
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E BIOPODER OPERANDO NO CINEMA

Marisa de Mello Luvielmo1

Introdução
O presente trabalho de pesquisa problematiza a questão dos discursos da

Educação Ambiental produzidos pelo cinema/animação dentro da perspectiva
foucaultiana. A investigação surgiu através do cinema/animação Wall.e – uma
produção da Walt Disney – Pixar, que apresenta na sua narrativa cinematográfica o
que filosofo francês Michel Foucault intitulou biopoder. A idéia parte de utilizar a
animação como corpus discursivo por entender o cinema como fonte de
conhecimento que possui um discurso constituidor e produtor de sujeitos.

Como Foucault mostra, o discurso existe e é constituído historicamente,
portanto, podemos encontrá-lo em qualquer manifestação teórica, cultural, científica
e somos sujeitados a ele. Na ordem do discurso existe o que é e o que não é
adequado de se dizer, pensar e praticar no campo de saber que se refere à
sociedade de uma forma ampla. São os discursos que constroem o mundo social e
constituem as narrativas que convencionamos chamar de verdadeiras. Eles
descrevem, fabricam e inventam um mundo que não tem sentido fora deles.

Diante desses discursos as relações de poder se estabelecem. Para o
filósofo o poder não pode ser entendido como algo que exclui, bane, reprime e
rejeita, mas é necessário perceber o poder como algo que produz coisas, induz ao
prazer, gera saber. Posso dizer que dentro da perspectiva, pós-estruturalista as
relações de poder são uma ação sobre a ação do outro, distribuindo-se de maneira
capilar e percebido de forma positiva, pois produz efeitos. (FOUCAULT, 2008b).

Na animação Wall.e, a relação de poder disciplinar é mostrada de forma que
os humanos são completamente adestrados, seguem diariamente a mesma rotina,
vivendo assim há mais de 700 anos a bordo da espaçonave AXION. O
disciplinamento diante da vigilância marcadamente presente ao se “sugerir” normas
e regras a serem seguidas são constantemente evidenciadas nas cenas da
animação. Tais cenas mostram o quanto o poder disciplinar está presente em
nossas vidas, centrado no corpo individual e quanto a disciplina se torna duradoura.

Se na sociedade disciplinar há um mecanismo que opera num corpo através
do disciplinamento, transformando esse corpo em dócil e útil; no biopoder trata-se,
portanto, de um poder massificante que atua no corpo social, gerenciando e
defendendo a ordem para o convívio na sociedade. Desenvolve saberes sobre a
população, objetivando e criando condições para o prolongamento da vida no plano
coletivo. Aqui não se trata de desenvolver estratégias que atuem no corpo individual
do sujeito, como no poder disciplinar, mas sobre um corpo múltiplo, para
regulamentação da vida na coletividade, diminuindo os riscos de morte e
aumentando a intervenção para intensificação da vida.

Pode-se perceber claramente esta estratégia de poder colocada em
operação na animação Wall.e quando o presidente da Buy’N Large (BNL) uma mega
empresa que governa e comanda o mundo, cria a espaçonave AXION. Sua intenção
de preservar a sobrevivência do ser humano, na tentativa de limpar o planeta Terra,
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almeja que os indivíduos um dia possam voltar e encontrar um planeta habitável.
Com a intenção de preservar a vida é que o presidente da BNL decide enviar todos
os indivíduos para o espaço, vivendo dentro de uma estratégia política que tem por
objetivo a preservação da espécie humana.  Essa atitude, diante do que Foucault
entende por biopoder, pode-se dizer que foi uma ação que leva a pensar nas
questões dos dispositivos de segurança. Dispositivos esses que na realidade atuam
como estratégias de segurança de uma população. As estratégias são atuantes na
nossa vida, uma vez capturados por elas, mesmo que indiretamente, somos
direcionados a realizar ações que visam a preservação ambiental, da espécie e do
planeta. Não devemos pensar as estratégias biopolíticas do Estado como ações
exclusivamente políticas e econômicas, mas ações que visam a preservação e a
prevenção, podendo a biopolítica ser considerada uma biorregulação do Estado.

Dentro da educação ambiental devemos considerar as estratégias
biopolíticas como ações que conduzem os indivíduos, uma vez disciplinados e
capturados pelos discursos postos de maneira estratégica, consigam perceber a
importância da preservação e prevenção da espécie humana e do planeta. A
animação aqui em estudo traz um discurso de educação ambiental que poderá
produzir ações mais conscientes em seus espectadores. E, assim podemos
perceber em seus discursos o gerenciamento da população do planeta Terra para
criar condições de vida e sobreviver em outro espaço, já que “a Terra encontra-se
inabitada” (Wall.e, 2008).

Resta-nos, portanto, pensar positivamente sobre as práticas de biopoder
que vêm sendo efetivadas, governando nossas formas de ser e viver na
contemporaneidade. Diante do exposto, penso que algumas balizas de conclusão
versão sobre a operação dessa consistente ferramenta explorada por Foucault, o
Biopoder, e suas articulações com a animação colocada sob análise nesse trabalho.
Wall.e deixa-nos claro o quanto somos capturados pelos discursos posto pela mídia
e quanto os dispositivos de segurança operam no propósito do fazer viver.
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