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RESUMO 

 

Neste artigo, analisamos a relação entre as redes sociais e dois documentários 

socioambientais nelas veiculados (The Story of Stuff e The Light Bulb Conspiracy), com o 

objetivo de observar como o uso sinérgico destes dispositivos comunicacionais contribui 

para o debate sobre a transformação do pensamento socioambiental contemporâneo. A 

busca pelo desvelamento de algumas essencialidades contidas nos usos e técnicas que lhes 

são concernentes aponta para o alto potencial transformador dessa mediação comunicativa 

na atualidade.  
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O advento da comunicação horizontal, possibilitada pelo uso dos mais variados 

equipamentos, programas e plataformas digitais, traz ao nosso tempo perspectivas 

democráticas relacionadas à produção e à circulação do saber e dos interesses coletivos. 

Ampliam-se, assim, as oportunidades nas quais se torna factível uma busca pelo 

entendimento dos atos comunicativos face às interações humanas de que eles são, a um só 

momento, geradores, mediadores e resultantes. Rodrigues (1990) compreende os atos 

comunicacionais em duas grandes dimensões da experiência humana:  

 

a dimensão expressiva, que diz respeito à elaboração de manifestações 

significativas, e a dimensão pragmática, que diz respeito à prossecução de 

transformações do mundo que nos rodeia, quer se trate do mundo físico 

natural quer do mundo institucional (RODRIGUES, 1990, p. 67, grifo do 

autor). 
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Encaixa-se nesse duplo eixo, a nosso ver, o uso das redes sociais para fazer circular 

conteúdos que, de outra forma, muito provavelmente não poderiam alcançar a sua atual e 

geométrica replicação.  As novas tecnologias da comunicação e da informação facultam 

visualizar, portanto, um leque de possibilidades de ampliação das vozes dispostas a relatar a 

experiência humana de forma pública e mediada por dispositivos em rede – sobre os quais é 

difícil exercer controle e censura (CITELLI, 2008). Outrossim, em meio à multidão que 

povoa o mundo virtual, estamos diante de um fenômeno que nos obriga a pensar sob novos 

ângulos a maneira como nos organizamos em grupos e comunidades (COSTA, 2005) e, 

mais, impele-nos a lançar novos olhares às formas como transformamos tais interações em 

ação proativa favorável à resolução de causas urgentes. No cenário sugerido, 

 

as redes se inscrevem numa lógica que demanda articulações e 

solidariedades, definição de objetivos comuns e redução de atritos e 

conflitos baseados numa acumulação disruptiva de problemas, 

considerando-se as características complexas e heterogêneas da sociedade. 

Neste sentido as redes horizontalizam a articulação de demandas e se 

servem crescentemente das modernas tecnologias de informação para 

disseminar seus posicionamentos, denúncias e propostas, como referencial 

cada vez mais legítimo da presença de uma emergente sociedade civil 

global. Este perfil de atuação se constata em diversas áreas, como direitos 

humanos, meio ambiente, resistência à lógica de exclusão do modelo de 

globalização (JACOBI,2000, p. 3-4). 

 

As redes sociais constituem-se mediadoras sui generis quando se considera tal 

perfil, razão pela qual optamos por discorrer sobre um dos modos pelos quais elas operam, 

como dispositivos comunicacionais, em favor da desconstrução da obsolescência planejada. 

Essa escolha se faz por acreditarmos que uma análise tal nos permite ponderar de forma 

articulada alguns aspectos da dimensão expressiva e da dimensão pragmática dos processos 

comunicacionais.  Nosso recorte busca no gênero documentário e sua propagação pelas 

redes sociais a observação do emprego da ciberexperiência comunicativa a serviço da 

revisão de valores socioambientais, uma das arestas mediadoras da relação homem-mundo 

no cenário contemporâneo. 

Rumo a tal proposição, convém lembrar que, nas duas últimas décadas, o campo do 

documentário viveu transformações marcantes, e uma das razões para tal ocorrência é a 

“verdadeira mutação introduzida pela cultura cibernético-informacional” (TEIXEIRA, 

2006, p. 283). Assim, aditada ao abalo produzido pelos novos equipamentos e estéticas 

videográficas, aos quais mal tivemos tempo de nos adaptar, sobreveio, segundo Teixeira, ‘a 

voragem do digital”. Aprofundando sua reflexão sobre o gênero focado, o autor argumenta: 
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Em meio a esse turbilhão de informações, que praticamente aboliu o 

sentido de experiência, de sedimentação, elaboração e estabilização de 

novos artefatos na cultura, abriram-se as comportas do documentário para 

processos de hibridização que mobilizam vastos materiais. De modo geral, 

eles vieram assumir uma consistência e feição meio palimpséstica, de uso 

e reuso de vários elementos, realizando combinatórias do antigo com o 

novo, do próximo com o distante, colocando os materiais em novos ciclos 

(TEIXEIRA, 2006, p. 283). 
 

Revendo os expedientes de construção do cinema documentário à luz de recentes e 

diferenciadas percepções, novos realizadores tratam de ponderar a ação e o efeito das 

mediações comunicativas contemporâneas com o intuito de questionar a validade de um 

cancro da modernidade. Trata-se da insistência na organização arbitrária da vida coletiva 

sob a égide do crescimento ilimitado das economias, ignorando a finitude dos recursos 

planetários e reduzindo a existência humana a máquina em permanente desgaste.  

Posto a serviço do sistema até presenciar a decretação (também planejada?) de sua 

obsolescência − antes mesmo de que o corpo físico a decrete, natural e espontaneamente – , 

o homem maquinizado dá sinais de cansaço e, ao mesmo tempo, de reação proativa à 

armação de que é vítima. Para isso recorre, cada vez com maior desembaraço, às redes 

sociais. Nelas, compartilha − entre outros tipos de informação − documentários, cujo 

intento é promover a ‘denúncia de’ e a ‘renúncia ao’ modo de vida maquínico, sem 

esquecer do fornecimento de orientações sobre como efetuar a mudança inadiável. 

Se as redes sociais surgem como via privilegiada desse movimento de consciências, 

havemos de defini-las, concordando com Tassara (2008), como a prática de organização 

que faculta a interconexão de indivíduos, os conjuntos de indivíduos e/ou organizações os 

quais, virtualmente ou não, mantêm contato entre si, através de sistemas abertos e em 

permanente expansão. Consideramos, pois, o conjunto das redes sociais como um 

dispositivo comunicacional da contemporaneidade, a partir do qual, entre inúmeras outras 

aplicações, pode-se tecer e manter uma teia de comunicação ambiental em favor da 

reversão dos danos causados pelo homo sapiens (sapiens?) ao ambiente que habita. 

 Uma teia assim, além do recurso aos sistemas comunicacionais físicos, depende 

também do uso que deles se faz em termos de educação.  A partilha de conhecimento pelas 

redes sociais implica, portanto − e necessariamente −, o trânsito desses mesmos saberes 

pelos três caminhos da educação – formal, informal e não-formal. Os interfluxos daí 

resultantes podem, conforme Citelli (2011), reorientar nosso olhar para as novas formas de 

organização social e construção de cidadania no tempo presente. 
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Em perceptível renovação, um dos fios da imensa urdidura educomunicativo-

comunicativa efervescente nas infovias digitais é constituído por documentários voltados à 

conscientização e discussão dos problemas socioambientais do planeta. Circulantes na 

internet por meio das múltiplas redes em conexão, tais produções, quase sempre, escapam 

aos domínios de poder tradicionais e engendram uma nova estratégia de militância 

ambiental que nada tem a ver com ações bombásticas protagonizadas por ambientalistas 

mais aguerridos, mas cujo alcance tem-se mostrado cada vez maior. Constatada sua 

permeabilidade crescente, cabe-nos observar estratégias pelas quais seus produtores buscam 

alcançar a eficácia das mensagens, bem como atentar para a forma como estas são inseridas 

nos media disponíveis para sua divulgação. 

Antes, porém, de prosseguirmos nessa direção, é mister reiterar que, como as redes, 

os documentários encaixam-se na categoria de dispositivos comunicacionais. Agamben 

(2005) definiu dispositivo como “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de 

capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as 

condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2005, p. 13). 

Convém igualmente sublinhar que a mobilização de saberes e intenções tanto para a criação 

de dispositivos comunicativos quanto para fazê-los circular pela invofia global somente se 

torna possível em razão de que  
 

os participantes de uma rede ou redes mobilizam-se em torno da 

realização de propósitos e objetivos comuns, trabalhando juntos, por meio 

da comunicação, do compartilhamento e do intercâmbio de informações. 

Como as redes são organizações de muitos, onde o fluxo das informações 

é livre, configurando uma estrutura dinâmica e mutante, os espaços de 

poder não se perpetuam, permitindo a eclosão e a expressão de lideranças 

múltiplas (TASSARA, 2008, p. 166). 

Em termos de propagação de conteúdo pró-reversão de danos socioambientais, 

temos observado, nas redes, a referida eclosão e a expressão de lideranças múltiplas referida 

por Tassara. Naturalmente gestados e produzidos sob diferentes olhares, os filmes/ 

materiais audiovisuais que navegam em forma de comunicação horizontal no mundo 

cibernético lançam luzes de vários matizes sobre o descaso com que temos tratado o meio 

ambiente no plano micro e macro de nossa existência cotidiana. 

Do mesmo modo, propõem ação reparativa e mudança de consciência para 

redirecionamento das ações humanas doravante. Importa esclarecer, também, que quando 

tratamos aqui da interface dispositivos comunicacionais-meio ambiente, estamos 

compreendendo e adotando a noção de ‘meio ambiente com gente’, para lembrar a 
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atualidade das palavras de Novicki (2007). Este autor analisa nossa tendência coletiva de 

encarar o conjunto de ecossistemas onde vivemos a partir da ótica mercadológica, apenas. 

Em sua visão, no interior do enfoque dado pelo ambientalismo de mercado,  

todos (Estado, mercado, sociedade civil, indivíduos) têm a “falsa 

consciência tranquila”, pois são a favor da preservação do meio ambiente, 

mas “daquele meio ambiente sem gente”, que não abrange o homem, a 

desigualdade/exclusão social, a diversidade cultural... (NOVICKI, 2007, 

p. 142) 

Qualquer prisma, portanto, que pretenda enveredar pela discussão dos processos 

comunicacionais de cunho ambiental em tempos de redes não pode prescindir dessa básica 

noção, sob pena de ignorar que tais intercâmbios informativos se concretizam sob a égide 

da multiplicidade de sujeitos pensantes e atuantes que de si dão um pouco em favor de uma 

causa coletiva. As características pessoais dos indivíduos ambientalmente ativos coadunam-

se com as próprias características das redes sociais contemporâneas.  

Tais características conferem o atual destaque a essa forma de comunicação e, de 

acordo com Tassara (2008), são: a) construção coletiva e compartilhamento de objetivos; b) 

níveis múltiplos de organização e ação; c) dinamismo e intencionalidade dos envolvidos; d) 

coexistência de indivíduos diferentes; e) produção, reedição e permuta de informações; f) 

empoderamento dos participantes; g) desconcentração de poder; h) iniciativas múltiplas; i) 

formação permanente e j) ambiente fértil a possibilitar parcerias e oportunidades para 

realizações multilaterais (TASSARA, 2008).  Assim, quando pensamos nas centenas de 

produções desenvolvidas para fins de alerta/educação ambiental, remetemos o pensamento 

também à multiplicidade das vozes sociais aí dispostas.  

No entanto, certos entraves prejudicam o alastramento social desse discurso: aos 

circuitos comerciais, ele quase não chega, premido por interesses monetários; nas interações 

comunicação-educação em ambientes de aprendizagem tradicionais, ele transita, entretanto 

não sabemos ao certo quanto produz no sentido de alteração de consciências e 

predisposição à ação proativa. Dessa maneira, quer em seu trânsito na escola, quer em seu 

trânsito nos domínios da virtualidade, a forma ‘documentário socioambiental’ à primeira 

vista não parece transformar radicalmente a conduta padrão dos indivíduos.  

 Isso pode ter relação direta com a noção corrente – sobretudo no Brasil − de que o 

documentário é, por definição, algo chato, como lembrava Calvalcanti, em 1972: “A 

palavra documentário tem um sabor de poeira e de tédio”. Por essa época, o autor já 

observava: “com o crescimento da indústria cinematográfica mundial, o grande 
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documentário passou a ser taxado de ‘não comercial’”, apesar de seu custo relativamente 

baixo de produção (CAVALCANTI, 1972, pp 58 e 61). Em decorrência dos fatos 

apontados, o gênero manteve-se distante da apreciação das maiorias frequentadoras dos 

espaços de exibição. 

Labaki, no entanto, afirma que hoje “o documentário conquistou uma legitimidade 

pública para muito além da esfera eminentemente cinematográfica”, apesar da prevalência 

do gênero ficção nos maiores circuitos. O jornalista e crítico de cinema recorda: “O cinema 

nasceu documentário, pelas lentes dos irmãos Lumière, mas o século do filme, reconheça-

se, foi dominado, nas telas, corações e mentes, pela ficção”. Ainda assim, tem sido 

crescente o avanço da assistência de produções ancoradas “principalmente em um diálogo 

estreito com o mundo real” (LABAKI, 2005, p. 13). 

   Além da ascendente audiência verificada por Labaki, os novos formatos do 

documentário têm cada vez menos se parecido com filmes enfadonhos durante os quais 

poucos se mantêm concentrados. Tal constatação parece guardar relação com a assertiva de 

Melo: “não existem receitas para a produção documental. Quanto tentamos definir as 

características constitutivas do gênero documentário, verificamos que em torno dele 

existem mais elementos flutuantes do que fixos” (MELO, 2002, p. 14). Para Labaki, o 

gênero representa “o front mais agressivo do audiovisual” na atualidade (LABAKI, 2005, 

pp.14). 

Surge desse saber, talvez, o interesse cada vez maior pela produção de material 

videográfico que contribua, ‘agressivamente’, para reverter as repetidas agressões ao meio 

ambiente verificadas em quase todas as esferas onde transite a vida humana. Outrossim,  

para além das dificuldades de inserção de documentários nas salas de cinema cujas 

exibições seguem padrões de mercado, nas redes sociais eles têm sido amplamente 

difundidos por meio do compartilhamento peculiar a essa forma de comunicação.  

Integram a distribuição via redes, portanto, algumas produções sobre as quais vale 

deter por mais tempo o olhar. É o caso, por exemplo, do ‘documentário-desenho-animado’ 

produzido pela americana Annie Leonard, lançado em 2007 e fenômeno de visualizações na 

internet, denominado The Story of Stuff  (2007) ou A História das Coisas, na tradução para 

o português. Neste trabalho videográfico, que mais se assemelha a uma aula expositiva 

ilustrada por desenhos infantis, a jornalista conjuga sua própria voz narrativa a imagens que 

reconstroem a trajetória histórica das relações econômicas capitalistas as quais culminaram 
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no excesso de trabalho, nas montanhas de lixo e no decréscimo da felicidade pessoal de 

cada membro do sistema.  

A sociedade escolhida por Annie como base analítica é a americana, mas as 

situações mostradas no vídeo refletem aquelas tantas vivenciadas diariamente em inúmeras 

partes do globo, igualmente contaminadas pelo sistema do consumo irrefletido.  Em 

linguagem simples e didática, a autora propõe um outro olhar sobre nossa relação com o 

planeta e com o modo de vida adotado pela maioria. No ano de 2011, seguindo caminho 

inverso ao de muitas outras produções cinematográficas, foi lançado o livro de título 

homônimo, em complementação às séries videográficas produzidas pela ambientalista.  

  

Figura 1 – Título e uma das cenas do vídeo 
(Fonte: http://www.storyofstuff.org/2011/03/20/images-from-the-story-of-stuff/) 

 

 

    

               Figura 2 - Capa do livro homônimo, lançado pela Editora Zahar no Brasil, em 2011 
                         (Fonte: http://www.coletivoverde.com.br/livro-a-historia-das-coisas/) 
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Em uma linha mais densa, do ponto de vista da forma narrativa adotada − próxima 

do formato tradicional do documentário mas ao mesmo tempo dotada dos processos de 

hibridização mencionados por Teixeira (2006), o que lhe confere atualidade −, vemos 

emergir  The Light Bulb Conspiracy (2010). Cosima Dannoritzer, cineasta alemã, escreveu 

e dirigiu o filme, também conhecido por Pyramids of Waste (Pirâmides de Lixo) e, mais 

recentemente, traduzido no Brasil por Comprar, Trocar, Comprar.  

A temática da obra é a obsolescência programada, prática de mercado que consiste 

em reduzir, de forma pré-planejada, a vida útil de um produto, de maneira a forçar o 

consumidor a adquirir novas mercadorias em um espaço de tempo cada vez mais curto. 

Note-se que Annie Leonard dedica tempo significativo em The Story of Stuff para explicar, 

sempre didaticamente, tanto a obsolescência perceptiva
5
 quanto a obsolescência planejada, 

partes do que se denomina, em termos gerais, obsolescência programada. Tal prática, cuja 

origem remonta aos anos 1920, é nefasta ao meio ambiente e à qualidade de vida do 

indivíduo, pois produz lixo infinito e demanda trabalho incessante para a recompra de bens 

que se tornam obsoletos até mesmo sem ter envelhecido. 

O filme, falado em inglês, francês, espanhol e alemão, viaja pelo mundo 

entrevistando testemunhas que vivenciaram o início desta prática, hoje 

aplicada em escala mundial, que lesa os consumidores, gera montanhas de 

lixo e alimenta os cemitérios de equipamentos eletrônicos, que nunca 

param de crescer.” (LEGENDAS-PORTAL, 2012) 

Entretanto, lembra Glaubitz (2011), a obsolescência planejada foi princípio 

colocado em larga escala com a formação de um cartel, em 1924, composto por fabricantes 

de lâmpadas elétricas, como Osram, Philips, Tungsram, General Eletric, entre outros. Até 

então, os produtos industrializados eram feitos para durar – as lâmpadas incandescentes da 

época chegavam a funcionar durante duas mil e quinhentas horas, e os esforços dos 

engenheiros seguiam no sentido de projetar lâmpadas sempre mais duráveis. O movimento 

secreto que originou a reversão desse esforço, denominado Phoebus Cartel, estabeleceu 

regras rígidas segundo as quais as lâmpadas não deveriam durar mais de mil horas, sob 

pena de multas em dinheiro aos fabricantes que descumprissem suas determinações. 

Dannoritzer combinou trabalho investigativo de altíssima qualidade a filmagens e 

documentações muito raras que atestam a existência e o modus operandi desse cartel, o 

qual, embora não existisse oficialmente, perdurou até 1939, sob codinomes diferentes. Uma 

                                                 
5 A obsolescência perceptiva é o processo pelo qual se busca criar no consumidor, principalmente através da propaganda, a 

sensação de que seus bens atualmente em uso estão fora de moda, ultrapassados e, por isso, precisam ser imediatamente 

substituídos por produtos novos. 
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rede virtual composta por voluntários dedicados ao legendamento em português de 

produções estrangeiras, informou, em seu sítio, que este documentário foi totalmente 

banido dos sites que o hospedavam e do youtube, por tocar em pontos nevrálgicos do 

questionamento da indústria atual (LEGENDAS-PORTAL, 2012). O banimento, porém, 

parece não ter durado muito tempo
6
, talvez até mesmo para não despertar suspeitas sobre 

uma certa vigilância obtusa, que objetiva impedir de circularem livremente conhecimentos 

capazes de promover alterações radicais no sistema econômico vigente.  

No Brasil, a película teve seu lançamento oficial em março deste ano, durante a I 

Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental
7
. A roteirista, presente à ocasião, chegou a ser 

entrevistada pelo jornal O Estado de São Paulo e pelo Instituto Akatu  − cujo Decálogo do 

Consumo Consciente revela a grande distância entre o comportamento ambiental 

equilibrado e as práticas manufatureiras reveladas no filme (MUNDO 

SUSTENTÁVEL/AKATU, 2012).  

Em The Light Bulb Conspiracy, desvelam-se diversos ângulos da discussão acerca 

da obsolescência programada: além do exemplo do cartel das lâmpadas, há outros, 

contundentes, de atividades industriais/comerciais espúrias, como a determinação aos 

engenheiros da Du Pont, em 1940, de que fabricassem meias de nylon ‘que rasgassem’, pois 

as primeiras fabricadas com esse material não se deterioravam com o uso contínuo e, 

portanto, não serviam aos interesses dos fabricantes.  

Também é igualmente estarrecedora a narrativa, bem atual, de como a Epson força 

consumidores a comprar impressoras novas por meio da instalação de um chip que delimita 

a vida útil do artefato, travando-o a partir de um número pré-fixado de impressões. O 

documentário mostra que a isso responderam prontamente diversos usuários de redes 

sociais, dedicados a criar e compartilhar métodos de correção para essa falha programada. 

Um pesquisador russo criou uma sequência programática que reseta o chip da Epson e 

restitui funcionamento normal às impressoras. Postou-o na rede, compartilhando-o com 

toda a comunidade virtual, que, por sua vez, encarregou-se da replicação do procedimento. 

                                                 
6
 Uma busca pelo vídeo de Cosima Dannoritzer na rede não gerou retorno durante vários dias de procura, especialmente 

no mês de junho de 2012. Isso ocorria quando o título original do documentário era a palavra-chave inserida, maneira pela 
qual ele se tornava facilmente encontrável em outras ocasiões. Conseguimos visualizá-lo somente quando inserimos, por 

exemplo, a expressão ‘obsolescência programada”. É uma constatação interessante, pois demonstra com clareza a força 

das redes no sentido de não se deixar capturar tão facilmente pelo poder e pela censura, qualquer que seja sua procedência. 

Insistindo na busca diária, conseguimos, em 26 de junho de 2012, rever a obra no youtube. 

 
7 Evento ocorrido de 5 a 8 de junho deste ano, promovido pelo SESC e pela TV Cultura de São Paulo. 
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A seguir, vemos uma das cenas do documentário, na qual um usuário da internet 

indica a localização exata do chip denominado EEPROM: 

 

Figura 3 - Cena do documentário The Light Bulb Conspiracy, na qual Marcos, um usuário 

de redes, mostra a localização exata do chip contador e limitador de impressões da Epson. 
(Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=lvFs9N_xeK4) 

 

 

 

Como Annie Leonard, Cosima Dannoritzer e os cidadãos do globo a que esta última 

dá voz em seu documentário, há indivíduos de diversas partes do mundo interessados em 

reunir provas concretas da prática da obsolescência planejada, para divulgá-las, tanto 

quanto para descobrir formas de não ser obrigado a aderir à armação e, ainda, para cobrar 

providências de fabricantes e governos em torno de situações caracterizadas por atos lesivos 

à população. O vídeo de Dannoritzer, compartilhado nas redes sociais antes de seu 

‘desaparecimento sumário sob a denominação original’, mostra também como uma 

advogada moveu uma ação coletiva contra a Apple por conta da baixa duração da bateria do 

I-Pod e da inexistência de baterias de reposição para o artefato. 

  Esse tipo de obsolescência, embora sempre negada pelos fabricantes, gera as 

montanhas de lixo eletrônico atualmente despejadas em nações paupérrimas. No 

documentário, em outra sequência marcante, vemos o ganês Mike Anane percorrendo uma 

região de seu país vitimada pelo despejo de contêineres com lixo eletrônico proveniente dos 

países desenvolvidos. Ele persiste na detecção de elementos que identifiquem os 

produtores. Uma vez detectado o fabricante, a informação é armazenada em um banco de 

dados a ser usado em pedidos de ações reparatórias e poderá, também, quem sabe, ser 

compartilhado pelas redes sociais para o mesmo fim. 
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Figura 3. Mike Anane, jornalista ambiental ganês, próximo a pilha de eletrônicos inservíveis 

despejados em seu país por nações desenvolvidas. 
(Fonte: http://www.123people.com/s/mike+anane) 

Figura igualmente ilustre e entrevistada ao longo da produção, Serge Latouche, 

economista e professor da Universidade de Paris e o defensor mais conhecido da chamada 

Teoria do Decrescimento, reitera os postulados segundo os quais necessitamos 

urgentemente repensar o modus vivendi contemporâneo. Para Latouche (2009), precisamos 

romper a diplomacia verbal que insiste em dar nomes novos a práticas recorrentes (como a 

ideia de desenvolvimento sustentável mantendo-se o atual sistema econômico) e partir para 

o questionamento das performances da técnica que não põem em xeque a lógica suicida do 

desenvolvimento infinito em um mundo finito. Aqui enxergamos um vislumbre da 

aplicação do pensamento heideggeriano à reflexão socioambiental de Latouche: para 

Heidegger, a “técnica é um modo de desabrigar”, essencializado “no âmbito onde acontece 

o desabrigar e o desocultamento, onde acontece a alethéia
8
”; assim, “o desabrigar desabriga 

para si mesmo os seus próprios e múltiplos caminhos engrenados, porque os dirige” 

(HEIDEGGER, 2007, p. 381 e 382).  

Algumas conclusões 

Acreditamos que as autoras das produções referidas neste artigo estão dando o passo 

salutar em direção ao desabrigar heideggeriano, no sentido de repensar o modus vivendi 

contemporâneo, conforme propõe Latouche (2009). Annie Leonard e Cosima Dannoritzer 

produzem e disseminam conteúdos que promovem reflexão e ação urgentes. Podemos até 

afirmar que nos parecem, ambas, o exemplo vivo de como usar a técnica para desvendar a 

‘essência da técnica’, objeto de estudo tão caro a Heidegger (2007). Cabe assinalar, ainda, 

que as ativistas, em visão atual e democrática, não se opõem ao compartilhamento em rede 

                                                 
8 A verdade, do grego άλήθεια.   
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de suas criações
9
, o que fortalece a sinergia entre a forma documentário e sua distribuição 

no universo cibernético.  

Finalizando nossas reflexões, vemos as redes sociais, desde que não cerceadas por 

sanções político-econômicas, com forte potencial − mormente do ponto de vista 

comunicativo-educativo − para se tornarem os canais mais potentes de reverberação das 

vozes que produzem e fazem circular um contradiscurso ímpar. Aquele que nos pode tornar 

menos vulneráveis a práticas de mercado cujo objetivo culmine no decréscimo da qualidade 

da vida humana, como a obsolescência planejada. Os documentários em trânsito na rede, 

sobretudo em razão de seus formatos inovadores, como os apresentados neste trabalho, têm-

se mostrado capazes − conquanto ainda não sejam acessados em escala maior do que a atual 

− de reverter a desatenção coletiva sobre os problemas relacionados ao consumo 

desmesurado e à consequente deterioração das condições de vida planetárias. 

Há, no entanto, um caminho extenso a percorrer em termos de pesquisas que nos 

auxiliem a compreender melhor os processos pelos quais se dá a apropriação desse tipo de 

conteúdo nas redes sociais, bem como saber de que forma ocorre, a partir dessa 

apropriação, uma mudança proativa do cidadão conectado ao cibermundo. 

Por ora, atemo-nos a observar que as redes sociais apresentam-se, sobretudo em sua 

forma virtual, como estratégia bastante eficaz de divulgação de conteúdos 

educomunicativos de natureza socioambiental elaborados na forma documentário, malgrado 

ainda paire sobre elas a sombra de um controle político que se quer fortalecer a ponto de 

vigiar a produção e circulação desse tipo de material na infovia global.  
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