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Este texto se dá na interlocução potente entre o campo de saber da Educação Ambiental 

e os estudos da mídia como artefato cultural que vem produzindo formas de existir e conviver no 

mundo contemporâneo. Para isso, colocamos sob exame algumas propagandas que vêm 

fortemente circulando em veículos de comunicação, de maneira especial na televisão e na 

internet. Nesse texto, buscamos provocar o pensamento sobre tais discursos, entendendo-os 

atrelados ao poder sobre a vida da população, no intuito de “preservar o meio ambiente”.  

O aquecimento global, o derretimento das geleiras, as toneladas de lixo produzidas por 

nós viraram moedas fortes e recorrentemente tratadas no interior da mídia. Ao percebermos na 

atualidade a crise ambiental que Guattari (1990) nos anunciava, podemos entender um dos 

porquês do discurso ambiental estar cada vez mais presente em nossas vidas. Recorrentemente 

nos deparamos com slogans como: "Reciclar para transformar” (Natura Cosméticos, 2009) 

“Promover o uso consciente dos recursos naturais é um dos objetivos do Santander” (Banco 

Santander, 2009); “Tomar uma decisão para cuidar do planeta” (Banco do Brasil, 2009); “Todos 

pelo Planeta” (Editora Abril. Revista Cláudia, 2010). Não há dúvida que do início da década de 

90 para cá começamos a sentir uma forte preocupação com o futuro do nosso planeta tanto por 

empresas governamentais e não-governamentais, como por parte da sociedade de uma forma 

geral. Com isso, a educação ambiental tomou força e vem se constituindo num campo de 

visibilidades diante da preocupante devastação do meio ambiente. Um dos espaços em que estes 

discursos circulam recorrentemente é a mídia, produzindo verdades e saberes acerca da crise 

vivida no século XXI. 

Frente a isso, gostaríamos que nosso texto provocasse o pensamento do leitor acerca da 

produtividade de alguns discursos midiáticos, capturando-nos para agirmos frente aos problemas 

sócio-ambientais. Nossa intenção é provocar o pensamento para uma ecosofia mental, procurando 

“antídotos para a uniformalização midiática e telemática” (GUATTARI, 1990, p.16).  

Aceitando o convite de Guattari buscamos deslocar a questão do “quem disse a 

verdade” (2006) para uma questão um tanto mais complexa. Talvez a possibilidade para entender 



os discursos que circulam no campo da educação ambiental seja problematizar como e em que 

condições se diz o que convencionamos chamar de verdade1. E não há dúvida que a mídia é um 

importante instrumento para produção dessas verdades. A constituição do sujeito contemporâneo 

é produzida também pelas grandes máquinas midiáticas, ou como sugere Guattari (2006), pelas 

grandes máquinas sociais mass-mediáticas. Devido a isto, organizamos o presente artigo em dois 

grandes momentos. No primeiro, gostaríamos de evidenciar como olhamos para o artefato 

midiático entendendo-o como formador de opiniões e verdades proferidas pelos sujeitos 

contemporâneos. No segundo momento, anunciamos alguns discursos da mídia preocupados com 

a necessária ação individual e coletiva da população para “salvar o planeta” da devastação 

ambiental. Nesta seção, buscamos evidenciar o quanto tais discursos nos sugerem a composição 

de um poder sobre a vida da coletividade, aproximando-nos daquilo de que Michel Foucault 

chamou de biopoder.  

A Mídia e suas produções de sentidos e verdades 

A produção de um discurso nada mais é do que uma fabricação. Inventamos o objeto no 

mesmo instante em que começamos a descrevê-lo. O discurso midiático não foge dessa idéia. Ao 

estudar alguns dos discursos da Educação Ambiental e suas implicações com a produção de 

sentido que eles acarretam, selecionamos aspectos que consideramos relevantes para essa 

empreitada. E, dessa maneira, protagonizamos uma operação política que não apenas revela, 

senão que produz nossa posição de verdade.  

Entendemos que o funcionamento da produção de verdade deve ser estudado no que 

tange a seus efeitos de realidade, para além da dicotomia moralizadora do certo ou errado.  Até 

porque os discursos encontram na mídia seu ponto máximo de difusão e, ao selecioná-los, a mídia 

                                                 
1 Entendemos o conceito de verdade a partir de Nietzsche (2002), Foucault (1990), Deleuze e Guattari (2007a; 
2007b). Fabricamos a verdade e a produzimos a partir de discursos que fazemos circular como verdadeiros. Essa 
seleção do discurso é produzida a partir de procedimentos que colocam alguns ditos “no verdadeiro” e outros não. 
Sendo assim, entendemos a mídia como potente ferramenta que constitui e legitima verdades através de seus 
programas televisivos, propagandas, marketing, etc. Nossas opções e escolhas não são questões privadas, são, pelo 
contrário, escolhas governadas por um conjunto de valores que nos cerca e direciona nosso olhar para o que 
convencionamos chamar de certo, bem e verdadeiro. Como nos ensina Foucault: “A verdade é deste mundo; ela é 
produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu 
regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como 
verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira 
como se sancionam uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 
estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro” (FOUCAULT, 1990, p. 12) [grifo do 
autor]. 
 



coloca em funcionamento uma operação de poder. Esse jogo de oposições implica disputas e 

silenciamentos: o exercício do poder, como diz Foucault (1990), cria objetos de saber que 

produzirão informações a serem acumuladas e utilizadas. Trata-se da dinâmica dessas relações de 

força que procuramos examinar aqui.  

De acordo com Fischer (1997), pode-se falar em um Dispositivo Pedagógico da Mídia, 

que se caracteriza como uma lógica produtora de sujeitos e sentidos, selecionando os discursos 

que terão visibilidade. Essa visibilidade, a princípio, reflete o mundo em que vivemos, e constitui 

o real. A verdade, assim, aparece como relação de poder e evidencia quem tem a primazia de 

elegê-la. E também de enunciá-la. Gomes ressalta que “enquanto mostram, as mídias disciplinam 

pela maneira de mostrar, enquanto mostram elas controlam pelo próprio mostrar” (2003, p. 77). 

Dessa maneira, os modos de vida que são sugeridos pelo discurso midiático atravessam os 

receptores, e ajudam a construir – e manter – o que Foucault chama de “corpos dóceis”2 (2002). 

Nesse sentido, as notícias não deixam de integrar um sistema, um funcionamento, um tipo de 

estratégia – a disciplinar. Por outro lado, ao escolher dar visibilidade a determinados fatos e não a 

outros, elas controlam. A mídia, então, pode ser vista como um processo de adestramento do 

sujeito, de acordo com os ideais da massa, de maneira permanente e contínua. É este, como diz 

Hara (2007), o primado da comunicação: minuto a minuto ela molda nossa subjetividade com os 

ideais da massa ao nos convidar a participar, ao nos persuadir a jogar. Podemos perceber tal 

captura da mídia em propagandas como: 

O Nosso Planeta está ficando: cada vez mais poluído; cada vez mais quente. Mas com 
atitudes muito simples você pode ajudar a preservar o Meio Ambiente. Por exemplo: 
economizando energia; evitando o desperdício de água; separando o lixo e o óleo de 
cozinha usado para reciclagem; reduzindo o uso de veículos – dê carona para seus 

amigos! Não atirando fogo em matas e nos quintais ou fazendo suas compras no 

Modelo. Sim! Por que o Modelo apresenta a primeira sacola biodegradável de Mato-
Grosso. Ela se decompõe com facilidade na natureza. Uma questão de atitude! Juntos 
podemos fazer mais pelo nosso planeta. (Propaganda Super-mercados Modelo, 2009) 
[grifos nossos] 

Consumo Consciente. Escolha hoje o mundo de amanhã. Cada brasileiro joga fora cerca 
de 880 sacolas plásticas por ano. Vamos juntos preservar o meio ambiente para cada um 
viver melhor. Use sacolas retornáveis. (Propaganda em banners da rede de 
supermercados Nacional, 2010) [grifo nosso] 

                                                 
2 Nesse sentido, ver Foucault (2002), onde o autor analisa a constituição das sociedades disciplinares e o respectivo 
adestramento dos indivíduos, e Gomes (2003), pesquisadora que traça um interessante paralelo entre o 
disciplinamento dos corpos e o jornalismo. 



Ordenando e constituindo a realidade, a mídia fabrica modos de vida. Ela seleciona o 

que deve ser dito e indica a maneira como deve ser dito. Assim, coloca em funcionamento uma 

operação de poder que atinge inúmeras pessoas, tendo em vista o poder de circulação de seus 

discursos. Os discursos midiáticos também são direcionados de acordo com certas perspectivas. 

Também são protagonistas de uma operação de poder. É por isso que Foucault (2001) diz não 

importar quem fala, porque o sujeito que fala, fala imerso em um certo regime de verdade que 

determina o que é pensável, o que é possível de ser compreendido. Mas ao demarcar seus limites, 

ao determinar o lugar do bem e do justo, esse regime de verdade também suscita 

questionamentos, também incita-nos a pensar sobre suas fronteiras e limites, sobre as 

possibilidades de romper ou de transformar a forma como a verdade é produzida e legitimada. A 

verdade que é apresentada pela mídia é fruto de uma inclusão, mas também de uma exclusão. Ao 

eleger suas fontes, ao autorizar quem fala, também demarca quem são os que não podem falar. 

Essa operação é resultado de uma maneira de pensar, de um modo de legitimar que constitui a 

todos nós. Com isso, porém, não queremos dizer que o recorte da realidade seja sempre o mesmo: 

a questão central é, antes, analisar como esses discursos se inscrevem no lugar do certo, do 

adequado, do verdadeiro: 

É preciso dizer dos discursos que eles representam uma forma de narrar o mundo e 
nessa forma está embutido o mundo a ser vivido. Por exemplo, há uma distância imensa 
entre uma concepção que nos mostra a defesa dos mais fracos como eixo de ação 
heróica e aquela que tem o sucesso como parâmetro. Ambas determinarão formas de 
atuação correlatas ao objetivo a ser perseguido, ao ideal colocado. Mais que isso, ambas 
colocarão os lugares da normalidade e da patologia, da ortodoxia e da heresia, dos 
funcionais e dos excluídos, do bem e do mal. [...] Trata-se da estratificação de relações 
de poder sendo construída e mantida, pois o que caracteriza a discursividade é 
justamente a determinação de tais relações (GOMES, 2003, p. 41).  

Interessa-nos destacar algumas vozes autorizadas a falar que são chamadas pela mídia, 

vozes estas que produzem efeitos ao narrarem seus discursos, vozes que certamente são ouvidas e 

que colocam o lugar do certo e errado, produzindo formas de existir e conviver na atualidade. 

Percebemos uma forte evidência desta legitimidade de quem fala ao nos depararmos com duas 

reportagens em revistas da Editora Abril. Em uma delas, uma revista de moda, são apresentadas 

“as novidades e as tendências que você tem que conhecer” (Revista Estilo, fevereiro de 2010). 

Essas novidades são as “ecomusas”, pois “Não basta ser fashionista, tem que se engajar. 

Preocupadas com as causas ambientais, três superstars mostram como é possível ajudar o planeta 

com atitudes cheias de estilo” (Revista Estilo, fevereiro de 2010). Muito emblemática também a 



reportagem da Revista Cláudia, que apresenta “Ecomãe, ecofilho. O gene ecológico pode ser 

transmitido entre gerações – e essa corrente já está mudando o mundo. Confira e plante a idéia 

em sua casa também” (fevereiro de 2010). No seguimento da reportagem são apresentadas várias 

atitudes que podem ser seguidas, várias atitudes em prol do planeta e que devem ser repassadas 

de geração a geração. Instiga-nos pensar nos efeitos que estes discursos produzem, o quanto a 

necessidade de se assumir atitudes corretas com o meio ambiente invade espaços diversos. 

Porém, chama-se vozes autorizadas para que através de ações verdes entremos todos no fluxo, na 

ordem do discurso. Neste caso, no lugar do bem, todos a favor da vida do planeta.  

Deleuze e Guattari (2007a) ensinam que a linguagem é um sistema de comando, não um 

meio de informação. Nesse sentido, a mídia seria um dos locais por excelência de difusão de 

Palavras de Ordem. Sendo a linguagem um sistema de comando, os veículos de comunicação se 

configuram como formadores de opinião. Preconizam verdades e constituem sujeitos. A 

incessante circulação dessas palavras de ordem, a contínua transmissão desses comandos é um 

dos elementos que caracterizam o controle como uma modulação, característica fundamental do 

que Deleuze chama de Sociedade de Controle (2006). Mas, para compreender esse conceito 

deleuziano, precisamos remontar ao que Foucault trata como sociedade de normalização 

disciplinar.  

Michel Foucault (2002) localiza, mais ou menos no mesmo período do surgimento da 

Modernidade, o advento da sociedade disciplinar. O poder disciplinador do Estado, devoto do 

culto à racionalidade, organiza internamente cada saber como uma disciplina. A partir de critérios 

de seleção que permitem separar o saber do não-saber, normaliza os conteúdos e os hierarquiza. 

Essa organização é feita pelo conhecimento científico. Assim, a ciência toma um lugar 

específico: o de definidora e propulsora da normalidade global. Antes do final do século XVII 

pode-se falar apenas de uma ciência teorética, distante da tecnocracia racionalista típica da 

modernidade. A Educação Ambiental constitui-se a partir desse olhar moderno. Tentando 

responder a falência de uma forma de vida “a modernidade ocidental, da qual somos filhos, 

apostou todas as suas fichas em uma razão científica objetificadora e no otimismo tecnológico 

correspondente” (CARVALHO, 2008, p.154). A Ciência Moderna aparece então, como 

dispositivo de policiamento dos saberes. Surge um novo dogmatismo, uma forma de controle que 

se exerce predominantemente por meio das disciplinas. Os discursos da Ciência, em que pese 

todas as críticas ao cientificismo que já temos feito ao longo das últimas décadas, inscrevem-se 



no verdadeiro de maneira veemente e assumem um lugar de destaque em nossa sociedade: “A 

maior reunião sobre clima já realizada confirma que, para salvar o planeta, é preciso mais ciência 

e menos blá-blá-blá”. (Revista Veja, 23 de dezembro de 2009, p.129). “Os cientistas advertem: 

Se a temperatura média do planeta subir mais de 2 graus C, as conseqüências podem ser 

desagradáveis para todos nós”. (Planeta Sustentável. Editora de Revistas Abril, 2010) [grifos 

nossos] 

Ao tratar da sociedade de normalização disciplinar Foucault vincula-a não apenas à 

disciplina-saber, mas também à disciplina-corpo. Em Vigiar e Punir (2002) o autor nos apresenta 

os três instrumentos que são colocados em funcionamento para o eficiente exercício de tais 

disciplinas: a Vigilância Hierárquica, a Sanção Normalizadora e o Exame. O bom adestramento 

do indivíduo – a função maior do poder disciplinar – se deve à combinação de força desses três 

instrumentos. Regularizam-se as ações, os desempenhos do indivíduo, direcionando-o, através de 

diferentes estratégias, a seguir o princípio de uma regra, comparando-o com os demais. Aqui a 

preocupação se dá sobre o corpo individual do sujeito, sobre este homem-corpo, como sugere 

Foucault (2005). 

Contudo, lentamente vimos surgir uma crise que se tornou evidente depois da Segunda 

Guerra Mundial. Pouco a pouco, emergiu um tipo diferente de sociedade, onde os meios de 

confinamento que marcaram as sociedades disciplinares (escola, hospital, indústria, prisão) 

tornam-se alvo da crítica social e política e progressivamente vão dando lugar à instalação 

daquela que Deleuze convencionou chamar de sociedade do controle (DELEUZE, 2006). Ela foi 

possível graças ao desenvolvimento das tecnologias comunicacionais – é aqui que a circulação 

das Palavras de Ordem corresponde ao próprio sistema de controle: 

Quando nos informam, nos dizem o que julgam que devemos crer. [...] Ou mesmo nem 
crer, mas fazer como se acreditássemos. Não nos pedem para crer, mas para nos 
comportar como se crêssemos. Isso é informação, isso é comunicação; a parte essas 
palavras de ordem e sua transmissão, não existe comunicação. O que equivale a dizer 
que a informação é justamente o sistema de controle. (DELEUZE, apud HARA, 2007, p. 
3).   

A incessante circulação dessas palavras de ordem, a contínua transmissão desses 

comandos é um dos elementos que caracterizam o controle como uma modulação. A 

intensificação do poder disciplinar e a democratização dos mecanismos de comando caracterizam 

a sociedade de controle. A diferença desta para o modelo da normalização disciplinar é o alcance 



do controle: agora, ele estende-se para fora das instituições sociais, funcionando por modulação. 

O caráter provisório e o eterno presente caracterizam esse tipo de sociedade, produtora de novas 

subjetividades e necessidades, novos desejos humanos e sensações. Deleuze aponta o fenômeno 

do consumismo como uma das principais marcas dessa sociedade e, por isso, afirma que “o 

marketing é agora o instrumento de controle social” (2006, p. 224). O homem confinado, marca 

do poder disciplinar, dá lugar ao homem endividado com as demandas por estetização da própria 

vida, personagem-chave na sociedade de controle. 

No tempo da cibercultura, o poder deixa de atuar apenas através de disciplinas e emana 

através de modulações e em diferentes espaços. Deleuze (2006) retoma o trabalho de Foucault ao 

apontar que as disciplinas estão historicamente ligadas às instituições, incorporadas aos locais 

fechados, como o hospital, a escola e a prisão. O poder, agora, assume “formas ultrarápidas de 

controle ao ar livre” (2006, p. 220). Assim, 

Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma 
modulação, como uma moldagem auto-deformante que mudasse continuamente, a cada 
instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto a outro. [...] Nas 
sociedades de disciplina não se parava de recomeçar (da escola à caserna, da caserna à 
fábrica), enquanto nas sociedades de controle nunca se termina nada. (DELEUZE, 2006, 
p. 221). 

A sociedade de controle encontra nas máquinas midiáticas um aliado fundamental. Elas 

ordenam subjetividades, integrando-as ao próprio funcionamento social. Segundo Hardt e Negri 

(2006), a máquina imperial e a máquina midiática travam uma relação orgânica. Elas legitimam-

se, esvaziando as contradições e neutralizando as diferenças.  

As constantes fusões entre grupos de comunicação dão origem a conglomerados 

gigantescos. Nada mais coerente, portanto, do que a informação se torne progressivamente 

homogênea. É por isso que Hardt e Negri afirmam que a mídia privada, muitas vezes, torna-se 

porta-voz do Império. O movimento é, na verdade, circular: a mídia legitima o Império, que 

legitima a mídia. Nesse sentido, os autores apontam a visão utópica que é promovida pelos meios 

de comunicação: 

A mídia oferece informação objetiva que permite aos cidadãos formar suas próprias 
opiniões, que por sua vez são refletidas fielmente de volta para os meios de 
comunicação, através de pesquisas de opinião. [...] Quando as pesquisas de opinião e as 
sondagens nos levam a pensar no público como um sujeito abstrato – o público pensa 
ou quer isto ou aquilo – o que temos é pura ficção ou mistificação. (HARDT e NEGRI, 
2005, p. 331). 



 A opinião pública, longe de ser um espaço de representação democrática, é um campo 

de conflito: as diferenças de expressão da multidão indicam a impossibilidade de uma versão 

global do politicamente correto. Contudo, o discurso que a mídia faz circular legitima a opinião 

pública – e esses jogos de verdade acabam por engendrar modos de vida. É dessa forma que a 

sociedade de controle conforma-se ao que foi chamado por Foucault (2005) de biopoder: a 

própria vida torna-se objeto de poder. “Biopoder é a forma de poder que regula a vida social por 

dentro, acompanhando-a, interpretando-a, absorvendo-a e a rearticulando” (HARDT e NEGRI, 

2006, p. 43). 

Ao reportar certos fatos, ao narrar o mundo de uma determinada perspectiva, os meios 

de comunicação selecionam. “É a educação da visão pela determinação do visível”, como diz 

Gomes (2003, p. 75). No processo dessa seleção, o critério de importância é determinante para o 

mundo jornalístico. Mais determinante ainda do que a noção de verdade (DELEUZE, 2006), na 

medida em que a noção de verdade é construída de acordo com a hierarquia de importância 

atribuída aos fatos. Nessa linha de argumentação, fica evidente a produção/fabricação do mundo 

no ato de descrevê-lo, de falar sobre ele... e de torná-lo visível. 

Frente a isto, entendendo o quanto a mídia constitui modos de vida, olhamos para 

alguns discursos que ela produz e colocamo-nos a pensar sobre a fabricação de verdades no 

campo da Educação Ambiental. Articuladas com o conceito de biopoder em Focuault (2005; 

2008), olhamos para este campo de saber como estratégias de controle da vida social, tão bem 

difundidas pelos meios de comunicação. É por entender a mídia como ferramenta potente na 

constituição das subjetividades que olhamos para ela e a colocamos em exame. 

Biopoder, discursos midiáticos e Educação Ambiental no cenário contemporâneo 

Pensando nos discursos midiáticos atuais sobre a Educação Ambiental, queremos 

evidenciar o quanto as campanhas estão eminentemente ligadas a uma estratégia de proteção com 

o mundo atual. Foucault apresenta o conceito de biopoder como uma nova tecnologia de poder, 

típica do modo capitalismo tecnológico contemporâneo. É importante lembrar que o conceito de 

poder para o filósofo evidencia uma ação sobre a ação dos outros e nesse sentido, possibilita 

resistência e criação de nós mesmos.  

Diante disso, queremos deixar claro que analisar as propagandas que vêm sendo 

produzidas na atualidade sobre Educação Ambiental não se vincula a criticar ou defender posição 



a respeito de tais anúncios midiáticos. Vincula-se, isso sim, a provocar o pensamento e pensar a 

Educação Ambiental para além da impregnação naturalista e romântica do “contato com a 

natureza” ou para além da “imagem de uma pequena minoria de amantes da natureza ou de 

especialistas diplomados” (GUATTARI, 1990, p.36). Aceitando o convite de Carvalho, 

perguntamo-nos: “quais expectativas e valores sócio-históricos estão contidos nessa construção 

sobre a natureza? Afinal, essa não e a única maneira de pensá-la, embora tenhamos de reconhecer 

que tal representação está fortemente inscrita em nosso ideário ambiental” (2008, p.35). Para nós, 

tal campo vincula-se também a estratégias de segurança e controle da sociedade, eventualmente 

úteis e justificadas, já que as campanhas de Educação Ambiental estão preocupadas com o futuro 

de nosso planeta.  

Foucault (1985; 2005; 2008) cunha o conceito de biopoder, como uma tecnologia que 

vai se preocupar em criar estratégias de gestão da vida da população. Para o autor, este 

dispositivo de segurança surge em meados do século XVIII, deslocando o direito que “faz morrer 

e deixa viver” – exercido pelo soberano – para se apoiar em um poder que “faz viver e deixa 

morrer”, tornando-se assim estratégia que tem como princípio a preocupação com a vida e o 

futuro de uma população. É importante colocar que embora haja um deslocamento, uma 

transformação, com o surgimento de novas tecnologias de poder, não ocorre um processo de 

substituição, de passagem da soberania para disciplina e da disciplina ao biopoder. Muito pelo 

contrário, há um cruzamento, uma articulação, uma complementação entre estas tecnologias.  

Para Foucault a preocupação com a vida surge a partir do século XVII de duas formas 

diferentes, que não se contrapõe, mas se atravessam, se interligam, convivem. A primeira 

preocupação é com o corpo individual, com o homem-corpo, aplicando técnicas de adestramento, 

vigilância, docilização, ampliando as aptidões, tornado os corpos dóceis e úteis pata atender às 

exigências modernas. Foucault (1985 e 2002) caracteriza essa primeira forma como uma 

anátomo-política do corpo humano. Vemos na segunda, que surgiu mais tarde, em meados do 

século XVIII, uma preocupação com o corpo-espécie, com o homem enquanto ser vivo, 

pertencente de uma população, centrando-se em processos de longevidade, saúde, nascimentos, 

mortes e todas as variáveis relacionadas, constituindo assim uma bio-política da população 

(FOUCAULT, 1985; 2005 e 2008). Dessa forma, essas duas estratégias de poder estão em 

operação conjuntamente, mesmo que em determinados momentos uma se exerça com maior 

potência do que a outra. “(...) não há uma sucessão: lei, depois disciplina, depois segurança. A 



segurança é uma certa maneira de acrescentar, de fazer funcionar, além dos mecanismos 

propriamente de segurança, as velhas estruturas da lei e da disciplina”. (FOUCAULT, 2008, p. 

14) 

Podemos dizer então que, esse novo poder anunciado em final do século XVIII, busca 

encompridar a vida (FOUCAULT, 2008) ou, ainda mais do que isso, busca a prevenção, a defesa 

da sociedade contra o perigo. As propagandas midiáticas aqui colocadas sob exame interpelam o 

sujeito para que pensemos no futuro do planeta, para que percebamos a importância de nossas 

ações, para que possamos salvar a Terra dessa devastação ambiental ou, pelo menos, para 

possibilitar a interrupção dessa crise ecológica que, conforme as propagandas, somente será 

possível com a ação de cada um de nós. Há nesta tecnologia de poder toda uma preocupação com 

a vida da população tomada enquanto espécie. Assim é que entendemos a campanha de 

Preservação Ambiental ou de Educação Ambiental que temos em nossa sociedade como uma 

estratégia do biopoder. 

Se queremos um planeta preservado, de verdade, não basta apenas lutar contra 
poluidores e depredadores. É preciso também nos esforçar para mudar nossos valores 

consumistas, hábitos e comportamentos que provocam poluição, atitudes 

predatórias com os animais, as plantas e o meio ambiente. Mas só isso não basta, 
pois não há coerência em quem ama os animais e as plantas, mas explora, humilha, 
discrimina, odeia seus semelhantes. Por isso, precisamos, além de nos tornarmos 

ambientalmente corretos em nossas ações, nos esforçarmos para sermos também 
mais fraternos, democráticos, justos e pacíficos com os nossos semelhantes. (Portal 
do Meio Ambiente, 2009) [grifos nossos]. 

Para melhorar o mundo ninguém pode fazer tudo. Mas cada um tem que fazer a sua 

parte. Comprando Ypê você ajuda a plantar árvores, a desenvolver produtos que 
contribuem para a preservação da vida aquática e a fazer um futuro melhor para 

nossos filhos. (Propaganda Detergente Ypê, 2009) [grifos nossos]. 

(...) como as decisões nos ocupavam muito, demoramos a perceber que são elas que 
podem decidir o nosso futuro. Aí decidimos fazer algo para cuidar de tudo isso. Que foi, 
que está sendo, ou ainda vai ser decidido daqui pra frente. A gente decidiu pelo três. E 
queremos convidar você a tomar essa decisão com a gente. Significa ter, pelo menos, 

três atitudes por dia, pensando na sustentabilidade do planeta. Pode ser apagar a 

luz, fechar a torneira e ensinar alguém. Três. Pode ser plantar uma árvore, catar 

uma latinha no chão e agir com ética. Três. Pode ser tomar um banho mais curto, 

respeitar as diferenças e usar a escada. Três. Apenas Três. E em todo lugar que você 
vir esse número: 3, vai saber que ali existe uma forma de você tomar uma decisão para 
cuidar do planeta, das pessoas e do país em que a gente vive: Três” (Propaganda Banco 
do Brasil, 2009) [grifo nosso] 

Tais discursos são emblemáticos para pensarmos no quanto a mídia nos interpela e nos 

captura, modificando nossos pensamentos e práticas cotidianas a respeito de nossa relação com o 



planeta. Nesse sentido, gostaríamos de evidenciar nos excertos acima duas questões: a chamada à 

individualidade e à coletividade para realização das ações. Por sermos sujeitos disciplinados, 

somos capturados por essa trama discursiva do biopoder. Regulando e direcionando nossas ações, 

tal estratégia de controle da população previne quanto ao futuro planetário. É necessário 

mobilizar o sujeito que assiste a esses discursos para que, em seu cotidiano, promova ações 

visando o futuro do nosso planeta. É necessário fechar a torneira quando escovar os dentes, lavar 

o carro economizando água, reciclar o lixo e tantas outras intervenções que a cada dia a mídia nos 

interpela, convidando-nos (ou convocando-nos?) a pensar no futuro.  

Percebemos o quanto a disciplina é uma importante estratégia para colocar em operação 

essa tecnologia de poder de gerir a vida da população. O biopoder não funciona sozinho, ele 

precisa que o sujeito esteja disciplinado para atender ao convite, para realizar ações que visem o 

bem-estar da coletividade. Com intervenções na vida individual da população, o biopoder vai 

conduzindo as condutas da massa de indivíduos, agindo nas ações cotidianas dos sujeitos, 

buscando interpelar o “cada um”, a pensar no potencial “desastre” para todos.  

 
Dica de Sustentabilidade 
1. Tampe suas panelas enquanto cozinha: ao fazer isto, você aproveita o calor que 
simplesmente se perderia no ar. 
2. Aprenda a cozinhar em panela de pressão: podemos cozinhar tudo em panela de 
pressão: feijão, arroz, macarrão, carne, peixe, legumes. É muito mais rápido e economiza 
70% do gás. 
3. Cozinhe em fogo mínimo: Por mais que você aumente o fogo, sua comida não vai 
cozinhar mais depressa, pois a água não ultrapassa 100º C em uma panela comum. Com o 
fogo alto, o risco é queimar sua comida e você gasta mais gás. 
Bom para o seu bolso, bom para o planeta. (Encarte Rede de Supermercados Big, 
fevereiro de 2010) [grifo nosso] 
 

Dessa forma os discursos “educam” para o controle minucioso da ação individual pela 

“auto-consciência” e, assim, tendem a regular o cotidiano, sob a ambivalente política da 

prevenção e do medo. O endereçamento de tais ditos não se veicula apenas para um sujeito, mas 

para o coletivo que deve, junto, se mobilizar para que ações individuais repercutam na 

transformação do meio ambiente. O campo de efetivação desse dispositivo intervém sobre a 

coletividade valendo-se do espírito da época, o compromisso com a suposta “liberdade” de 

vontade e de estilo de “cada um”. Assim, precisa-se estar constantemente prevendo, calculando, 

antecipando, medindo, colocando em operação os dispositivos que visam assegurar 

estrategicamente o bem-estar dessa massa de indivíduos, e para isso se conta com o engajamento 



de cada um. Mas não mais apenas o engajamento racional ou militante, e sim o engajamento 

individual sustentados pela aura de periculosidade e risco que a mídia ajuda a propagar. 

Para o biopoder os mecanismos de previsão, estimativa, estatística probabilidade, 

ganham destaque e significado, já que é através deles que se torna possível mapear, diagnosticar, 

para poder traçar, calculadamente, as estratégias de prevenção, garantindo a seguridade dos 

indivíduos, prevendo o que poderá ocorrer no futuro e agindo para impedir que algo coloque em 

perigo a vida da população. Dessa forma, produzindo saberes que vão auxiliar na melhoria da 

qualidade de vida, minimizar os riscos, evitar a crise, o biopoder tem como finalidade a 

regulação, o equilíbrio e a homeostase da população. 

Diante disso, esse mecanismo de poder, preocupa-se em pensar no futuro, nos riscos, 

nas crises e nos perigos que possam vir a afetar a população. Aliás, as campanhas de Educação 

Ambiental tão bem retratadas por propagandas midíaticas aqui selecionadas, reiteram a 

preocupação com o “futuro” do Planeta. É necessário prevenir, intervindo hoje! Sendo uma série 

aberta, uma estimativa de probabilidades, o biopoder intervém para qualidade de vida da 

população, intervém diante de situações que possam vir a acontecer e, sendo assim, possam vir a 

ser transformadas, devido às atitudes tomadas por essa coletividade. 

A idéia de futuro para Foucault é pautada no que se pode prever, organizar, planejando, 

articulando estratégias voltadas para a sociedade. Uma forma de prever o que poderá acontecer 

com o planeta, caso as condutas individuais não forem minuciosamente reguladas por cada 

“consciência” em favor da preservação da espécie humana. “Salve o Planeta! Uma Hora vai 

voltar para você. Conserve seu Planeta, Ainda dá tempo!” (Campanha WWF Brasil, 2010). 

Estaria aí a produtividade dos discursos ambientais contemporâneos tão em voga no campo das 

mídias?  

Com este apelo para que cada um faça a sua parte evitando as conseqüências futuras de 

um possível desequilíbrio ambiental no Planeta, a campanha acima destacada, assim como tantas 

outras, vai produzindo a necessidade de pensarmos no futuro, no que ainda poderá acontecer caso 

não seja feito nada em prol da vida de todos.  Interpelando o sujeito a pensar no que poderá 

acontecer, a campanha convida a todos a refletirem sobre suas ações e juntarem-se a esse corrente 

para “salvação” da Terra. Assim, intervindo na coletividade, pensando no futuro e nas 



conseqüências de nossas ações diárias, a mídia torna-se importante ferramenta biopolítica de 

gerenciamento da população. 

 [...] a nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na 
medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao 
contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto como o nascimento, a 
morte, a produção, a doença, etc. (FOUCAULT, 2005, p.289). 

Entendemos que são discursos como os tratados nesse texto e com farta exposição nos 

meios de comunicação que apontam para as questões do biopoder. Certamente, isso implica em 

direcionar nosso olhar para toda a tecnologia política da vida. “[...] onde quer que haja discurso 

há palavras de ordem, a disciplina e o controle com que ele alimenta, e dos quais se alimenta. Por 

todo esse espaço, a todo tempo, enuncia-se o visível e, portanto, o vivível” (GOMES, 2003, p. 

103). 

Possibilidades, limites e perspectivas 

Interpelar. Suscitar. Capturar. Conduzir. Essas parecem ser estratégias da mídia na 

busca de convocar-nos a tomar ações para preservação do Planeta Terra. Não queremos com isso 

dizer que não devemos agir pensando no futuro. Talvez pensar nas ações por vir se torne 

fundamental para nossa vida na Terra. Talvez a única possibilidade de ainda vivermos 

dignamente no cenário contemporâneo... No entanto, a proposta do presente artigo não se vincula 

a desqualificar aquelas ações que chamamos de “ecologicamente corretas”. De modo algum. O 

que gostaríamos é que nosso estudo suscitasse questões pouco problematizadas por nós: qual 

força e produtividade têm os discursos midiáticos que nos conduzem a ações diante do cenário 

contemporâneo? Talvez Foucault nos ajude a entender esse mecanismo de poder, tão evidente nas 

propagandas aqui analisadas, como uma ferramenta que fabrica verdades, produz sentidos e 

constitui modos de existir e conviver.  

Diante disso, gostaríamos que nosso texto pudesse provocar novas discussões no campo 

da Educação Ambiental, entendendo-a como um importante instrumento de ação política na 

sociedade atual. Talvez ele pudesse agir como uma singela ferramenta para constituição de uma 

máquina de guerra (DELEUZE e GUATTARI, 2007b), tornado-se uma possibilidade de 

resistência e criação ao olhar a Educação Ambiental para além do discurso do risco e da 

periculosidade por um lado e, do anacrônico e romântico naturalismo, de outro. Talvez 



pudéssemos, aceitando o convite de Guattari (1990), pensarmos na criação de uma ecosofia, 

produzindo espaços éticos e políticos para o campo da Educação Ambiental. 
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