a partir do relacionamento de 

Neytiri e Jake Sully, onde a partir da união do estrangeiro com a nativa iniciará um começo 

para Sully e os Omaticaya.  

A problemática ambiental se apresenta nitidamente mais no final do filme, quando 

Jake Sully se conecta e dialoga com a árvore das almas. Sully diz à Ewya que no mundo 

aonde Dra. Augustine e ele viviam não existe verde, a população matou a “mãe” deles, e 

que pretendem fazer o mesmo em Pandora. Na figura 9 pode-se observar o momento em 

que se unem. 

 

 

 

Figura 9: Frame com Jake pedindo ajuda para Ewya para lutar contra o “povo do céu” 
 

 

Fonte: Google imagens, 2020. 

 

A fala de Sully traduz o debate da modernidade relacionado à natureza. Traduz a 

preocupação que as sociedades humanas sentiram em relação a fenômenos naturais a partir 

dos anos 1970, como a poluição, o aumento das temperaturas pelo mundo, a camada de 

ozônio e outros problemas relacionados ao meio ambiente e à natureza. Conhecendo o mo-

do de vida dos Na’Vi, o personagem aprende a estabelecer novas conexões com a natureza, 

e o relacionamento tem com Neytiri parece ajudá-lo a construir essa nova relação. O filme 

nos mostra uma possível solução para esses problemas, apresentando novas formas de se 
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relacionar com a natureza, como Jake Sully, tendo como referência a consciência ecológica 

de povos nativos.  

No final do filme, os povos Omaticaya conseguem vencer os estrangeiros e Jake 

tem sua redenção, escolhe viver com o povo Na’Vi ao lado de sua companheira Neytiri. Em 

outro ritual, o avatar e o corpo real de Jake são levados para Ewya, onde as forças ances-

trais fazem uma espécie de “troca”. Jake, a partir de então, não vive mais em seu corpo hu-

mano, mas no corpo do avatar criado em laboratórios. Expulsando alguns dos estrangeiros 

de Pandora, Sully afirma que apenas alguns foram escolhidos para ficar, expulsão feita a 

partir do uso de armas dos nativos e dos estrangeiros que foram aceitos para ficar em Pan-

dora. A cena parece legitimar o uso de armas para fazer justiça, vencer seus inimigos e 

promover a liberdade. Na figura 10, podemos observar os nativos expulsando os estrangei-

ros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Frame - Portando armas, nativos e estrangeiros expulsam seus inimigos  

de Pandora 
 

 

Fonte: Google imagens, 2020. 

 

A conexão de Jake Sully com a natureza de Pandora, partindo de uma interação não 

violenta e de subestimação, se dá a partir de relacionamento romantizado. Criando afetos 

por Neytiri e o estilo de vida que os Na’Vi construíram, Sully se sente afetado pelo senti-



97 
  

 
 

mento de proteção dos Omaticaya. O filme Avatar não tenciona questões como o capitalis-

mo, a forma, a violência e a invisibilização de povos indígenas. O filme parece nos dizer 

“ame e respeite a natureza” como uma forma de resolver a questão ambiental, mas compre-

endemos que na vida real para mudar os problemas que a sociedade moderna carrega, como 

a questão ambiental, será necessário mais do que amor e respeito.  

Na conferência de Rio-92
37

 nasce a Agenda 21, um programa de ação que viabiliza 

novas medidas de desenvolvimento ambientalmente racional. Ela concilia métodos de pro-

teção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Uma das pautas da Agenda 21 trata-

se da erradicação da fome ou pobreza mundial, segundo o documento, no capítulo três: 

 

Uma política de meio ambiente voltada sobretudo para a conservação e a prote-

ção dos recursos deve considerar devidamente aqueles que dependem dos recur-

sos para sua sobrevivência, ademais de gerenciar os recursos de forma sustentá-

vel. Não sendo assim, tal política poderia ter um impacto adverso tanto sobre o 

combate à pobreza como sobre as possibilidades de êxito a longo prazo da con-

servação dos recursos e do meio ambiente. Do mesmo modo, qualquer política de 

desenvolvimento voltada principalmente para o aumento da produção de bens, 

caso deixe de levar em conta a sustentabilidade dos recursos sobre os quais se ba-

seia a produção, mais cedo ou mais tarde haverá de defrontar-se com um declínio 

da produtividade, e isso também poderia ter um impacto adverso sobre a pobreza. 

Uma estratégia voltada especificamente para o combate à pobreza, portanto, é re-

quisito básico para a existência de desenvolvimento sustentável. A fim de que 

uma estratégia possa fazer frente simultaneamente aos problemas da pobreza, do 

desenvolvimento e do meio ambiente, é necessário que se comece por considerar 

os recursos, a produção e as pessoas, bem como, simultaneamente, questões de-

mográficas, o aperfeiçoamento dos cuidados com a saúde e a educação, os direi-

tos da mulher, o papel dos jovens, dos indígenas e das comunidades locais, e, ao 

mesmo tempo, um processo democrático de participação, associado a um aperfei-

çoamento de sua gestão. (BRASIL, 1992).  

 

Segundo a Agenda 21, políticas voltadas para o meio ambiente são ações que se 

preocupam com pessoas e comunidades que dependem dos recursos naturais para sobrevi-

ver, buscando administrá-los de forma sustentável. O texto também afirma que qualquer 

política de desenvolvimento voltada para a produção de bens que não tenha uma postura 

sustentável haverá problemas de produtividade e também impacto sobre a pobreza. Assim, 

a Agenda 21 afirma que uma estratégia que combata especificamente a pobreza é requisito 

básico para um desenvolvimento sustentável.  

O documento tem como objetivo, a longo prazo, desenvolver em todas as áreas a-

tingidas pela pobreza “estratégias e programas integrados de manejo saudável e sustentável 

                                                      
37

 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ou mais conhecida como 

Rio-92, trata-se foi uma conferência de chefes de estado organizada pelas Nações Unidas e realizada de 3 a 14 

de junho de 1992 na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. O objetivo do encontro foi debater os problemas 

ambientais mundiais. 
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do meio ambiente, mobilização de recursos, erradicação e mitigação da pobreza, emprego e 

geração de rendimentos” (BRASIL, 1992). Uma das formas de solucionar o problema da 

fome no mundo foi aumentar as produções de plantio de produtos selecionados em diferen-

tes partes do mundo. Surge nos anos 1960 e 1970, nos Estados Unidos e na Europa, a Re-

volução Verde, pensada pelo engenheiro agrônomo estadunidense Norman Borlaug.  

Tal revolução vem como solução para a questão da fome mundial, uma das pautas 

centrais da crise ambiental da modernidade. A Revolução Verde traz inovações como os 

usos de fertilizantes e agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas. Assim, ocorrem a 

mecanização e a produção em massa de produtos homogêneos. Também faz parte das no-

vas técnicas da Revolução Verde o uso de tecnologias de plantio, irrigação, colheita e a 

diminuição da mão de obra.  

Segundo a geógrafa Rosângela Nasser Ganimi e Thiago Oliveira de Andrades 

(2007), a Revolução Verde não é apenas um avanço técnico para aumentar a produtividade, 

mas também existe uma intencionalidade inserida na estrutura de um processo histórico. 

Segundo a autora, o contexto do final da Segunda Guerra Mundial é importante para com-

preender a ascensão da Revolução Verde, momento em que é possível percebermos a for-

mação de um conjunto de variáveis técnicas, sociais, políticas e econômicas para seu de-

senvolvimento. Segundo Ganimi e Andrades (2007), durante a Segunda Grande Guerra, 

instituições privadas, vendo na agricultura uma boa chance para reprodução do capital, co-

meçaram a investir em técnicas para o melhoramento de sementes, denominadas Variedade 

de Alta Produtividade, no México e nas Filipinas. Dentre as sementes destacam-se o trigo, 

o milho e o arroz, sementes que são a base da alimentação da população mundial.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial os países industrializados adotaram políti-

cas de apoio à revolução agrícola, garantindo aos produtores preços estáveis e crédito facili-

tado. Segundo a advogada Juliana Santilli (2009), em seu trabalho intitulado Agrobiodiver-

sidade e Direitos Dos Agricultores (2009), esses países adotaram também medidas para 

facilitar a comercialização dos produtos, a compra de máquinas, de adubos e fertilizantes 

químicos, pois tinham como objetivo acelerar a revolução agrícola, liberar mão de obra 

para a indústria e para o setor de serviços. 

Na maioria dos países industrializados, segundo Santilli (2009), o desenvolvimento 

agrícola se realizou com base na agricultura familiar. Segundo a autora, o objetivo era 

transformar as unidades camponesas em estabelecimentos familiares viáveis e capazes de 
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responder a uma exigência básica do processo de industrialização, a alimentação farta e 

barata para as populações urbanas. 

 No final da década de 1950 e início de 1960, o modelo agrícola dependente de in-

sumos industriais e da mecanização se estendeu por várias regiões do mundo, tornando-se 

conhecido como “Revolução Verde”. Para Juliana Santilli (2009), existiram outras revolu-

ções agrícolas que teriam antecedido a Revolução Verde. Para a autora, do século XVI ao 

XIX, grande parte da Europa passou por uma nova revolução agr cola, “a primeira revolu-

ção agr cola dos tempos modernos”, com estreita ligação com a primeira Revolução indus-

trial. A primeira revolução agrícola dos tempos modernos, segundo a autora, criou os sis-

temas de culturas de cereais e forrageiras sem pousio
38

. Essa é uma das principais transfor-

mações do novo sistema, já que os pousios tiveram papel fundamental nas antigas rotações 

trienais. Os pousios foram substituídos por pradarias artificiais de gramíneas e forrageiras
39

, 

e as forragens passaram a se alternar quase continuamente com os cereais.  

Já a segunda revolução agrícola dos tempos modernos, segundo Santilli (2009), se 

caracterizou pelos novos meios de produção agrícola advindas da revolução industrial, co-

mo a mecanização, a motorização e a introdução de produtos químicos (adubos, fertilizan-

tes e agrotóxicos). Caracterizou-se também pela seleção de variedades de plantas e de raças 

de animais adaptados aos novos meios de produção agrícola.   

Assim, segundo Santilli (2009), enquanto a mecanização aumentou a superfície e o 

número de animais por trabalhador agrícola, a utilização de produtos químicos e o desen-

volvimento genético de variedades de vegetais e raças de animais aumentaram o rendimen-

to por hectare, ou por animal. No início do século XIX o emprego de produtos químicos 

cresceu significativamente, principalmente depois da segunda Guerra Mundial. Segundo a 

autora, esse crescimento foi acompanhado da formulação de novas teorias científicas, que 

incentivaram a substituição da fertilização orgânica pela fertilização química. 

Já no século XX, surge a Revolução Verde, um modelo de produção agrícola surgi-

do na Europa e nos Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970. A revolução tem como 

objetivo o aumento da produção agrícola, com a promessa de acabar com a fome mundial 

em diferentes países, principalmente no sul global (de países em subdesenvolvimento). A 

Revolução Verde é a manipulação de códigos genéticos da biodiversidade.  

                                                      
38

 Pousio em agricultura é nome que se dá ao descanso ou repouso proporcionado às terras cultiváveis, inter-

rompendo-lhe as culturas para tornar o solo mais fértil. 
39

 Forrageira ou planta forrageira são as plantas, geralmente, gramíneas e leguminosas usadas como fonte de 

alimento para os animais. 
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Tal revolução une insumos químicos (agrotóxicos, fertilizantes de solo e adubos), 

com insumos mecânicos (tratores, colheitadeiras mecânicas) e biológicos (pesquisa em me-

lhoria de sementes). Para incentivá-la, foram criadas estruturas de crédito rural subsidiado 

com o apoio de órgãos governamentais e organizações internacionais. Surge também uma 

estrutura de ensino, pesquisa e extensão rural associadas ao modelo agrícola da Revolução 

Verde.  

Assim, foram desenvolvidos, segundo Juliana Santilli (2009), vegetais de alta pro-

dutividade que dependiam do uso desses insumos conhecidos como “pacote tecnol gico” 

da Revolução Verde, “promovendo uma intensa padronização das práticas agr colas e arti-

ficialização do ambiente natural” (SANTILLI, 2009, p. 43). Assim, as inovações tecnológi-

cas permitiram controlar os processos biológicos que determinaram o crescimento e rendi-

mento das plantas e a compatibilização de fatores biológicos com os insumos produzidos 

industrialmente.  

Para a modernização agrícola não bastou usar quantidades crescentes de adubos e 

fertilizantes químicos. Segundo Santilli (2009), foi necessário desenvolver e selecionar va-

riedades de plantas capazes de absorver e potencializar os efeitos dos insumos químicos. As 

plantas passaram a ser também selecionadas em função a sua possibilidade de se adequar as 

técnicas de mecanização, como por exemplo, variedades mais homogêneas em relação ao 

período de maturação, serem mais fáceis de debulhar etc. Segundo a autora, o objetivo não 

era apenas adaptar as variedades de plantas ao uso dos adubos químicos, mas também aos 

novos meios mecânicos e às exigências da indústria agroalimentar.  

Isso ocorreu também em relação a animais domésticos. Os animais passaram a ser 

selecionadas de acordo com a capacidade de consumir as rações industriais e de se adaptar 

à mecanização. Por exemplo, passaram a ser selecionadas vacas cujas tetas não fossem 

muito grandes, pequenas ou mal formadas para que pudessem ser ordenhadas mecanica-

mente, sendo eliminadas aquelas vacas que retêm o leite ou contraem doenças de mama, ou 

têm altura ou tamanho fora do padrão das novas instalações industriais. Esses animais, cada 

vez mais confinados em pequenos espaços, passaram a representar um grande capital imo-

bilizado, e para reduzir eventuais perdas por doenças, os criadores de gado começaram a 

tomar precauções sanitárias extremamente rigorosas. Precauções como aplicar todo tipo de 

vacinas e antibióticos. Segundo Santilli (2009), muitas raças de animais domésticos foram 

perdidas durante esse processo de padronização. 
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Não se pode negar que essa revolução trouxe inúmeros impactos sociais e ambien-

tais negativos. A modernização do campo fez com que as famílias e pequenas produções 

agrícolas que não conseguissem acompanhar a revolução fossem expropriadas, ocorrendo o 

aumento da concentração de terras nas mãos de grandes empresas e aumentando o êxodo 

rural e o inchaço das cidades. Assim, segundo Santilli (2009), apenas segmentos sociais e 

econômicos específicos se beneficiaram dos avanços tecnológicos e dos aumentos de ren-

dimento e de produtividade ocasionados pela substituição dos sistemas agrícolas tradicio-

nais pelos sistemas modernos. O novo modelo agrícola e suas mudanças tecnológicas bene-

ficiaram especialmente as grandes propriedades rurais, monocultoras, voltadas para a ex-

portação de cultivos comerciais. Em nível internacional, 

 
a maior parte dos agricultores dos países em desenvolvimento da América Latina, 

da Ásia e da África não foi beneficiada pela revolução verde. A semeadura dos 

novos cultivos de alto rendimento e sua manutenção, através de pesticidas, fertili-

zantes e máquinas agrícolas, é muito cara e inacessível para os agricultores po-

bres. A população rural desses países é justamente a mais atingida pela fome, o 

que mostra a ineficácia de um modelo agrícola que estimulou o aumento da pro-

dução e da produtividade mas marginalizou as populações que não podem ter a-

cesso às tecnologias da revolução verde. (SANTILLI, 2009, p. 44). 

 

Além dos impactos sociais, a Revolução Verde ocasionou graves impactos ambien-

tais, segundo Santilli (2009), como a contaminação dos alimentos, intoxicação humana e 

animal, surgimento de pragas mais resistentes aos agrotóxicos, contaminação das águas e 

dos solos, erosão e salinização do solo, desertificação, devastação de florestas, marginaliza-

ção socioeconômica dos pequenos agricultores, perda da autossuficiência alimentar, êxodo 

rural e migração para as cidades, desemprego etc.  

Para a autora, a homogeneização das práticas produtivas e a artificialização dos e-

cossistemas agrícolas produziram uma brutal redução (e, em muitos casos, a eliminação 

completa) da diversidade de espécies e variedades de plantas cultivadas e de ecossistemas 

agrícolas existentes no planeta. A partir de 1990 surge uma “nova” revolução com a pro-

messa de erradicar a fome no mundo, com a biotecnologia. Segundo Santilli (2009), as em-

presas do ramo químico-farmacêutico passaram a vislumbrar novas perspectivas comerciais 

com a biotecnologia agrícola, principalmente a partir do desenvolvimento da tecnologia do 

DNA recombinante, ou transgenia. Essa tecnologia permitiu a transferência de genes de um 

organismo para outro, superando as barreiras de cruzamento genético entre as espécies, o 

que aumentou muito a produtividade das pesquisas no desenvolvimento de cultivos com 
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características agronômicas desejáveis e propiciou uma cobrança mais eficiente dos direitos 

de propriedade intelectual.  

No filme Avatar, a partir da fala de Jake Sully e a mensagem que o filme busca a-

presentar, é perceptível o discurso de destruição da natureza, de escassez dos elementos 

naturais, da fauna e a flora e como é necessário que as sociedades humanas busquem se 

conscientizar sobre a forma destrutiva com que as relações sociedade-natureza foram cons-

truídas. A partir da teoria decolonial, Cajigas-Rotundo (2007) compreende que tais discur-

sos de escassez e destruição são discursos da ideologia do ecocapitalismo, que têm como 

origem os centros mundiais do capitalismo. O autor nos apresenta outra argumentação para 

a compreensão da problemática ambiental. 

Indo de encontro com os discursos de escassez e conservação da natureza e meio 

ambiente do ecocapitalismo, é produzido o discurso da abundância por organizações indí-

genas, se posicionando politicamente a partir da biodiversidade. Segundo Cajigas-Rotundo 

(2007), em termos gerais, a perspectiva da biodiversidade consiste na consciência da perpe-

tuidade dos ciclos vitais da natureza, a partir de uma visão orgânica do meio natural. As 

vidas biológicas e seus territórios são constantes fluxos que se regeneram continuamente, 

garantindo os avanços das colheitas, da fertilidade das pessoas, dos ciclos agroecológicos 

etc. Essa perspectiva da produção e reprodução da vida, segundo o autor, trata-se de um 

saber que garante a reprodução das formas de vida nos territórios ancestrais.  

As organizações indígenas têm como eixo do discurso de abundância a ideia de 

reproduzir. Essa denominação entende a importância da utilização de linguagens compre-

ensíveis para a população local, socializando e traduzindo a linguagem especializada das 

políticas nacionais e globais de biodiversidade, rompendo com a hegemonia da produção 

escrita frente à produção oral. Há também a preocupação em fortalecer mecanismos como 

autogoverno e autogestão ambiental através da figura jurídica de proteção, para exercer um 

controle territorial autônomo frente a figuras armadas colonialistas regionais, nacionais e 

globais.  

Melhorar a organização para fins próprios para estabelecer diálogos críticos com 

os discursos e atividades científicas ligadas à conservação da biodiversidade para fortalecer 

as práticas de manejo tradicional dos ecossistemas e apoiar a educação independente como 

mecanismo de defesa contra o discurso dominante que promove a homogeneização cultural, 

respeitando as diferenças culturais e espirituais próprias das diversas etnias populacionais e 

aumentar de maneira controlada a população indígena, também são preocupações dessas 
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organizações. Assim, “não se trata então apenas de conservar a biodiversidade, mas tam-

bém a cosmovisão dos povos ind genas” (CAJIGAS-ROTUNDO, 2007, p. 69).  

Para o autor, a questão urgente dessa agenda da biodiversidade trata-se da pro-

teção e recuperação dos conhecimentos tradicionais e ancestrais milenares. Para as culturas 

indígenas, o conhecimento, a palavra e as práticas do manejo do entorno são partes de uma 

ecosofia da multiplicação da vida, onde os conhecimentos têm uma “palavra-comum”, que 

transmite um saber herdado a partir da ancestralidade. A biocolonialidade de poder trata-se 

de uma visão economicista ocidental a partir dos direitos de propriedade intelectual. Assim, 

o autor entende a luta dos povos indígenas em favor dos conhecimentos tradicionais como 

uma valorização completa da natureza que não reduz o meio ambiente a lógicas exclusivas 

do capital e da propriedade privada, mas obedece a uma visão holística e completa do mun-

do, na qual território e conhecimento são instâncias de localidades variadas que abarcam o 

humano e o não humano em busca de tornar concreto o sonho da abundância.  

Com o surgimento do período da modernidade, novas ideias são desenvolvidas 

e subjetividades são criadas ou remodeladas. Ideias sobre natureza e meio ambiente tam-

bém passaram por reformulações filosóficas, econômicas e políticas. O cristianismo tam-

bém influenciou nas produções sobre o meio natural. A filosofia cristã, afirmando que os 

homens são a imagem e semelhança de Deus, legitimou a superioridade do homem (branco 

e europeu), em relação às outras criações divinas, como as plantas e os animais, que serviri-

am apenas para sustentar o homem, criando o que chamamos de especismo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos anos 1970, surge nas sociedades humanas uma maior preocupação em 

relação à forma destrutiva com que a humanidade vem explorando a natureza. Assim, são 

marcados encontros entre nações para solucionar a questão ambiental, discutindo noções 

como a sustentabilidade e consumo consciente. A nova demanda da modernidade de prote-

ção ambiental é absorvida por diferentes esferas da sociedade, como na educação, na pro-

dução de conhecimento e nos repertórios culturais, como o cinema.  

A indústria de Hollywood incorpora a problemática ambiental em seus filmes, mos-

trando sua versão sobre a questão ambiental e possíveis soluções. Em diferentes gêneros 

cinematográficos, problemas como o lixo, a poluição e diferentes questões ambientais fa-

zem parte dos enredos hollywoodianos. Esta pesquisa, a partir de filmes como Avatar, Po-

cahontas e Dança com Lobos, buscou compreender como questões da natureza e também 

dos nativos estadunidenses são abordadas na indústria hollywoodiana.  

 O filme Avatar traz a mensagem da necessidade de cuidado e preservação da natu-

reza, usando como referência a consciência ecológica de nativos estadunidenses. A questão 

ambiental está presente no filme, utilizando de forma romantizada as ideias da corrente 

filosófica da ecologia profunda. Na trama conhecemos a trajetória de Jake Sully em Pando-

ra, acompanhando os ensinamentos que os povos Omaticaya transmitem para o personagem 

principal. Segundo Neytiri, a natureza e seus ciclos estão ligados com as diversas vidas 

biológicas existentes, uma relação de interdependência e conexão. Essa noção de uma rede 

de conexões é descrita por Capra (1996) a partir do conceito de ecologia profunda. O filme 

se apropria da ideia de conexão da natureza com as vidas biológicas como argumento para 

a preservação e cuidado do meio ambiente, porém, não tenciona importantes fatos sobre a 

questão ambiental, não problematizando, por exemplo, como o sistema capitalista e sua 

manutenção de poder são os grandes ocasionadores da exploração de recursos naturais.  

Outro ponto importante do filme é compreender na narrativa algumas mensagens e 

afirmações do enredo que reproduzem teorias e perspectivas dos povos estadunidenses, 

como o Destino Manifesto. O desenvolvimento das tramas no filme relembra o imaginário 

estadunidense sobre a origem do nascimento de sua nação. Com o Destino Manifesto, en-

contramos no filme a reprodução da ideia de wilderness, categoria importante para a forma-

ção da identidade nacional da nação dos Estados Unidos.  
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Ver a questão ambiental sendo abordada por filmes que chegam a diferentes públi-

cos e lugares do mundo é importante, porém, é necessário haver, por parte dessas produ-

ções, uma discussão de forma profunda de questões tão importantes, filmes que subvertam 

os valores da atualidade, questionando os paradigmas que vivemos para buscarmos solu-

ções para questões de extrema urgência. A questão ambiental torna-se um problema em 

diferentes esferas das sociedades e, consequentemente, do sistema capitalista, onde a biodi-

versidade é vista como um elemento para a reprodução e manutenção do capital. Assim, 

essas diferentes esferas “verdejam”, o cuidado ambiental no sistema capitalista torna-se 

uma importante questão a partir do século XX. Segundo os estudos decoloniais, a articula-

ção da questão ambiental no projeto do capitalismo chama-se ecocapitalismo, trabalhando 

com noções de sustentabilidade e consumo consciente, discursos semelhantes que encon-

tramos em filmes hollywoodianos, como em Avatar, por exemplo.  

A partir do filme Avatar interpreta-se que o recorrente desmatamento da natureza, a 

extinção de espécies, o problema na camada de ozônio, o excesso de lixo e tantas outras 

questões ligadas à natureza e o meio ambiente precisam de soluções mais reais e práticas do 

que somente respeitar a natureza e compreender as conexões que ela constrói. A partir do 

surgimento da História Ambiental no contexto de busca por interpretações mais holísticas 

sobre os fatos, explicações que compreendam o entendimento integral da história humana, a 

resolução da questão ambiental requer profundas mudanças estruturais em diferentes esfe-

ras da sociedade humana, pois os problemas ambientais têm características estruturais.  

O filme Avatar parece colocar toda a sociedade num barco de culpa de forma ho-

mogênea quando se trata da questão ambiental. É perigoso afirmar que todas as pessoas têm 

responsabilidade de forma igual sobre a questão ambiental. Não podemos esquecer que as 

pessoas mais pobres e marginalizadas são as que mais sofrem com a poluição, o desmata-

mento, as alterações climáticas e as diferentes consequências dessa problemática. A Histó-

ria Ambiental tem como referência temporal processos macro-históricos, como os proces-

sos de colonização.  

Mostrando que os problemas da modernidade estão associados sistemicamente à 

degradação ambiental, sendo necessário que as sociedades humanas reavaliem estruturas 

criadas no passado e sua forma de funcionamento em relação à natureza a todo o ecossis-

tema de nosso planeta, precisamos reconhecer que países ricos do hemisfério norte constru-

íram boa parte de suas riquezas a partir de exploração, saques e genocídios de outros países. 
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Os saques e explorações do período colonial são ligados a problemáticas ambientais na 

modernidade.  

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Cláudia. “Não quero danificar a floresta por um filme”, diz Cameron. Seção 

Economia, 2010. Disponível em: https://www.terra.com.br/economia/nao-quero-danificar-

a-floresta-por-um-filme-diz-

cameron,9c08cf3736f2d310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. Acesso em: 6 mar. 

2019. 

 

AUMONT, Jacques; BERGALA, Alain; MARIE, Michel; VERNET, Marc. A estética do 

filme. Tradução: Marina Appenzeller; Revisão técnica: Nuno Cesar P. de Abreu. 9. ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2012. 

 

AVATAR. Direção de James Cameron. Estados Unidos da América: 20th Century Fox, 

2009. 1 vídeo (162 min.). 

 

AVILA, Arthur Lima de. (trad.). O significado da história. Originalmente publicado por 

Frederick Jackson Turner. História, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 191-223, 2005. 

 

BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. Revista Brasileira Ciência 

Política [online], n. 11, p. 89-117, 2013. 

    

BENTE, Richard Hugh. Meio ambiente e cinema. São Paulo: Editora Sena, 2008.  

 

BORGES, Rafael. Como o Oeste se perdeu: representação, nação e modernidade no Novo 

Western (1969-2012). 2015. 433f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Goiás, Fa-

culdade de História, Goiânia, 2015. Disponível em: 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/5517/5/Tese%20-

%20Rafael%20Borges%20-%202015.pdf. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio 

Ambiente e desenvolvimento. Agenda 21, cap. 3. Rio de Janeiro, 1994. 

 



107 
  

 
 

CAJIGAS-ROTUNDO, Juan Camilo. Anotaciones sobre la biocolonialidad del poder. Pen-

samento Jurídico, São Paulo, n. 18, p. 59-72, 2007. 

 

CAMERON, James. Para James Cameron, ‘Titanic’ é metáfora da tragédia ambiental do 

mundo. [Entrevista cedida a] Carlos Helí de Almeida. Veja, Rio de Janeiro, dez. 2018. Dis-

ponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/para-james-cameron-titanic-e-

metafora-da-tragedia-ambiental-do-mundo/. Acesso em: 23 jan. 2019. 

 

CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos.  

Tradução: Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1996. 

 

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade: Tradução: Klauss Brandini. São Paulo: Paz 

e Terra, v. 2, 1999. 

 

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. La hybris del punto cero. Ciencia, Raza e Ilustración en 

la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá: Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeria-

na, 2005. 

 

COSTA, Antonio. Compreender o cinema. Tradução: Nilson Moulin Louzada. 2. ed.  São 

Paulo: Globo, 1989.  

 

COUSINS, Mark. A história do cinema: Uma Odisseia. São Paulo: Canal Curta, 2011. Sé-

rie documental em 15 episódios (60 min cada). Disponível em: 

http://canalcurta.tv.br/series/serie.aspx?serieId=603. Acesso em: 7 jan. 2020. 

 

FERRO, Marc. “O filme: uma contra-análise da sociedade? ” In: LE GOFF, Jacque; NO-

RA, Pierre (org.). História: novos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. p. 199-

213.  

 

GANIMI, Rosângela Nasser; ANDRADES, Thiago Oliveira de. Revolução verde e apro-

priação capitalista. CES Revista, Juiz de Fora, v. 21, 2007. Disponível em: 

https://www.cesjf.br/revistas/cesrevista/edicoes/2007/revolucao_verde.pdf. 

 



108 
  

 
 

LEFF, Enrique. Construindo a História Ambiental da América Latina. Esboços: histórias 

em contextos globais, Florianópolis, v. 12, n. 13, p. 11-29, nov. 2005. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/383/9913. Acesso em: 6 mar. 

2019.  

 

LIMA, Venício. Stuart Hall e os estudos de mídia. Sintese.org.br, 2014. Disponível em: 

https://www.sintese.org.br/2014/02/24/stuart-hall-e-os-estudos-de-midia/.  

 

MANEVY, Alfredo. “Holl  ood: a versatilidade do gênio do sistema”. In: MASCAREL-

LO, Fernando (org.). A história do cinema contemporâneo. Campinas, SP: Papirus, 2008. 

p. 253-268.  

 

MARIE, Michel. A estética do cinema, Jacques Aumont e outros autores. Editora Papi-

rus. 9. ed. 1995. 

 

MIGNOLO, Walter. El pensamiento decolonial desprendimiento y apertura. In: CASTRO-

GÓMEZ, Santiago; GROSGOGUEL, Ramón. (orgs.). El giro decolonial: reflexiones para 

una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Edito-

res; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Uni-

versidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007. p. 25-46.  

 

MINDWALK. Direção de Bernt Amadeus Capra. Estados Unidos da América: Imagens de 

Triton, 1990. 1 fita VHS (112 min). 

 

MORETTIN, Eduardo Victorio. O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro. 

História: Questões & Debates, Curitiba, n. 38, p. 11-24, 2003. Disponível em: 

https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/2713/2250.  

 

NOGUEIRA, Renato. Mulheres e deusas: como as divindades e os mitos femininos for-

maram a mulher atual. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2017. 

 

PÁDUA, José Augusto. As bases teóricas da História Ambiental. Estudos Avançados, São 

Paulo, v. 24, n. 68, 2010. 



109 
  

 
 

 

PASSARINHO, Nathália. Cameron critica Belo Monte e diz que ‘problema não é s  do 

Brasil’. G1, Brasília, Brasília, 2010. Disponível em: 

http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1566681-9356,00-

CAME-

RON+CRITICA+BELO+MONTE+E+DIZ+QUE+PROBLEMA+NAO+E+SO+DO+BRA

SIL.html. Acesso em: 9 nov. 2018. 

 

PINKOLA ESTÉS, Clarissa. Mulheres que correm com os lobos. Rio de Janeiro: Rocco, 

2014.  

 

PRADO. Maria Ligia Coelho. América Latina no século XIX: tramas, telas e textos. São 

Paulo: Editora da USP; Bauru: Editora do Sagrado Coração, 1999.  

 

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

 

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LAN-

DER, Edgardo (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspec-

tivas latino-americanas. Buenos Aire: CLACSO, 2005. p. 117-142.  

 

ROMARIZ, Thiago. Avatar 2 será exibido em 3D sem óculos: James Cameron ajuda no 

desenvolvimento da nova tecnologia. Omelete. São Paulo, 2017. Disponível em: 

https://www.omelete.com.br/avatar/avatar-2-sera-exibido-em-3d-sem-oculos. Acesso em: 6 

mar. 2019. 

 

RÜSEN, Jörn. Tópica: formas e processos da historiografia. In: RÜSEN, Jörn. Teoria da 

história: uma teoria da história como ciência. Tradução: Estevão C. de Rezende Martins. 

Curitiba: Editora UFPR, 2015. p. 189-214. 

 

SANTIAGO JÚNIOR, FRANCISCO. Cinema e historiografia: trajetória de um objeto his-

toriográfico (1971-2010). História da Historiografia, Rio Grande do Norte, v. 5, n. 8, p. 

151-173, 17 ago. 2011. 

 



110 
  

 
 

SANTILLI, Juliana. Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. 2009. 409f. Tese 

(Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Centro de Ciências Jurídicas e 

Sociais, Curitiba, 2014. Disponível em: https://florestasdofutu-

ro.files.wordpress.com/2013/06/juliana-santilli-phd-thesis.pdf. 

 

SELLERS, Charles Grier. Uma Reavaliação da História dos Estados Unidos. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1990. 

 

SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica. Tradução: Marcos Soa-

res. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 

 

STAM, Robert. Introdução a teoria do cinema. 5. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

 

TRAILER interativo do filme Avatar. Techtudo. Rio de Janeiro, 25 jan. 2010. Disponível 

em: https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/trailer-interativo-do-filme-avatar.html. Aces-

so em: 6 mar. 2019. 

 

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. “Introdução”. In: Ensaio sobre a análise fíl-

mica. Tradução: Marina Appenzeller; Revisão técnica: Nuno Cesar P. de Abreu. 7. ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2012. p. 9-20.  

 

WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e educação intercultural. In: CONFERÊN-

CIA APRESENTADA NO SEMINÁRIO “INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL”, 2009, La Paz. Anais... La Paz, 2009.  

 

WORSTER, Donald. Para fazer História Ambiental. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 

4, p. 198-215, 1991. 

 

ŽIŽE, Slavoj. Žiže : dois panteras negras. Portal Geledés. São Paulo, 2018. Disponível 

em: https://www.geledes.org.br/zizek-dois-panteras-negras/. Acesso em: 16 dez. 2020. 

 

 

 



111 
  

 
 

 

 

 

 

ANEXO 

 

Ficha Técnica de Avatar 

 

Título 

 Avatar 

Roteiro 

 James Cameron 

Elenco 

Sam Worthington 

Zoë Saldaña 

Sigourney Weaver 

Stephen Lang 

Michelle Rodriguez 

Giovanni Ribisi 

Joel David Moore 

Gênero: 

Épico, ação, aventura, ficção científica 

Música: 

James Horner 

Cinematografia: 

Mauro Fiore 

Edição: 

James Cameron 

John Refoua 

Stephen E. Rivkin 

Companhia(s) produtora(s): 

Lightstorm Entertainment 
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Dune Entertainment 

Distribuição:  

20th Century Fox 

 

Lançamentos: 

Reino Unido, 10 de dezembro de 2009 (estreia em Londres) 

Reino Unido, 17 de dezembro de 2009 

Portugal, 17 de dezembro de 2009 

Brasil, 18 de dezembro de 2009 

Estados Unidos, 18 de dezembro de 2009 

Idioma: 

Inglês 

Orçamento: 

US$ 237 milhões 

Receita: 

US$ 2.789.700.000 

 

Sinopse: 

Jake Sully (Sam Worthington) ficou paraplégico após um combate na Terra. Ele é 

selecionado para participar do programa Avatar em substituição ao seu irmão gêmeo faleci-

do. Jake viaja para Pandora, uma lua extraterrestre, onde encontra diversas e estranhas for-

mas de vida. O local é também o lar dos Na'Vi, seres humanoides que apesar de primitivos 

possuem maior capacidade física que os humanos. Os Na'Vi têm três metros de altura, pele 

azulada e vivem em paz com a natureza de Pandora. Os humanos desejam explorar a lua, de 

forma a encontrar metais valiosos, o que faz com que os Na'Vi aperfeiçoem suas habilida-

des guerreiras. Como são incapazes de respirar o ar de Pandora, os humanos criam seres 

híbridos chamados de Avatar. Eles são controlados por seres humanos, através de uma tec-

nologia que permite que seus pensamentos sejam aplicados no corpo do Avatar. Dessa for-

ma, Jake pode novamente voltar à ativa, com seu Avatar percorrendo as florestas de Pando-

ra e liderando soldados. Até conhecer Neytiri (Zoë Saldaña), uma feroz Na'Vi que conhece 

acidentalmente e que serve de tutora para sua ambientação na civilização alienígena
40

. 

 

                                                      
40

 Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-61282/. Acesso em: 20 mar. 2020.  
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