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MOTIVAÇÃO E INTRODUÇÃO DO ESTUDO 

O presente documento consolida e apresenta os resultados de esforço de pesquisa destinado a 

responder a seguinte questão: 

 

 Como a divulgação científica, especialmente por meio de documentários e outros formatos 

audiovisuais, pode contribuir para que a ciência alcance um público mais amplo e impacte as 

etapas do processo de formulação e implementação de políticas públicas sobre a adaptação à 

mudança do clima (MC)? 

A motivação para tal questionamento e, por conseguinte, pela busca de respostas ao mesmo decorre 

do aparente descasamento entre o estágio da ciência do clima, com evidências robustas acerca da 

natureza e gravidade da questão, e a pouca ambição das políticas públicas para lidar com o tema, 

tanto em esferas internacionais quanto domesticamente. 

De fato, o próprio Plano Nacional sobre Adaptação à Mudança do Clima (PNA), instituído em 10 de 

maio de 2016, reconhece tal lacuna em seu primeiro Objetivo Específico, qual seja: “Orientar a 

ampliação e disseminação do conhecimento científico, técnico e tradicional apoiando a produção, 

gestão e disseminação de informação sobre o risco climático, e o desenvolvimento de medidas de 

capacitação de entes do governo e da sociedade no geral”1. 

O PNA também sugere que o foco da pesquisa não deve, neste momento, ser restrito exclusivamente 

à adaptação às MC, uma vez que a compreensão do problema é mais abrangente do que eventuais 

abordagens para evita-lo ou mitigar suas consequências. Dessa maneira, o presente estudo abarca os 

temas da divulgação científica e da mudança do clima de maneira mais geral e abrangente possível. 

                                                 
1 BRASIL. (2016). Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima - Estratégia Geral (Volume 1). Governo Federal. 

Ministério do Meio Ambiente, Portaria nº 150, de 10 de maio de 2016. 
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Adicionalmente, e de maneira estratégica, a procura por soluções para estreitar o conhecimento 

científico do público em geral, e consequentemente aumentar a preocupação desse público em 

minimizar as causas e os impactos das MC, foi dividida em dois questionamentos adicionais: 

 

 Como o conhecimento científico pode ter maior relevância nos processos de tomada de 

decisão? 

 Como documentários podem contribuir para criar um momento favorável à promoção de 

políticas para lidar com as causas e consequências da MC? 

No que diz respeito à primeira pergunta, explorada no Capítulo 1, os recursos audiovisuais tendem 

a aproximar o tema da experiência direta do público, algo particularmente relevante para um problema 

complexo e de difícil comunicação como as MC. Mais do que isso, o público e a mídia também têm 

papel importante a cumprir na construção do conhecimento científico e na identificação e priorização 

de problemas. Os documentários, em particular, aparentam ter maior credibilidade perante o público 

leigo e constituem avenida mais indicada para transmitir a realidade dos fatos. 

Logo, o interesse nessas ferramentas para a divulgação da ciência do clima é justificado e, assim, 

examinado mais especificamente na segunda pergunta, alvo do Capítulo 2. Entretanto, o formato 

audiovisual, por si só, não assegura que as ideias transmitidas sejam assimiladas pela audiência e 

resultem em mudanças de comportamento pelos espectadores. Nesse sentido, a análise se estende 

para melhor compreender como a opinião pública afeta o processo de políticas públicas e quais as 

estratégias de persuasão empregadas nos documentários de forma a transmitir a ciência do clima e 

gerar um senso de urgência e responsabilidade sobre a audiência. 

Por fim, as hipóteses construídas a partir da pesquisa de caráter mais acadêmico são exploradas na 

construção de um roteiro preliminar (Capítulo 3) de documentário, restringindo o escopo de atuação 
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dessa ferramenta para contexto mais próximo dos indivíduos, o de uma cidade (São Paulo), e 

atrelando o tema a outros problemas relevantes e dignos de ação, notadamente o transporte urbano. 

Todos os produtos foram conduzidos e finalizados de forma independente, autossuficientes, porém 

representam o encadeamento lógico do estudo, desde seus questionamentos mais basilares até uma 

proposta prática de abordagem possivelmente mais promissora para aumentar a efetividade da 

divulgação científica e criar janela de oportunidade para a promoção de políticas climáticas. 

Mais do que um estudo com conclusões enfáticas acerca de seus temas de interesse, os esforços aqui 

compilados representam um primeiro passo para compreender a inter-relação entre o objetivo de 

promover políticas ambiciosas para lidar com problema de grande relevância, o das MC, e os meios 

para fazê-lo, com o entendimento e reconhecimento da população. Espera-se, portanto, que as ideias 

aqui apresentadas contribuam para o melhor delineamento e concepção, seja de pesquisas futuras, 

seja de estratégias de comunicação no tema. 
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CAPÍTULO 1: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM PROL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Resumo: Há um distanciamento entre a percepção das mudanças climáticas como problema 

prioritário de atenção entre cientistas e o público em geral. Tal distanciamento é um dos fatores a 

contribuir para o tímido avanço de políticas públicas para lidar com o tema. Cabe, assim, questionar 

como o conhecimento científico pode ter maior relevância nos processos de tomada de decisão? Com 

esse intuito, o presente capítulo realiza sistemática revisão de literatura de modo a compreender a 

evolução da divulgação científica, em geral e de maneira aplicada às mudanças climáticas, e questiona 

como tema tão complexo pode ser melhor divulgado. O processo de divulgação científica deve ser 

visto como interativo, em que cientistas, mediadores e público tem papeis a desempenhar. Recursos 

audiovisuais tendem a aproximar o tema da experiência direta do público e representam avenida 

importante a ser explorada, ainda que seja necessário reduzir seu caráter de comunicação unilateral. 

Quaisquer mudanças no equilíbrio do debate devem ser percebidas como graduais, mas relevantes 

dadas as possíveis consequências do problema. Especial atenção é dada ao caso brasileiro, país em 

que a população é pouco letrada cientificamente, e se informa sobre temas científicos 

majoritariamente pela televisão. 

  

Palavras-chave: Divulgação científica; mudanças climáticas; comunicação científica; audiovisual; 

ciência do clima. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Como e em que medida o conhecimento científico é incorporado nos processos de tomada de decisão 

e de políticas públicas? A depender do tema em questão, pode haver maior ou menor distanciamento 
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entre o consenso científico e as políticas adotadas em um país. A falta de aceitação (da ciência) por 

parte do público leigo; o descasamento de objetivos entre agentes governamentais e demandas de 

ordem técnica; e o papel ambíguo da mídia na comunicação de tópicos científicos são comumente 

apontados como razões para tal distanciamento. No mais, o problema parece um: a falta de diálogo2 

entre os atores. A divulgação científica (DC) surge como a atividade responsável por transpor tais 

barreiras. 

Se tal divulgação é tarefa difícil para a maior parte dos campos da ciência natural, torna-se ainda mais 

árdua para tema complexo e cercado de interesses difusos e divergentes como o das mudanças 

climáticas (MC) (Keohane & Victor, 2011). Logo, a busca por meios e ferramentas que facilitem a 

compreensão e inclusão do conhecimento científico no processo de tomada de decisão acerca das MC 

pode contribuir para a proposição de agendas mais ambiciosas para lidar com o problema, em que 

pese o caráter majoritariamente argumentativo dos processos de políticas públicas (Rydin, 2003). 

Nesse contexto, o presente capítulo busca, a partir da sistematização da literatura de diferentes 

campos de conhecimento, compreender: a evolução da DC de maneira geral (Seção 2) e no Brasil 

(Seção 3); o papel da mídia nesses processos (Seção 4); as dificuldades inerentes à DC da ciência do 

clima (Seção 5); e, por fim, explorar o papel dos recursos audiovisuais como ferramenta para 

promoção de diálogo entre leigos e especialistas e engajamento do público em geral no tema das MC 

(Seção 6). Percorrido esse caminho, tornar-se-á possível a contemplação, de maneira embasada, de 

possíveis abordagens para tornar mais eficazes quaisquer esforços de divulgação científica acerca das 

MC, em particular no que diz respeito ao caso brasileiro. 

 

                                                 
2 Entende-se aqui, e no restante do texto, “diálogo” em sentido amplo, de conversação entre duas ou mais pessoas. Não 

nos atemos, portanto, a comunicações baseadas somente em aspectos da razão ou lógica. 
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2 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E AS ARENAS DO DEBATE PÚBLICO 

Como conceito, o termo “divulgação científica” diz respeito à produção, formulação e circulação do 

conhecimento científico na sociedade que o abriga (Silva, 2006). No Brasil, foi convencionado 

diferenciar divulgação científica de comunicação científica, de forma que a primeira visa o diálogo 

com um público amplo e diversificado, enquanto a segunda se encarrega dos fluxos de conteúdo 

dentro da própria comunidade de pesquisadores3. Há ainda a difusão científica, que incluiria ambas 

as definições anteriores (Albagli, 1996). 

  

2.1 A ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

Segundo Albagli (1996), os objetivos da DC seriam três: ampliar o conhecimento; colaborar com os 

processos cívicos; e promover a mobilização social. No âmbito educacional, a DC deve possibilitar 

o acesso do público leigo ao conteúdo produzido pela ciência. Em relação à sua função cívica, a 

divulgação auxilia na formação da opinião pública, especialmente em temas relevantes aos processos 

de tomada de decisão. No que tange à mobilização, deve possibilitar oportunidades e qualidade de 

participação popular, tendo como foco o engajamento na formulação de políticas públicas e na 

definição dos rumos da ciência e tecnologia. Tendo em vista esses objetivos, a própria DC revela-se 

como uma ciência em si e, portanto, requer sustentação no conhecimento produzido e consolidado a 

seu respeito, principalmente se tem a intenção de ser efetiva. 

Pensar a DC implica, primeiramente, em delinear quem são os indivíduos relevantes nessa agenda e 

como eles se relacionam. Burns et al. (2003) definem “o público” como todas as pessoas de uma 

sociedade, o que resulta em um corpo conceitual heterogêneo e multifacetado. Dentro desse “público” 

                                                 
3 Na língua inglesa, ambas as categorias de divulgação são denominadas science communication. 
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são identificados grupos de indivíduos que, em função de suas “necessidades, interesses, atitudes, e 

níveis de conhecimento”, se caracterizam como os principais atores no contexto da DC, como:  

 Cientistas: na comunidade acadêmica, na indústria ou no governo; 

 Mediadores: comunicadores (incluindo jornalistas e outras formas de mídia), educadores e 

formadores-de-opinião; 

 Tomadores-de-decisão: responsáveis por políticas públicas no governo, instituições 

científicas e educacionais; 

 Público em geral4: os três grupos anteriores e os demais setores de interesse; e 

 Público leigo: aqueles que não possuem expertise em determinada área do conhecimento, 

inclusive cientistas quando o assunto não pertence ao seu campo de pesquisa (Burns, 

O'Connor, & Stocklmayer, 2003). 

Deve-se considerar que esses públicos se interseccionam e se confundem. Por exemplo, além dos 

cientistas serem parte do público em geral, também fazem o papel do tomador-de-decisão quando 

estão à frente de instituições de pesquisa e definem como alocar os recursos destas. É na interação 

entre esses atores e seus diferentes papéis que a DC se desenrola. Para o restante do presente capítulo, 

trabalharemos com o conceito de público em geral. 

Para além da produção de conhecimento, pensar a ciência na esfera das decisões coletivas extrapola 

problemas de simples ordem técnica, como Nisbet & Scheufele (2009) pontuam:  

We live in an era where most policy debates relevant to science and emerging 

technologies are not simply technical issues. Rather, they are collectively decided at 

the intersection of politics, values, and expert knowledge (p. 1776). 

Nesse sentido, Arida (1983), ainda que focando nas ciências econômicas, afirma que: “Controvérsias 

se resolvem retoricamente; ganha quem tem maior poder de convencer, quem torna suas ideias mais 

                                                 
4 Burns et al. (2003) identificam ainda outros dois grupos de atores: o público atento e o público interessado. Essas 

classificações, no entanto, não serão exploradas aqui dado seu grau de especificidade. 
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plausíveis, quem é capaz de formar consenso relativo em torno de si” (p. 26). McCloskey (1983) 

estende tal compreensão para além das ciências sociais. 

 

2.2 O MODELO DO DÉFICIT DE CONHECIMENTO5 

No começo do século XX, as falhas de comunicação entre ciência e as demais esferas da sociedade, 

decorrentes principalmente dos avanços da física no período, foram atribuídas à incapacidade do 

público em compreender o conhecimento científico. Como resultado, foi entendido que o problema 

residia apenas na necessidade de “tradução” da ciência para termos leigos, direcionando os esforços 

para o aumento da qualidade e quantidade de informação sendo transmitida (Bucchi & Trench, 2008).  

Essa concepção pressupunha que, com maior acesso à informação, todos chegariam as mesmas 

conclusões uma vez que as evidências fossem devidamente apresentadas. Estabeleceu-se, assim, a 

distância entre a ciência e os demais, de forma que esta estaria posicionada acima, produzindo e 

entregando conteúdo de forma linear.  

O efeito dessa percepção pode ser observado no próprio nome muitas vezes também atribuído para 

denominar a DC: popularização da ciência. Designada assim, a ciência se torna um ente completo em 

si e isolado do conhecimento “popular”, assumindo função unilateral de fornecer conteúdo para 

educar a população (Albagli, 1996). 

Nesse modelo, ainda reproduzido em alguns contextos, o público leigo não possui relevância no 

processo de produção científica e em suas implicações para a tomada de decisão. A mídia, por outro 

lado, é o mediador unidirecional do conteúdo veiculado, porém, também de capacidade limitada para 

                                                 
5 Deficit model, em inglês 
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transmitir o conhecimento de maneira acurada. Reduzir-se-ia, então, a efetividade da DC ao nível 

(médio) de letramento científico6 da sociedade (Bucchi & Trench, 2008). 

Contudo, o nível de letramento científico de um indivíduo é apenas uma das variáveis que influencia 

seu posicionamento em relação a uma controvérsia científica (Nisbet & Scheufele, 2009; Bubela, et 

al., 2009). A aplicação estritamente pedagógica da ciência quando no seu processo de interação com 

o público leigo desconsidera os aspectos qualitativos que diferenciam o conhecimento especializado 

daquele não especializado, enquadrando-o apenas como quantitativamente inferior (Bucchi & 

Trench, 2008).  

Apesar de suas limitações, esse modelo de entendimento da atividade de divulgação científica foi 

identificado por Hilgartner (1990) como sendo culturalmente dominante entre cientistas ainda no fim 

dos anos 1980. Nesse sentido, Bubela et al (2009) indicam que, frente a uma controvérsia científica, 

cientistas e tomadores de decisão predominantemente assumem que a oposição da opinião pública se 

deva à ignorância. Hulme (2009) observa o mesmo padrão no caso das MC. 

  

2.3 O MODELO DA CONTINUIDADE7 

A atividade científica não está circunscrita apenas aos ambientes que lhe dão origem; seus resultados 

percorrem diferentes esferas do convívio social. Dessa maneira, deve-se pensar a DC para além dos 

círculos internos de discussão da própria ciência. Entretanto, as diferenças de abordagem e propósito 

entre os atores que compõem o debate público, tornam o diálogo ainda mais desafiador.  

De fato, é possível afirmar que a pesquisa e sua divulgação não se dissociam, sendo esta, parte da 

própria atividade científica. Ao se posicionarem alheios à relação estabelecida entre a população e a 

                                                 
6 O termo não se encerra em apenas uma definição específica, sendo objeto de discussão entre estudiosos do tema. Apesar 

disso, é entendido de maneira ampla como a capacidade do indivíduo de compreender, refletir, discutir e utilizar ciência 

no seu dia-a-dia (Gomes, 2015).  
7 Continuity model of science communication, em inglês. 
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ciência, os pesquisadores ignorariam o papel do público não especializado no próprio ciclo que 

consolida o conhecimento e influencia a tomada de decisão (Fleck, 1935 apud; Bucchi & Trench, 

2008). A DC, assim como a própria ciência, deve ser entendida como um processo contínuo, 

interativo e que se retroalimenta a partir das interlocuções entre seus atores. 

A partir dessa compreensão, Cloître & Shinn (1985) propuseram o modelo da continuidade da 

divulgação científica, segundo o qual o processo de comunicação da ciência ocorre por meio de 4 

estágios: na comunidade científica; na mídia especializada em ciência; na função pedagógica – como 

difusão do conhecimento consolidado pela história; e no âmbito popular, em que os veículos diários 

de informação são o principal canal8.  

Nesse modelo, o conhecimento circula entre estágios variando não apenas no tipo, mas também no 

nível em que este é abordado. Isso significa que aspectos específicos do funcionamento interno dos 

atores e de suas interações se tornam centrais na comunicação de assuntos complicados ou 

complexos9, o que não implica apenas em adequar a forma ao contexto, mas sim repensar como se dá 

o entendimento das informações sujeitas a esse processo compartilhado.  

Similarmente, Ziman (2000) discute, a partir de 3 modelos de entendimento da DC, o que o público 

leigo não sabe (modelo do déficit de conhecimento), precisa (modelo da escolha racional) e quer 

saber (modelo contextual, similar ao modelo da continuidade). Sobre isso, Weigold (2001) questiona: 

What should the public understand? Should the public know about recent 

developments in science? Should it exhibit science literacy? Should the public 

understand the methods of science? Should it possess insight into the implications 

of scientific findings? Is it important that the public understand all these things or 

some combination of them? (p. 175). 

                                                 
8 Em inglês: Intraspecialist level; interspecialist level; pedagogic level and popular level.  
9 De maneira simplificada, algo pode ser visto como complicado quando envolve a coordenação/combinação de diversos 

componentes, porém com resultado certo, ao passo que algo complexo envolve também consideráveis doses de incerteza 

e ambiguidade (Glouberman & Zimmerman, 2002). 
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Logo, divulgar o conhecimento científico não é uma atividade que deve ocorrer sem reflexão. 

Reconhece-se que, a cada estágio do processo comunicativo, o nível de informação se altera 

progressivamente, removendo-se sutilezas pertinentes apenas ao olho especializado. Na esfera 

popular, o conhecimento naturalmente ganha um tom mais assertivo (Bucchi & Trench, 2008). Isso 

não enfraquece o conhecimento científico per se, de forma que seu entendimento e correto manuseio 

podem, de fato, proporcionar maior engajamento do público com a ciência.  

A mera transmissão do conhecimento necessário – o que o público não sabe – como discutido, limita 

a atuação da cidadania e assume a ciência como externa à sociedade, pronta para ser comunicada. O 

direcionamento sem estimular o senso crítico – o que o público precisa saber – desconsidera que a 

própria ciência é resultado de discussões. Assim, entender como o conhecimento é aprendido e 

utilizado – o que o público quer saber – destaca o papel da ciência enquanto ferramenta de 

transformação social.  

Resumindo, para que o conhecimento científico possa efetivamente embasar os processos de tomada 

de decisão e de políticas públicas, é necessário compreender como qualquer informação produzida 

circula e é processada pelos atores relevantes ao tema em debate. Interpretar a divulgação científica 

como um continuum pode beneficiar tanto a esfera pública quanto o desenvolvimento da própria 

ciência. 

 

3 CIÊNCIA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL 

A DC no Brasil apresenta história recente e fragmentada, ainda que crescente (Massarani & Moreira, 

2016). Do ponto de vista da produção científica, o país ocupa o 14º lugar no ranking mundial de 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 
16 / 81 

FGVces. Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  www.fgv.br/ces 
 

número de artigos publicados em periódicos de relevância reconhecida, o que equivale a 

aproximadamente 2% da ciência produzida no mundo10.  

Em relação à forma com que os brasileiros percebem a ciência, os resultados indicam um público 

otimista. Segundo o levantamento da percepção pública da ciência e tecnologia (C&T) no Brasil, 61% 

das pessoas dizem ser interessadas ou muito interessadas no tema e 78% acreditam que a ciência é, 

em grande parte, benéfica (CGEE, 2015). 

Já no que diz respeito aos canais por meio dos quais a população acessa conteúdo científico, a 

televisão ainda é o veículo mais utilizado para a aquisição de informações, porém apenas 21% dos 

brasileiros declaram utilizá-la com muita frequência para esse propósito. Apesar da relevância da 

televisão, o uso da internet como canal de informação sobre ciência dobrou entre 2006 e 2015, 

indicando o potencial crescente desse tipo de mídia (CGEE, 2015). 

Sendo a televisão o meio de comunicação mais buscado pelo público para saber sobre ciência, é 

interessante discutir as características da informação lá sendo veiculada. Carvalho & Massarani 

(Carvalho, et al., 2015) analisaram a programação de caráter científico das duas maiores emissoras 

brasileiras, concluindo que esta representa apenas 7,1% de todo o conteúdo exibido. A maior parte 

dos programas que abordam ciência são do gênero de entretenimento, de forma que 53,7% dos temas 

mencionados são relacionados à saúde. 

Sobre a forma como o conteúdo é apresentado, os autores ressaltam que há uma “ênfase nos 

benefícios e promessas, mas poucas menções aos riscos e malefícios da ciência – o que sugere uma 

abordagem pouco crítica da categoria informativa como um todo” (Carvalho, et al., 2015). 

Em contraste à maneira como o público percebe a ciência, o índice de letramento científico procura 

captar como esse mesmo público interpreta e coloca em prática o conhecimento científico. Apesar de 

                                                 
10 Consulta feita ao Scimago Journal & Country Rank em 30 de julho de 2018, disponível em: 

http://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2016.   
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não haver consenso em relação ao que caracteriza um indivíduo cientificamente letrado, um conceito 

amplo estabelece que tal atributo se constitui em diferentes níveis de capacidade para compreender a 

linguagem acadêmico-científica e pô-la em prática nas situações cotidianas (Gomes, 2015). Isso 

implica em interpretar, refletir e formar opiniões sobre temas relacionados à ciência.  

No Brasil, segundo Gomes (2015), 48% da população possui um nível rudimentar de letramento 

científico, enquanto apenas 5% poderia ser considerada proficiente em ciência. Se entendidos de 

maneira superficial, os resultados pouco promissores desse índice podem servir de argumento para a 

perpetuação do modelo do déficit de conhecimento. No entanto, a partir do modelo da continuidade, 

deve-se perguntar não só o que o público não sabe, mas o que ele quer saber, como ele se apropria da 

informação e como pode – e deve ser estimulado a – contribuir da sua maneira particular.  

Nessa linha, os resultados do levantamento da percepção pública da C&T no Brasil reiteram a 

importância dos diversos fatores que influenciam, para além do domínio do tema, o engajamento do 

público com a ciência:  

Ao contrário do interesse e do acesso à informação, fortemente influenciados pela 

escolaridade e renda, as atitudes sobre C&T não são explicáveis a partir destes 

fatores, a não ser de forma fraca e não homogênea. [...] As trajetórias de vida e o 

contexto de moradia, capital social, valores, participação em atividades de 

sociabilidade e políticas, têm um peso importante na forma como as pessoas se 

apropriam da informação científica e formam suas atitudes sobre os cientistas e sobre 

a ciência e tecnologia (CGEE, 2015, p. 72; 89). 

De modo geral, a evolução da DC no Brasil ainda requer o alcance da ciência por audiências maiores 

e mais diversas, bem como a promoção de maior engajamento do público com o conteúdo sendo 

transmitido e com suas implicações para a formulação de políticas públicas (Massarani & Moreira, 

2016). 
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4 MEDIADORES, ENQUADRAMENTO DE INFORMAÇÕES E AS ARENAS PÚBLICAS 

DE DEBATE PARA 

O papel dos mediadores, em particular a mídia de massa, no debate de temas complicados e/ou 

complexos não é trivial. Não somente seus comportamentos e escolhas são relevantes, como também 

os mecanismos cognitivos empregados por suas audiências para processar quaisquer informações, em 

particular para proteger seus valores e afinidades (Kahan, 2017). Além disso, nenhuma informação é 

neutra. Junto com o conteúdo científico, são transmitidas ideias, embaladas em narrativas, que podem 

em menor ou maior grau conquistar a atenção do público (Wahl-Jorgensen, 2013). 

 

As normas jornalísticas e a informação em pauta 

O jornalismo obedece algumas normas – não propriamente institucionalizadas, porém largamente 

reproduzidas – que podem influenciar como quaisquer conteúdos, inclusive os científicos, são 

disseminados e assimilados pelo público. A Tabela 1 sintetiza cinco dessas normas, comumente 

observadas nas coberturas jornalísticas em veículos de massa. 

Tabela 1 – Normas jornalísticas para provisão de informações 

Norma Descrição 

Personalização Tendência em contar histórias individuais, de tragédia ou sucesso, 

geralmente acompanhadas de problemas maiores de ordem social, 

econômica ou política, prejudicando a composição de um quadro completo 

e contextualizado da discussão. 

Dramatização Foco em conteúdo dramático, que prioriza situações de crise em detrimento 

da continuidade de problemas perenes e que avançam lentamente. A 

dramatização pode acabar diminuindo a visibilidade de questões que não 

causam emoções imediatas. 

Predileção pela novidade Busca contínua pelo novo, que atraí maior atenção e interesse. 

Consequentemente, problemas crônicos ficam à margem de eventos 

críticos mais pontuais. 

Viés de autoridade Predisposição em priorizar a consulta de uma autoridade na área sendo 

discutida, o que põe em questão a confiabilidade da fonte e sua influência 

no debate. 

Equilíbrio Tentativa de sempre buscar um balanço quantitativo de opiniões a respeito 

de uma controvérsia, não considerando o grau de consenso já alcançado no 

assunto. 
Fonte: Elaborado com base em revisão bibliográfica de Boykoff & Boykoff (2007). 
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Como exemplo do efeito dessas normas, nos Estados Unidos da América, entre 1988 e 2002, 52% da 

cobertura da mídia sobre as MC, na busca por equilibrar (quantitativamente) o debate, ofereceu igual 

atenção àqueles que negavam a interferência humana no sistema climático e aos que tinham 

evidências de que tal fenômeno de fato ocorre, estes apoiados pela maioria dos cientistas do clima 

(Boykoff & Boykoff, 2004). 

Adicionalmente, tais normas tendem a ter especial efeito junto a temas complexos e que requerem 

maior aprofundamento por parte do público. Como consequência, mesmo que a mídia não molde a 

opinião pública diretamente (Gamson & Modigliani, 1989), alguns assuntos acabam por receber 

menor atenção e apresentar maior distanciamento entre a compreensão do público e o consenso 

científico (Kasperson & Kasperson, 1991). 

 

Os atalhos de entendimento do indivíduo  

Além da maneira com que a mídia seleciona e apresenta determinado conteúdo, a informação 

científica passa pelos filtros individuais da audiência. Nesse momento, diferentes processos mentais 

irão influenciar na apropriação do conhecimento. Ao entrar em contato com conteúdo novo, o público 

já está munido de esquemas mentais prévios, intuições e valores morais, que influenciarão a maneira 

com que esse conteúdo será internalizado (Graham, et al., 2013). 

Um indivíduo pouco motivado em prestar especial atenção a um conteúdo de caráter científico, irá 

confiar excessivamente em seus esquemas mentais, empregando atalhos emocionais para estabelecer 

seus julgamentos (Jones, 2001). Como consequência, este tende a buscar fontes de informação que 

confirmem e reiterem seus pontos de vista iniciais, reforçando crenças e convicções existentes11.  

                                                 
11 Na literatura sobre psicologia, esse viés é conhecido como “confirmation bias” (Nickerson, 1998). 
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De forma não deliberada e quase automática, cada membro do público experimentará o surgimento 

de sentimentos e emoções acerca de novas informações ou, ainda mais importante, do comunicador, 

aprovando ou desaprovando, aceitando ou rejeitando quaisquer ideais sem buscar evidências 

empíricas, ponderá-las e, a partir delas, inferir uma conclusão (Haidt & Bjorklund, 2008). Nesse 

sentido, para falar sobre ciência, é necessário considerar os filtros mentais individuais que a 

informação sendo veiculada percorrerá (Kahan, 2017). 

 

O enquadramento das informações sobre ciência 

A depender de como uma informação é enquadrada12, ao se colocar um tema sob discussão, aspectos 

como a relevância do tópico, a necessidade de ação e a atribuição das responsabilidades serão 

percebidos de formas diferentes e, consequentemente, receberão maior ou menor atenção (Bubela, et 

al., 2009). Não existe informação que não esteja enquadrada em alguma narrativa, sendo este um 

elemento fundamental da divulgação científica (Bubela, et al., 2009; Nisbet & Scheufele, 2009).  

Esses enquadramentos são usados tanto por cientistas, quanto por tomadores de decisão, mídia e 

público em geral. Enquanto cientistas se utilizam de um discurso para destacar a relevância de sua 

pesquisa, tomadores de decisão os empregam para definir e justificar determinadas políticas públicas. 

Ao mesmo tempo, a mídia busca suas próprias narrativas para comunicar temas complexos e manter 

o interesse de sua audiência, da mesma forma que o público aplica seus modelos mentais para, 

também, enquadrar uma discussão, tirar seu sentido e expressar uma opinião (Bubela, et al., 2009).  

Dessa forma, uma mesma informação pode ser comunicada a partir de diferentes discursos e 

narrativas. A depender de como essa informação é enquadrada, independente do conteúdo, as 

                                                 
12 Na literatura em inglês, adota-se os termos frames ou framing. 
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respostas que ela irá desencadear podem ser distintas (Nisbet, 2009). Disso decorre que o 

enquadramento não é uma atividade trivial, mais especificamente para a DC: 

Effective communication will necessitate connecting a scientific topic to something 

the public already values or prioritizes, conveying personal relevance. And in 

people’s minds, these links are critical for making sense of scientific information 

(Nisbet & Scheufele, 2009, p. 1774). 

Para ser bem-sucedido, o enquadramento de alguma informação deve ser feito a partir de evidências 

do que funciona melhor para cada tipo de público. Não é, portanto, uma atividade desenvolvida sem 

o conhecimento profundo da audiência foco da comunicação, devendo estar baseada em pesquisas e 

dados concretos (Bubela, et al., 2009). 

 

As interações nas arenas públicas e os processos de tomada de decisão 

As normas de comunicação da mídia de massa, os processos cognitivos individuais e as características 

do enquadramento de informações, sozinhos, não explicam como um determinado tema ganha ou não 

espaço na agenda pública, se mantendo como tópico de interesse e resultando em ação coletiva.  

Nesse sentido, Hilgartner & Bosk (1988) propõem um “modelo das arenas públicas” para explicar 

como um problema enfrenta diversos obstáculos para ser reconhecido e consolidado enquanto tal. 

Para os autores, um “problema” é assim entendido como resultado de um processo coletivo de 

definição de sentido. Tal compreensão é compartilhada por Boholm & Corvellec (2011). Disso resulta 

que muitas situações, com sérias implicações sociais, não são reconhecidas como “problemas” 

(Blumer, 1971). São nas arenas públicas13 que os problemas sociais são, então, “discutidos, 

selecionados, definidos, enquadrados, dramatizados, empacotados e apresentados para o público” 

(Hilgartner & Bosk, 1988, p. 59). 

                                                 
13 As arenas públicas não são a “sociedade” ou a “opinião pública”, mas sim um espaço delimitado onde os problemas 

sociais surgem e crescem. Podem ser elas: poderes executivos e legislativos do governo, cinemas, mídia de massa, livros, 

campanhas políticas, ONGs, comunidade científica, organizações religiosas e instituições privadas (Hilgartner & Bosk, 

1988).  
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É nesse contexto que o espaço na mídia de massa tende a ser escasso e torna-se alvo de “disputas” 

entre diferentes tópicos. Os resultados dessas disputas afetam a percepção do público acerca da 

relevância de determinadas questões frente a outras (Kasperson, et al., 1992). Adicionalmente, a 

atenção do público tende a seguir de maneira próxima a cobertura da mídia (Kingdon, 2011), 

aumentando a probabilidade de que determinado assunto seja alvo de propostas políticas. 

Assim, Bucchi & Trench (2008) argumentam que deve-se pensar não apenas no “melhor modelo de 

divulgação científica”, mas também considerar sob quais condições a DC ocorre de maneira mais 

produtiva e promove novas formas de interação e contribuição com o público em geral. Tais 

condições, naturalmente, irão variar dependendo do assunto em pauta, sendo que cada problema 

carrega particularidades das arenas em que estão inseridos. 

 

5 CIÊNCIA DO CLIMA COMO PROBLEMA COMPLEXO A SER DIVULGADO E A 

ADOÇÃO DE POLÍTICAS CLIMÁTICAS 

A presente seção busca avançar duas principais proposições: i) a ciência do clima e seus modelos são 

inerentemente complexos e, portanto, de difícil compreensão e divulgação; ii) políticas públicas para 

lidar com a mudança do clima não somente são motivadas por questões lógicas/científicas, mas 

também por questões culturais, éticas e morais. 

Com relação à primeira proposição, o próprio Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC, na sigla em inglês) reconhece que incertezas em fatores como sensibilidade climática, 

impactos locais, vulnerabilidades e capacidades adaptativas dificultam a atribuição de probabilidades 

e o desenho de respostas (estratégias de adaptação) para os impactos das MC (IPCC, 2014).  

Posto de outra forma, trata-se de problema complexo, cujo estudo envolve considerações acerca de 

variáveis que, talvez, sejam impossíveis de se conhecer plenamente (Shackley, Young, Parkinson, & 

Wynne, 1998; Pindyck, 2013). Adicionalmente, trata-se de problema de ordem global, ou ainda 
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diversos problemas cooperativos (Keohane & Victor, 2011), marcado por complexas interações entre 

sistemas físicos e humanos, comumente atenuados nas percepções de risco dos indivíduos (Kasperson 

& Kasperson, 1991) e de difícil engajamento (Moser, 2010). 

Se aceitarmos a visão de Popper (1982), para quem a “ciência pode ser descrita como a arte da 

sistemática e excessiva simplificação” (p. 44), então, modelos climáticos complexos não somente 

podem se tornar de difícil replicação (entre cientistas), como também áridos em termos de divulgação 

para públicos mais amplos. 

Nesse sentido, Pindyck (2013) indaga: com relação à adoção de políticas públicas, o que os modelos 

climáticos podem dizer? 

Very little. […] These models have crucial flaws that make them close to useless as 

tools for policy analysis: certain inputs (e.g., the discount rate) are arbitrary […]; the 

models’ descriptions of the impact of climate change are completely ad hoc, with no 

theoretical or empirical foundation; and the models can tell us nothing about the […] 

possibility of a catastrophic climate outcome (Pindyck, 2013, p. 860). 

Se a própria complexidade do tema tende a comprometer a facilidade de sua divulgação e 

aplicabilidade para a proposição de políticas públicas, a interação deste com diferentes aspectos 

culturais pode adicionar ainda mais ruído em quaisquer esforços de comunicação, bem como oferecer 

possíveis pontos de inserção para diferentes grupos de interesse cada qual com suas próprias agendas. 

De fato, Tol (2017) afirma que discussões acerca de políticas climáticas se revelam mais complicadas 

do que o necessário porque o tema foi utilizado para a promoção de outras agendas, como questões 

relacionadas a gênero, desenvolvimento, direitos trabalhistas e emprego; “o objetivo final de uma 

política climática – a descarbonização da economia – é, então, obscurecido” (Tol, 2017, p. 433). 

Por outro lado, Zia e Todd (2010) enxergam o enquadramento do problema das mudanças climáticas 

a partir de outros vieses e lentes de análise como uma oportunidade para o rompimento de barreiras 

ideológicas perante a necessidade de ação, vis-à-vis um discurso calcado exclusivamente em 

argumentos científicos ou de cunho ambiental. 
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Nesse contexto, cabe questionar: qual o papel e abordagem que os cientistas devem ter nesse processo 

de comunicação da ciência do clima? Em 2007, Fischhoff sugeria que estes deveriam adotar formas 

de comunicação “não persuasivas”, se abstendo de debates públicos e deixando a ciência “falar por 

si só” (Fischhoff, 2007). Já em 2011, o mesmo autor pregava um comportamento baseado 

primeiramente na escuta e compreensão das diferentes audiências e, posteriormente, no desenho e 

promoção de mensagens direcionadas (Pidgeon & Fischhoff, 2011). Orientações similares são 

oferecidas por Thompson & Schweizer (2008). 

O começo dos anos 2010, inclusive, observou número crescente de cientistas de clima atuando de 

maneira mais ativa na internet, seja em blogs próprios ou como contribuintes para outros blogs e sites, 

revelando alguma mudança no comportamento destes em direção a práticas mais transparentes e 

abertas acerca de seus dados, modelos e, também, processos de raciocínio, por exemplo sobre como 

incertezas científicas devem ser interpretadas publicamente (Hulme, 2013). 

Naturalmente, cientistas representam um dos grupos envolvidos nos estágios de formulação de 

agendas e proposição de soluções do processo de políticas públicas (Kingdon, 2011). Entretanto, 

outros grupos também desempenham papel similar e, frequentemente, com argumentos não baseados 

em ciência. É possível notar políticos (Al Gore14), líderes religiosos (Papa Francisco15) e celebridades 

(Leonardo DiCaprio16) comandando considerável atenção quando o assunto é MC e demandando 

políticas climáticas ambiciosas. O próprio termo “mudanças climáticas” possui diferentes sentidos e 

implicações para diferentes pessoas em contextos e ambientes distintos (Hulme, 2009). 

Assim, resta claro que existe um componente moral associado a (demanda por) ação política para 

lidar com as MC. Tal componente não pode ter suas origens na ciência (e no método científico) se 

                                                 
14 Filme “Uma Verdade Inconveniente”, de 2006. 
15 Encíclica “Laudato si” (subtítulo: "Sobre o Cuidado da Casa Comum"), de 2015. 
16 Filme “Before the Flood”, de 2016. 
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esta é conduzida de maneira apropriada, imparcial e objetiva (ou tão imparcial e objetiva quanto 

possível). Resgatando Hume (1740), há uma diferença a ser reconhecida na descrição (factual) do 

mundo como ele é e da prescrição de como ele deveria ser. Swyngedouw (2010) diz que, para as MC, 

a articulação entre essas duas arenas foi acelerada, diminuindo os espaços para debates sobre 

políticas. 

Se os meios de comunicação e os enquadramentos utilizados pelos diferentes atores, cientistas e não 

cientistas, são bem-sucedidos bem como suas implicações para o desenho e adoção de políticas 

climáticas, são assuntos para discussões posteriores. A próxima seção, entretanto, antecipa 

brevemente a consideração do meio audiovisual como ferramenta para a divulgação científica. 

  
6 DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA DO CLIMA POR MEIOS AUDIOVISUAIS 

A maioria das pessoas se informa acerca das MC a partir da mídia de massa, uma vez que a 

experiência direta é (ainda) limitada (Lin, 2013). Tal característica das MC e da ciência do clima 

trazem problemas para o desenvolvimento de estratégias de comunicação. De fato, comunicação 

direta e pessoal tende a ter mais consequências sobre o comportamento dos indivíduos do que aquela 

realizada por veículos de massa (Lee, Lee, & Schumann, 2002).  

Assim, a divulgação da ciência do clima é, também, fortemente influenciada pelo modo e pelos meios 

com que é realizada (Moser, 2010). O comunicador de quaisquer eventos ou temas relacionados à 

ciência, portanto, deve fazer diversas escolhas sobre o formato de sua mensagem para que tal ciência 

seja compartilhada de maneira articulada e precisa (Trumbo, 1999). De modo geral, comunicações 

escritas revelam-se menos eficazes para o aprendizado do que o engajamento ativo e abordagens mais 

interativas, inclusive para questões proximamente ligadas a valores morais (Nagda, 2006).  

Linguagem escrita precisa ser cognitivamente processada, ao passo que imagens e representações 

visuais são próximas e percorrem os mesmos caminhos mentais que as experiências diretas; os 
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indivíduos reagem (emocionalmente) a quaisquer imagens antes mesmo que elas sejam 

compreendidas (Barry, 1997). Por extensão, representações visuais de princípios científicos auxiliam 

textos escritos a tornar as ideias mais claras (Trumbo, 1999).  

Nesse sentido, é possível imaginar que o uso de filmes, inclusive documentários, pode oferecer um 

canal melhor para que o público leigo seja engajado em tema tão complexo e complicado como as 

MC. Mais do que proporcionar a visualização de certos conceitos, um documentário sobre a ciência 

do clima17 pode propiciar interações entre pesquisadores de diferentes campos do conhecimento e 

contribuir ainda mais para o avanço da ciência ou o próprio desejo de realizar um filme pode prover 

o ímpeto para novas pesquisas e novas formas de comunicação (Gouyon, 2016). 

Entre os meios audiovisuais, os documentários surgem como estratégia comum para a divulgação 

científica, dado que são filmes sobre a vida real com reivindicações de veracidade, ainda que 

concebidos por cineastas que tomam diversas decisões (inclusive subjetivas) acerca da história que 

querem compartilhar e por qual motivo fazê-lo (Aufderheide, 2007). 

Ou seja, ainda que tenha fortes ligações com a ciência (Aufderheide, 2007; Winston, 2008), a arte de 

fazer documentários apresenta, desde sua origem, tensão entre a mera apresentação de evidências e o 

entretenimento e o uso de artifícios para convencimento de seu público (Gouyon, 2016).  

É, portanto, importante compreender os objetivos de um documentarista que busca comunicar 

qualquer tópico científico. Caso a intenção seja a de popularizar determinado tema, os documentários 

revelam-se adequados quando envolvem esforços de longo preparo, apresentam a ciência de maneira 

informativa e factual e corroborada por entrevistas de especialistas (Lehmkuhl, et al., 2012). 

Caso o intuito seja o de advogar por determinada causa ou política pública, os filmes tendem a ser 

focados em eventos e questões com clara dimensão científica, porém envoltos em contexto mais 

                                                 
17 Gouyon (2016) faz esse argumento de maneira geral, ainda que nós o apresentemos já de maneira aplicada à ciência do 

clima. 
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amplo, como o da política, e acabam por ter tempos mais curtos de preparação, de maneira a estarem 

próximos do noticiário apresentado em veículos de grande massa (Lehmkuhl, et al., 2012). 

Ainda que recursos audiovisuais possam apresentar algumas vantagens para a divulgação das MC, 

frente a outras formas de comunicação, seu sucesso em promover alterações comportamentais junto 

aos indivíduos não é garantido, uma vez que: 

 O comportamento de sua audiência é afetado, também, pelas suas expectativas acerca das 

crenças e ações de outros indivíduos (Lin, 2013); 

 Alcançar uma audiência não é algo garantido, mesmo em plataformas com grande número de 

usuários (como Youtube) (Welbourne & Grant, 2016); 

 Depende da construção de narrativa que conecte o tema das MC às preocupações e realidades 

cotidianas dos indivíduos, a partir de argumentos retóricos calcados em ética, emoções e 

lógica (Spoel, Goforth, Cheu, & Pearson, 2008); 

 Representa forma unilateral de comunicação, com pouco espaço para o engajamento e 

interação entre cineasta e público (Trumbo, 1999). 

Em particular tendo em vista as incertezas e complexidades que cercam o tema (Seção 5), a percepção 

das MC como um risco merecedor de atenção depende também, e em grande parte, na confiança 

depositada pelo público no comunicador (Slovic, 1999). Nesse sentido, é interessante notar que, no 

Youtube, canais dedicados à ciência que possuem um comunicador com aparições regulares tendem 

a conseguir mais visualizações (Welbourne & Grant, 2016). 

De qualquer forma, e mesmo para filmes bem-sucedidos como o aclamado “Uma Verdade 

Inconveniente”, tido como “muito ou algo confiável” por cientistas do clima (Farnsworth & Lichter, 

2012), os efeitos comportamentais tendem a ser pequenos e de curta duração (Sakellari, 2015). 
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Outro problema decorre do fato de que documentários sobre ciência, e também sobre MC, tendem a 

ser baseados no modelo de déficit do conhecimento, assumindo que a ignorância do público é a 

principal causa por trás da aparente inação para lidar com o problema (Appel & Richter, 2007). Os 

esforços recentes para comunicar as MC falham ao não considerar as emoções, os valores morais e 

as atitudes dos indivíduos (Ockwell, Whitmarsh, & O'Neill, 2009). 

Nesse sentido, é importante considerar que existem diversas dimensões morais e que indivíduos 

diferem no quanto valorizam e priorizam uma dimensão moral em detrimento de outra (Graham, et 

al., 2013). Há, por fim e até o limite de nosso conhecimento, lacuna na literatura no que diz respeito 

aos motivos pelos quais alguém opta por assistir um documentário sobre as MC, particularmente 

devido à abundância de temas e veículos para obtenção de informações, e sobre como atrair a atenção 

de públicos leigos desinteressados no tema. 

 

7 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES PARA PESQUISAS POSTERIORES 

A ciência do clima e seus modelos são complexos e de difícil divulgação. Mesmo que um modelo de 

déficit de conhecimento fosse pertinente ao tema, ainda restariam fatores morais, éticos e culturais 

associados à interpretação da severidade das MC e da necessidade de políticas públicas pelo público 

em geral. Em um modelo de continuidade, o papel de mediadores e do próprio público na construção 

de conhecimento científico e na identificação de problemas tornam-se ainda mais intensos. 

Por exemplo, a maneira com que as MC são comumente tratadas na mídia de massa, privilegiando o 

balanço quantitativo de opiniões divergentes em detrimento do nível de consenso científico, 

representa oportunidade para que determinados atores políticos não assumam responsabilidades nem 

se comprometam com qualquer curso de ação para lidar com o problema (Boykoff & Boykoff, 2007; 

Parkhurst, 2017). 
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O engajamento do público, por sua vez, depende da construção de narrativas e enquadramentos que 

contenham argumentos baseados, certamente, na lógica da ciência, mas também no caráter do 

comunicador e na habilidade deste em facilitar conexões emocionais entre a audiência e as MC como 

um problema que pode afetá-la diretamente, conforme sugerido por Spoel et al (2008). 

Nesse sentido, o uso de ferramentas audiovisuais pode ser de grande valia, tendo em vista a maneira 

com que recursos visuais são tratados pelo cérebro humano, de forma similar à experiência direta 

(Barry, 1997). Dessas ferramentas, para a DC, pode-se destacar os documentários, que reivindicam 

maior aderência junto à realidade dos fatos e gozam de maior credibilidade junto ao público 

(Aufderheide, 2007). 

O potencial dos meios audiovisuais pode ser ainda maior no caso brasileiro, em que parcela muito 

pequena da população é proficiente em ciência e a maioria tem acesso a temas científicos por meio 

da televisão. O crescimento da internet tanto junto ao público leigo (CGEE, 2015), quanto como 

ambiente de participação ativa dos cientistas de clima (Hulme, 2013), oferece ainda outro caminho 

para a popularização das MC. Por outro lado, esse ambiente online fortalece ainda mais o caráter 

ativo do público como selecionador dos temas de interesse, uma vez que mais interativos por natureza. 

Assim, e tendo em vista encadeamento das ideias apresentadas ao longo de todo capítulo, surgem 

algumas perguntas a serem respondidas em pesquisas posteriores: i) o que motiva o público a procurar 

informações sobre MC? ii) O enquadramento do tema deve ser o de problema ambiental ou deve ser 

baseado em tópicos relacionados, como segurança energética e saúde pública? iii) em que nível tal 

enquadramento deve ser adequado de acordo diferentes audiências? E, finalmente, iv) quais 

características contribuem para o sucesso de um documentário (sobre MC), entendido como o alcance 

de um público extenso e diverso? 

Reconhece-se aqui que a comunicação direta e pessoal é mais persuasiva (Lee, Lee, & Schumann, 

2002). Porém, indivíduos influenciados por um filme (direta ou indiretamente) sobre as MC podem, 
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e tendem a, compartilhar tal conhecimento com seus pares. Gradativamente o tema pode ser percebido 

como mais relevante e digno de ação pública. Embora qualquer esforço de DC seja apenas um dos 

fatores a afetar tal percepção, investigar como torná-la mais eficaz para as MC parece mais do que 

justificado, dado suas possíveis consequências em cenário de inação pública. 
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CAPÍTULO 2: A RETÓRICA DE DOCUMENTÁRIOS SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA E SEU IMPACTO NO PROCESSO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Resumo: Políticas públicas podem ser encaradas como resultados de processos argumentativos, nos 

quais os indivíduos coletivamente mantêm ou alteram as regras sob as quais vivem. Assim, o presente 

capítulo buscou compreender como os documentários podem contribuir para criar um momento 

favorável à divulgação científica e à promoção de políticas para lidar com as causas e consequências 

da mudança do clima. Para tanto, realizamos uma análise retórica de dois casos específicos: “Before 

the Flood” e “How to Let Go of the World and Love All the Things Climate Can't Change”, ambos 

lançados em 2016, e buscamos identificar hipóteses sobre a relação entre a retórica e os elementos de 

persuasão empregados em cada filme e o seu possível impacto no processo de políticas públicas para 

mudança do clima, tendo por base a abordagem retórica e o Modelo de Múltiplos Fluxos. A análise, 

de caráter qualitativo e exploratório, sugere que documentários afetam simultaneamente os fluxos de 

problemas (com argumentações mais equilibradas entre ethos, pathos e logos), por meio da descrição 

científica e de imagens apocalípticas dos efeitos da MC, e político (com argumentos mais calcados 

em pathos), procurando incutir um senso de responsabilidade moral na audiência, mas sendo menos 

propícios e devotando menos atenção à proposição de soluções. 

    

Palavras-chave: Formação de agenda; Retórica; Divulgação científica; Mudança do Clima; 

Documentário. 
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1 INTRODUÇÃO 

A mudança do clima (MC) representa uma das principais ameaças ao planeta nas próximas décadas. 

O consenso científico acerca da gravidade do problema e de suas causas antrópicas é substancial 

(Maibach, Myers, & Leiserowitz, 2014). Entretanto, os esforços, em termos de políticas públicas, 

para lidar com a MC ainda são tímidos e insuficientes para reduzir os riscos associados a tal fenômeno 

de acordo com as projeções científicas (Rogelj, et al., 2016). 

Nesse sentido, compreender as razões por trás da insuficiência ou inexistência, em algumas 

jurisdições, de políticas públicas (PP) para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) parece 

tarefa mais do que justificada (Tol, 2017). Em particular, é importante observar como diferentes 

atores podem contribuir para o debate sobre o tema de forma a criar momento favorável à proposição 

e implementação de políticas de clima. 

Nos processos de política pública, a mídia configura um ator importante, por exemplo, ao destacar 

problemas antes pouco percebidos pela população em geral (Capella, 2006). De fato, no que diz 

respeito à MC, há notável e numerosa produção de conteúdo audiovisual sobre o assunto, tanto 

ficcionais quanto não ficcionais, que direta ou indiretamente buscam aumentar o nível de atenção de 

seus públicos sobre tal ameaça (ver, por exemplo, Spoel, Goforth, Cheu, & Pearson, 2008). 

O presente capítulo, então, visa analisar como documentários sobre MC buscam convencer suas 

audiências sobre a gravidade do problema e a necessidade de ação no campo das políticas públicas. 

Para tanto, realizamos uma análise retórica de dois casos específicos: “Before the Flood”18 (BTF) e 

“How to Let Go of the World and Love All the Things Climate Can't Change” (HTLG), ambos 

lançados em 2016. A partir da sistemática comparação desses casos buscamos identificar hipóteses 

                                                 
18 Em português o filme recebeu o nome de “Seremos história?”. 
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sobre a relação entre a retórica e os elementos de persuasão empregados em cada filme e o seu 

possível impacto no processo de PP para lidar com a MC. 

A próxima seção apresenta sucinta revisão de literatura sobre o processo de políticas públicas, o papel 

de atores externos ao governo e a importância da retórica nesse processo. Em seguida, são 

apresentados o método aplicado, análise retórica, e os casos em estudo. A quarta seção oferece os 

resultados para cada documentário, com destaque para alguns trechos selecionados como mais 

representativos de cada elemento da persuasão. A discussão busca explorar as maneiras pelas quais 

os documentários considerados procuram afetar o processo de PP no contexto de um fenômeno tão 

complexo como o das MC. Por fim, apresentamos as hipóteses identificadas a partir desse primeiro 

exercício exploratório, merecedoras de avaliações específicas em pesquisas futuras. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Em sua concepção mais abrangente, política é sobre “quem ganha o quê, quando e como” (Laswell, 

1936). De forma mais restrita, política pode ser vista como limitada à ação do Estado, ou seja, como 

o exercício de autoridade/controle por meio de decisões coletivas  ou ainda, a “atividade através da 

qual as pessoas criam, preservam ou alteram as regras gerais sob as quais vivem” (Heywood, 2007, 

p. 4).  

Políticas públicas, por sua vez, são o resultado do processo político (Heywood, 2007). Contudo, é 

difícil caracterizar PP como um fenômeno concreto ou uma decisão específica (Hill, 2012), sendo 

mais apropriado considerá-las como “um curso de ação ou inação” (Heclo, 1972) ou como uma “rede 

de decisões” (Easton, 1953). Um tipo comum de PP é aquele destinado à prevenção de poluição, 
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tendo em vista o caráter de externalidade19 da poluição e, por vezes, a necessidade de ação coletiva 

(Hill, 2012). 

  

2.1 O PROCESSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Embora desejável, não é necessariamente verdadeiro que o processo de PP ocorra de maneira 

ordenada, linear e com objetivos claros (Hill, 2012). De qualquer maneira, ainda que somente para 

fins analíticos, é válido observar o processo de PP como sendo composto por diferentes estágios 

(Easton, 1953). Nesse sentido, alguns autores têm proposto distintas maneiras de realizar essa 

separação de etapas, desde a decisão acerca de quais temas são merecedores de tratamento por uma 

PP, passando por sua implementação e até sua avaliação. O Quadro 1 apresenta algumas dessas 

tipologias: 

Quadro 1. Tipologias para os estágios do processo de PP 

Estágio Laswell (1956) Jenkins (1978) Hogwood & Gunn 

(1984) 

Heywood (2007) 

1 Inteligência Iniciação Decidindo a decidir Iniciação 

2 Promoção Informação Decidindo como 

decidir 

Formulação 

3 Prescrição Consideração Definição da questão Implementação 

4 Invocação Decisão Previsão Avaliação 

5 Aplicação Implementação Definição de 

objetivos e 

prioridades 

--  

6 Encerramento Avaliação Análise das opções -- 

7 Apreciação Encerramento Implementação, 

monitoramento e 

controle 

-- 

8 -- -- Avaliação e revisão -- 

9 -- -- Manutenção, 

substituição e 

encerramento 

-- 

Fontes: adaptado de Jann & Wegrich (2007), Heywood (2007) e Hill (2012). 

                                                 
19 Em economia, externalidades surgem quando a ação por determinado indivíduo gera custos (benefícios) sobre um 

terceiro que não é compensado (paga) por estes. Poluição é um caso de externalidade negativa, com imposição de custos 

a terceiros. 
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Entre essas e outras tipologias possíveis, convencionou-se descrever o processo de PP como sendo 

marcado pelos estágios de formação da agenda; formulação de políticas; tomada de decisão; 

implementação; e avaliação (eventualmente seguida pelo encerramento) (Jann & Wegrich, 2007). 

Naturalmente, os estágios não são isolados, existindo certa retroalimentação (feedback loops) (Hill, 

2012). Conforme se avança nos estágios, o número de atores envolvidos no processo é reduzido. Por 

exemplo, apesar da linha tênue separando os estágios de formação da agenda e de formulação de 

políticas, este último tende a contar com gama mais restrita de atores, geralmente funcionários do 

governo, assessores-chave e políticos (Heywood, 2007). 

Tendo em vista o escopo do presente capítulo, maior atenção será conferida ao estágio de formação 

da agenda, aquele em que determinadas questões passam a ser identificadas e/ou priorizadas como 

problemas dignos de alguma PP para resolvê-los (Hill, 2012). Tais definições de problemas são, 

também, “objeto de disputa política” (Farah, 2018, p. 61). Assim, pesquisas sobre formação da agenda 

estão preocupadas em compreender as razões pelas quais determinadas questões recebem maior ou 

menor atenção do público e do governo (Pralle, 2009). Mais especificamente, em sistemas 

democráticos, é possível identificar ao menos três agendas: 

 Agenda pública: conjunto de questões que são mais importantes para os cidadãos e eleitores; 

 Agenda governamental: questões que são alvo de discussões dentro de instituições 

governamentais, como câmaras legislativas e agências regulatórias; e 

 Agenda de decisão: conjunto mais restrito de questões acerca das quais membros do governo 

estão prestes a tomar uma decisão (Pralle, 2009, p. 782, tradução nossa). 

Nesse campo de pesquisa, um modelo tem sido amplamente adotado e permanece exercendo grande 

influência no estudo de políticas públicas (Cairney & Jones, 2016), em particular para compreender 

como determinadas questões ascendem à agenda governamental (Capella, 2006; Almeida & Gomes, 
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2018): o modelo de múltiplos fluxos (multiple streams), proposto por John Kingdon em 198420. Tal 

modelo possui alto “apelo intuitivo”, possibilitando a identificação de questões universais acerca da 

construção de PP, com conceitos de fácil aplicação a qualquer estudo de caso e considerável 

flexibilidade, gerando mais de 12.000 citações desde sua publicação (Cairney & Jones, 2016). 

 

O modelo de múltiplos fluxos (MMF) 

Na concepção do MMF, Kingdon considera, de maneira bastante simplificada, o processo de PP como 

sendo composto por quatro estágios (formação da agenda; a especificação das alternativas; uma 

escolha oficial entre as alternativas; e a implementação da decisão) (Kingdon, 1995, p. 3). O foco do 

modelo reside majoritariamente no primeiro estágio, com a compreensão de que mudanças na agenda 

governamental resultam da convergência de três fluxos, conforme esquematizado na Figura 1. 

Figura 1. Modelo de múltiplos fluxos 

 
Fonte: Capella (2006). 

                                                 
20 Outro modelo influente, o de “equilíbrio pontuado” (punctuated equilibrium model), sugerido por Baumgartner e Jones 

em 1993, está mais focado na análise dos “momentos de mudança abrupta pelos quais passam a maior parte das políticas 

públicas” (Almeida & Gomes, 2018, p. 445). 
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No primeiro fluxo, de problemas, Kingdon analisa como questões passam a ser definidas como 

problemas e como alguns problemas se tornam reconhecidos como merecedores de atenção. No 

segundo, de soluções (ou propostas de PP), diversas propostas “flutuam”, são revisadas e combinadas 

entre si até que uma pequena lista de soluções factíveis (em termos técnicos, orçamentários, de valores 

e humor nacional e políticos) emerge para séria consideração. Finalmente, o fluxo político é afetado 

por fatores como alterações nos poderes executivo e legislativo, no humor nacional e por campanhas 

de grupos de interesse (Kingdon, 1995). 

Esses fluxos são considerados como independentes entre si, mas convergem em alguns momentos 

cruciais, criando uma janela de oportunidade para mudanças de políticas, conforme ilustrado na 

Figura 1. Essa independência dos fluxos de problemas, soluções e político é alvo de críticas por alguns 

autores (Mucciaroni, 1992). Ainda que não represente fielmente a realidade, tal característica revela-

se útil para análises do processo de formação de agenda (Hill, 2012). 

Ademais, levando em consideração o escopo do presente capítulo, resta mais relevante discutir as 

dinâmicas internas dos fluxos de problemas e político. De fato, janelas de oportunidade “são abertas 

seja pela aparição de problemas arrebatadores seja por acontecimentos no fluxo político” (Kingdon, 

1995, p. 20). 

Nesse sentido, para Kingdon, questões são situações sociais que, embora notadas, não demandam 

ações como resposta, isto é, somente quando os formuladores de PP passam a crer que necessitam 

fazer algo a respeito de uma questão, esta se torna um problema (Capella, 2006). Essa transformação 

é motivada pela evolução de indicadores (por exemplo, mortes em rodovias, índices de preços aos 

consumidores, taxas de mortalidade infantil), por eventos discretos (crises, desastres e símbolos) e 

pelo feedback (monitoramento) de programas governamentais existentes (Kingdon, 1995, pp. 90; 94-

95; 100). 
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Já no fluxo político, em primeiro lugar, embora seja de difícil definição, um “humor” ou “clima” 

nacional21 é percebido por pessoas dentro e próximas do governo, afetando as agendas e resultados 

das PP (Kingdon, 1995, p. 146). Adicionalmente, o balanço entre as forças políticas organizadas, os 

grupos de interesse em suporte ou oposição a uma PP, também é percebido por pessoas importantes 

e, um lado pode ser privilegiado caso acreditem que este possui recursos políticos superiores, como 

a capacidade de mobilizar o eleitorado (pp. 150-151). Por fim, mudanças de pessoal dentro do 

governo, tanto no executivo quanto no legislativo, e alterações nas fronteiras jurisdicionais22 

produzem ou inibem novos itens na agenda (p. 153). 

 

2.2 ATORES NÃO GOVERNAMENTAIS E O PAPEL DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DA 

AGENDA DO GOVERNO 

Tanto atores governamentais, quanto externos ao governo participam do processo de PP. Nesse 

sentido, Schmidt (2008) faz a distinção entre aqueles atores ativa e diretamente engajados na 

concepção de PP, os policy actors, e aqueles que participam de processos de persuasão pública, os 

political actors. No presente capítulo, nossa atenção é restrita àqueles participantes do processo de 

PP que não possuem posições formais dentro do governo, composto, entre outros, por: 

 Grupos de interesse: aparentam ter maior impacto sobre a agenda governamental 

especialmente quando buscam evitar a ascensão de determinados itens, mais do que promover 

novas questões. Procuram introduzir suas alternativas de políticas preferidas uma vez que a 

agenda já tenha sido definida por outros processos e atores; 

                                                 
21 Superficialmente, é a “noção de que um número grande de pessoas está pensando ao longo de certas linhas comuns” 

(Kingdon, 1995, p. 146). 
22 Por exemplo, mudanças nas atribuições de agências regulatórias, realocações de órgãos do executivo dentro da 

hierarquia do governo e disputas entre burocracias para manter ou estender suas áreas de atuação. 
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 Pesquisadores, acadêmicos e consultores: afetam as alternativas de PP mais do que a 

agenda. Possuem mais impacto sobre direções de longo prazo do que resultados de curto 

prazo; 

 Mídia: possui impacto indireto sobre a agenda do governo, afetando a opinião pública e, 

consequentemente, aos políticos. Tende a amplificar determinados eventos ao invés de 

originá-los; 

 Participantes dos processos eleitorais (partidos, campanhas): afetam mais a agenda 

governamental do que as alternativas, ao alterar a configuração dos poderes executivo e 

legislativo e prover plataformas de campanha; e 

 Opinião pública: possui caráter majoritariamente restritivo, mais limitando do que 

promovendo a ascensão de determinados itens. Indiretamente, a percepção dos políticos 

acerca de um “humor nacional” afeta a agenda do governo (Kingdon, 1995, pp. 67-68). 

Assim, diferentes grupos influenciam de maneiras distintas a agenda do governo23. De fato, alguns 

autores sugerem que a maneira com que esses diferentes grupos, em particular a mídia, o público em 

geral e os atores governamentais, se relacionam e influenciam suas agendas varia de acordo com cada 

questão e com o tempo (Brosius & Kepplinger, 1990; Soroka, 1999a, apud Soroka, 2002). 

No que diz respeito à influência da mídia na opinião pública, Soroka (2002) resume as principais 

hipóteses sobre essa relação, sendo que a mídia teria mais influência quando a questão: i) não é 

vivenciada diretamente pelos indivíduos; ii) é concreta (e não abstrata); iii) é saliente por um curto 

período de tempo; iv) abarca eventos dramáticos ou conflitos. 

Se, por um lado, a influência da mídia no processo de formação da agenda governamental parece ser 

limitada no âmbito do MMF, por outro, a focalização de determinada questão pelos meios de 

                                                 
23 Kingdon (1995, p. 68) faz também a distinção entre aqueles atores visíveis, que recebem muita atenção da mídia e do 

público, e aqueles mais escondidos, que não comandam tanta atenção. 
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comunicação pode direcionar a atenção dos diferentes grupos de atores para tal questão, além de 

ampliar a saliência de questões já constantes da agenda (Capella, 2006). 

Posto de outra forma, a mídia pode tornar determinadas questões mais acessíveis, mais fáceis de 

serem relembradas, quanto mais as reportam (Pidgeon, Hood, Jones, Turner, & Gibson, 1992). Mais 

do que isso, a maneira com que uma questão é descrita, categorizada ou “enquadrada” pela mídia 

afeta o grau de aplicabilidade de determinados construtos pela audiência e a facilidade com que as 

pessoas estabelecem conexões entre diferentes questões e seus esquemas mentais, preferências e 

sistemas de valor (Kahneman & Tversky, 1982; Lakoff, 2004, apud Iyengar, 2005; Scheufele & 

Tewksbury, 2007).  

Esses efeitos não ocorrem de maneira isolada: “um construto de fácil aplicação é mais fácil de ser 

ativado quando é acessível. Similarmente, um construto de difícil aplicação muito provavelmente não 

será utilizado em alguma situação, independentemente de quão acessível ele é” (Scheufele & 

Tewksbury, 2007, p. 16). 

No entanto, as características de cada membro da audiência também afetam a capacidade da mídia de 

afetar a agenda pública. Por exemplo, McCombs (2002) sugere que a necessidade de orientação de 

cada indivíduo, explicados pela relevância e incerteza atribuídas por este a determinada questão, 

contribui para uma maior influência da mídia (Quadro 2). 

Quadro 2. Necessidade de orientação e influência da mídia sobre a opinião pública 

 Baixa incerteza (sobre a questão) Alta incerteza (sobre a questão) 

Baixa relevância 

(conferida à questão) 

Baixa necessidade de orientação. Pouca ou nenhuma atenção à mídia. 

Alta relevância (conferida 

à questão) 

Necessidade moderada de 

orientação. Simples monitoramento 

da mídia. 

Alta necessidade de orientação. 

Ávido consumo de informações pela 

mídia. 

Fonte: elaboração própria a partir de McCombs (2002). 

Com relação à possível influência da mídia sobre outros atores, a cobertura sobre alguma questão 

pode alterar a percepção dos políticos sobre sua importância, porém não afeta o ranqueamento de 
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prioridades destes políticos, que são constantemente “bombardeados” sobre várias questões a partir 

de diversas fontes (Cook, et al., 1983). Já grupos de interesse possuem suas próprias agendas e não 

são afetados pela cobertura jornalística (Cook, et al., 1983). 

Finalmente, o volume e a frequência das aparições de um tópico na mídia podem provocar um 

posicionamento por parte da audiência, mas não implicam em aceitação dos enquadramentos e 

imagens (ou mesmo sugestões de políticas) adotados e promovidos nessas aparições. Isto é, alta 

saliência está associada com baixa neutralidade, mas não necessariamente conformidade de opiniões 

(McCombs, 2002). 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA RETÓRICA 

Diversas questões disputam espaço na agenda governamental ao mesmo tempo e, à medida que um 

grande número de atores busca promover suas questões preferidas simultaneamente, diferentes 

agentes tentam enquadrar tais questões de maneiras consistentes com seus interesses e crenças e com 

o intuito de gerar consenso, suscitar preocupação e instigar processos de mobilização social 

(VanDeveer, 2013). 

Nesse sentido, o modelo de MMF e outras abordagens similares destacam a importância das ideias, 

valores e visões de mundo para as escolhas de cada indivíduo e, consequentemente, para o processo 

de PP (John, 2003). Similarmente, a partir dos anos 1990, a chamada “virada argumentativa” 

direciona maior atenção para a função da argumentação e da deliberação como ferramentas relevantes 

para compreender as maneiras com que diferentes atores desenvolvem e apresentam suas ideias no 

âmbito da construção de PP (Fischer & Forester, 1993), especialmente com o intuito de convencer 

seus ouvintes (Martin, 2015). 

Esse foco no caráter argumentativo do processo de PP reforça a importância da retórica (Rydin, 2003), 

em especial para um melhor entendimento das dinâmicas de formação da agenda governamental e da 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 
49 / 81 

FGVces. Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  www.fgv.br/ces 
 

relação entre público em geral, mídia e políticos. Retórica, aqui, pode ser compreendida como “o 

estudo das técnicas discursivas que visam a provocar ou a aumentar a adesão das mentes às teses 

apresentadas” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2002, p. 5) ou mais simplesmente, na tradição 

aristotélica, como a “arte dos discursos” (Mazzali, 2008). 

Nesse sentido, a manifestação da retórica requer “um orador, um auditório ao qual ele se dirija e uma 

‘mídia’ por meio da qual eles se encontrem” (Meyer, 2007, p. 22). Ainda de acordo com Meyer, tal 

mídia pode ser visual ou baseada em imagens, para além da simples fala ou escrita: “a televisão e o 

cinema combinam os efeitos retóricos tirando partido da imagem, da música e da linguagem falada; 

daí a sua força” (2007, p. 22). 

 

Retórica e os elementos da persuasão 

Aristóteles é o mais importante filósofo da retórica clássica e um dos pioneiros no reconhecimento 

desta como moralmente neutra (Gottweis, 2007; Kennedy, 2007). Segundo essa tradição, o conceito 

da retórica apresenta três elementos de persuasão: 

 Ethos: elemento relacionado ao caráter do orador, à sua autoridade e credibilidade; 

 Pathos: elemento que busca interagir com as emoções dos ouvintes, reforça a importância dos 

sentimentos e se refere ao fato de que levar as emoções dos demais em consideração é 

fundamental para a política; e 

 Logos: elemento relacionado ao argumento em si e que busca (ou aparenta buscar) a 

demonstração da verdade (Aristóteles, 2005; Gottweis, 2007). 

Quaisquer atos de comunicação naturalmente oferecem uma combinação desses três elementos, ainda 

que com pesos distintos. Entretanto, a ideia de retórica, bem como as análises argumentativas de 

processos de PP permanecem majoritariamente atrelados ao logos (Gottweis, 2007). 
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A persuasão via logos se baseia exclusivamente na racionalidade, não somente visando ser 

convincente de forma isolada (Aristóteles, 2005), mas também pode prover sustentação para 

argumentações baseadas em emoções, assegurando que quaisquer apelos e chamados realizados não 

sejam ignorados pelos ouvintes (Rydin, 2003). Nesse sentido, o perfil da audiência tende a influenciar 

tanto a intensidade com que o ethos do orador se manifesta quanto na maneira com que as emoções 

destacadas no discurso são transmitidas para tal audiência (Aristóteles, 2005). 

 

3 MÉTODOS 

A presente análise configura um estudo de caso de caráter exploratório acerca de dois documentários 

sobre o mesmo tema, elaborados e divulgados em contextos similares. A partir de uma abordagem 

retórica avaliamos os principais elementos retóricos (ethos, pathos e logos) empregados em cada caso 

com o objetivo de influenciar e convencer o espectador. 

Metodologicamente, a abordagem retórica possibilita um melhor entendimento acerca de quais 

questões são consideradas (ou não) nos debates sobre processos de PP, especialmente no estágio de 

formação da agenda. Tal ferramenta, inclusive, nos permite analisar os discursos utilizados no que 

diz respeito àqueles processos ligados a políticas para lidar com a MC (Barry, Ellis, & Robinson, 

2008; do Sol Osório, 2017). 

Embora os três elementos da persuasão estejam presentes, com pesos diferentes, em todos atos de 

comunicação (Gottweis, 2007), Uma análise isolada de cada elemento da persuasão permite observar 

como se desenvolve uma argumentação baseada mais intensamente em cada um destes elementos (do 

Sol Osório, 2017). Para tanto, os filmes selecionados para análise foram “Before the Flood” e “How 

to Let Go of the World and Love All the Things Climate Can't Change”.  

O primeiro, dirigido por Fisher Stevens e apresentado pela National Geographic, acompanha o ator 

Leonardo DiCaprio em viagens para observar os impactos da MC e em conversas com líderes 
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políticos “lutando para combater a inação” no tema (BeforetheFlood.com, 2018). Já o segundo, 

dirigido e apresentado por Josh Fox, distribuído pela HBO, acompanha o próprio Fox em viagens a 

doze países distintos, reconhecendo que “talvez seja muito tarde para evitar as principais 

consequências” da MC e pergunta o que este fenômeno não poderia destruir 

(HowToLetGoMovie.com, 2016). 

Quadro 3. Tabela descritiva dos casos selecionados 

Filme BTF HTLG 

Duração 96 min. 127 min. 

Data de lançamento 21 de outubro de 2016 20 de abril de 2016 

País de produção Estados Unidos da América Estados Unidos da América 

Idioma Inglês Inglês 

Principal premiação Hollywood Film Awards (2016): 

Documentário do ano 

Environmental Media Awards, 

USA (2016): Melhor 

Documentário 

Avaliação (nota no IMDb) 8,3/10 (22.813 avaliações) 7,0/10 (321 avaliações) 

Fontes: BeforetheFlood.com (2018); HowToLetGoMovie (2016); (IMDb, 2019a; 2019b). 

Em que pese o fato de cada filme poder ser considerado como uma única peça de comunicação, nossa 

análise é feita sobre trechos selecionados como mais representativos do emprego de cada elemento 

da persuasão. A identificação desses trechos foi feita em processo de triangulação, logo 

independentemente, por seis pesquisadores especialistas nas áreas de MC ou comunicação. 

Transcrições foram obtidas do roteiro do BTF e das legendas em inglês do HTLG. A análise conjunta 

dos casos nos permite, então, postular hipóteses sobre as estratégias de persuasão e o processo de PP 

para um problema complexo e global. 

 

4 RESULTADOS 

Ambos os filmes procuram, em determinados momentos, informar a audiência acerca das causas e 

consequências da MC e, em outros, convencer seus públicos da importância da ação imediata para 

lidar com o problema. Aqui, analisamos alguns trechos que podem ser mais identificados como sendo 

baseados prioritariamente em cada elemento da persuasão. 
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Por exemplo, a escolha pela inclusão de qualquer entrevistado em um filme, com limitações de tempo, 

já nos permite inferir que tal indivíduo é percebido, ao menos pelos idealizadores, como alguém que 

confere maior credibilidade e autoridade às ideias expostas nos documentários. Entretanto, é possível 

distinguir aqueles trechos em que o ethos do entrevistado é central para o argumento daqueles em que 

possui função secundária. 

 

4.1 BEFORE THE FLOOD 

4.1.1 Ethos 

Uma preocupação do documentário é a de assegurar ao público que o narrador do filme, o ator 

Leonardo DiCaprio, possui credibilidade para falar sobre MC. Assim, alguns momentos do filme 

procuram evidenciar que o ator há muito se preocupa com questões ambientais, conforme 

exemplificado pelas seguintes falas: 

I didn't grow up around nature at all, I grew up near downtown Los Angeles. And 

my escape every weekend was the Natural History Museum. And from a very young 

age, I became fascinated with species that had become extinct. […] I remember the 

anger that I felt, reading all these stories about how explorers and settlers would just 

wipe out an entire species, and in the process, decimate the ecosystem forever 

(Leonardo DiCaprio, 07m29s). 

 

When I was 25 years old, I remember being asked to participate in this huge event 

in Washington for Earth Day. […] Back then everyone was focused on small, 

individual actions. “We all have to, you know, bring environmentalism to the 

American consciousness” (Leonardo DiCaprio, 16m21s). 

Além de interessado e engajado em temas ambientais, as interações e entrevistas ao longo do BTF 

demonstram que DiCaprio também possui proximidade com pessoas influentes. Por exemplo, ao 

encontrar-se com os então Presidente e Secretário de Estado dos Estados Unidos da América (EUA), 

Barack Obama e John Kerry, Leonardo é recebido cordial e informalmente por expressões como 

“Leo. How you doing, man?” (John Kerry, 01h02m55s) e “Hey man. Good to see ya.” (Barack 

Obama, 01h11m55s). Essa proximidade com as maiores lideranças do poder executivo dos EUA, não 
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retratada em encontros com outros entrevistados, reforça o ethos do ator como um representante digno 

de confiança para agir como porta-voz em prol de ações para lidar com as MC, ao menos perante 

algumas audiências. 

 

4.1.2 Pathos 

O filme começa com DiCaprio narrando suas primeiras memórias visuais e, brevemente descrevendo 

sua relação com seu pai, com a exibição de foto em preto e branco do narrador ainda bebê no colo do 

pai (00m49s). Quinze menções a relações familiares são, similarmente, discutidas no BTF. É, por 

exemplo, possível destacar duas falas de entrevistados: 

I think that, my point of view I was saying to my, to my son, I said, you know, it's 

funny that, it's very sad but probably for you kids, to see snow will be a super 

eccentric adventure. A few people will be able to see snow in the future (Alejandro 

González Iñárritu, cineasta, 55m24s). 

 

You know, in addition to just the sadness that I would feel if my kids can never see 

a glacier, the way I saw when I went up to Alaska, uh, you know, that's the romantic 

side of it. That's the side that takes a walk with my daughters and I wanna be able to, 

them to see, or my grandkids, I want them to see the same things as I saw as I was 

growing up (Barack Obama, então Presidente dos EUA, 01h14m34s). 

A evocação da imagem da família e a associação do impacto climático com o sentimento de tristeza 

buscam despertar um senso de responsabilidade na audiência, exaltar um compromisso 

intergeracional, e incutir preocupação sobre o mundo que será deixado para os filhos e netos do 

espectador. Mais do que isso, a inclusão desses trechos no filme pode refletir a intenção dos 

realizadores em criar a imagem do planeta e da espécie humana como uma grande família. Tal 

analogia é encontrada em outras comunicações de cunho político-ambiental (Murphy, 1994) e, 

naturalmente, procura interagir com as emoções dos ouvintes. 
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4.1.3 Logos 

Ferramentas audiovisuais oferecem a possibilidade de explicar fenômenos complexos com o auxílio 

de imagens, de maneira mais simples e intuitiva (Breviglieri, do Sol Osório, & Lambiasi, 2018, no 

prelo). Ainda nos trechos iniciais de BTF, em visita a uma estação climática na Groenlândia com o 

climatologista Prof. Jason E. Box da Geological Survey of Denmark and Greenland, o derretimento 

do gelo, em decorrência das MC, causadas prioritariamente pelas atividades humanas, é demonstrado 

com a extensão de uma mangueira: 

Well, this is all melted up now, this was a hose that went down 30 feet, and now it's 

melted out. […] This is 5 years of melt. So this entire length is the thickness of ice 

that has melted throughout all of lower Greenland in the past 5 years. That's hundreds 

of cubic kilometers of ice that's now no longer stored on land. It's gone into the sea 

over here (Prof. Jason E. Box e Leonardo DiCaprio, 18m36s). 

Essa conversa ocorre enquanto o Prof. Box segura uma das pontas da mangueira enquanto DiCaprio, 

segurando a outra ponta, vai caminhando para longe do climatologista, de forma a deixar a mangueira 

estendida. A interação se encerra com imagem aberta dos dois homens distantes entre si, permitindo 

a visualização do impacto, da relação de causa e efeito das MC, pela audiência. 

Similarmente, a explicação da diferença de potencial de aquecimento global entre o dióxido de 

carbono (CO2) e o metano (CH4), feita pelo Dr. Gidon Eshel, professor de física ambiental na Bard 

College, é auxiliada com o uso de animações representando as moléculas dos dois gases (52min15s). 

 

4.1.4 Ethos, pathos e logos 

No último terço do documentário, é possível identificar uma passagem baseada nos três elementos da 

persuasão. Um novo entrevistado é introduzido com uma animação do planeta Terra visto do espaço 

(01h15m47s) e uma sequência de imagens das instalações da Administração Nacional de Aeronáutica 

e Espaço (NASA, no acrônimo em inglês) (01h16m14s) e com a sonora de comentários do próprio 
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astronauta e Diretor da divisão de Ciências da Terra da NASA, Dr. Piers Sellers, ainda não 

apresentado à audiência: 

You know, I knew intellectually how the earth's system works, 'cause that's what I've 

been doing for 20 years. […] But it's like being an ant trying to understand what an 

elephant looks like by crawling all over the elephant. But when you're up there in 

orbit, and you can see 1200 miles in any direction, I mean, let me tell you. It's kind 

of a revelation (01h16m16s). 

 

Ou seja, trata-se não apenas de um cientista, porém de membro de prestigiosa agência, com 

experiência direta em viagens espaciais e que observou a Terra a partir do espaço com seus próprios 

olhos. Logo, as credenciais do especialista são apresentadas de forma contundente para a audiência. 

Em seguida, o Dr. Sellers apresenta outra informação a seu respeito: 

I, uh, just before Christmas I got told I got pancreatic cancer. Stage 4, so it's also 

elsewhere in me, not just in one place. So um, you know, the, the odds are I won't be 

around for very long. You know, it's a very small chance of survival. So, uh, that's 

really motivated me to think about what's important to do, and what can I contribute 

in the time I have left (01h17m39s). 

Há, portanto, um componente carregado de emoção para a preocupação do entrevistado com relação 

às MC e que tende a despertar a simpatia e a compaixão do público. Em seguida, o Dr. Sellers 

descreve breve e tecnicamente como a Agência simula os impactos das MC no globo terrestre, 

empregando, então, e com o auxílio da imagem, uma argumentação preocupada em demonstrar, por 

si só, a verdade: 

So this is a model simulation of the earth, now, we have about 20 satellites that are 

dedicated to looking at the earth, every day. One looks at clouds, one looks at the sea 

surface temperature, OCO looks at carbon dioxide in the atmosphere. All this 

information comes in, and this is the tool we use to do climate simulation 

(01h18m04s). 

O impacto visual da simulação apresentada pelo astronauta é resumido por DiCaprio, novamente 

buscando interagir com as emoções do espectador: “This is like a great piece of art” (01h18m47s). 
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4.2 HOW TO LET GO OF THE WORLD 

4.2.1 Ethos 

Ao longo do filme, pessoas com diferentes experiências em diferentes áreas de atuação são 

entrevistadas. Nessas instâncias, com intuito de justificar a inserção desses personagens no 

documentário e a relevância de suas falas, argumentos baseados em ethos são comumente 

empregados no início ou antecedendo a interação.  

A entrevista com o Dr. Michael Mann (24m01s), por exemplo, contempla em seus primeiros segundos 

a seguinte descrição (em fundo preto com letras brancas): “Michael Mann; Director, Earth Systems 

Science Center, Penn State; Co-author IPCC Report 2007; Co-winner 2007 Nobel Peace Prize”. Isto 

é, suas credenciais são apresentadas de forma a conferir autoridade científica para os argumentos que 

o Dr. Mann apresentará durante a conversa. 

Na sequência, uma das cientistas entrevistadas no HTLG também emprega um argumento baseado 

em ethos, dessa vez moral e religioso, ao referenciar o arcebispo Desmond Tutu, outro recipiente do 

Prêmio Nobel da Paz24: 

Desmond Tutu said for Africa, a two degrees target means three degrees warming, 

3.5, four degrees warming. And he says, “If you agree to two degrees”, “you agree 

to cooking our continent” (Petra Tschakert, professora associada de geografia na 

Penn State e voluntária do IPCC, 27m03s). 

A autoridade moral do arcebispo, em particular no que diz respeito ao continente africano, é utilizada 

para ressaltar a necessidade de metas mais ambiciosas de redução de emissões de GEE para evitar 

impactos extremos sobre aquele continente. 

 

                                                 
24 Em 1984, por sua oposição ao regime do apartheid na África do Sul (Nobel Media AB, 2019). 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 
57 / 81 

FGVces. Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  www.fgv.br/ces 
 

4.2.2 Pathos 

Diversas instâncias ao longo do filme remetem à noção de lutas e guerras; são feitas ao menos 33 

menções a termos como “guerra/guerreiro” e “luta/lutador”. De fato, logo no início do HTLG, o 

roteirista/diretor/narrador Josh Fox apresenta a ideia da relação conflituosa entre comunidades locais 

e a indústria do petróleo: 

A new community is fighting off mountaintop removal or long-wall mining, or open-

pit mining for coal, or tar-sands extraction for oil, or offshore drilling, and, of course, 

fracking. Seems like almost every corner of the globe is under siege by new and 

more and more extreme forms of energy extraction. (02m12s). 

Mais adiante, Fox expõe seus motivos para os caminhos percorridos pelo filme, ao se questionar 

“What are the things that climate change can’t destroy?” (37m54s), o narrador chega à seguinte 

conclusão: “I needed to find the people who'd found this place, this place of despair, and who’d gotten 

back up” (38m14s). Logo, o desejo de lutar emerge a partir de uma sensação de desespero. 

Nesse sentido, o segmento do filme que se inicia com 01h03m08s reforça a ideia de guerra contra as 

causas e consequências das MC ao retratar o encontro “sem precedentes” dos “Pacific Climate 

Warriors”, “lutadores” de doze nações insulares no Oceano Pacífico, expostas aos riscos da elevação 

do nível do mar.  

Em particular, um momento merece destaque no segmento: aos 01h04m37s, um grupo de homens em 

trajes tradicionais da região realiza uma dança similar a haka maori, a cibi fijiana ou a siva tau 

samoana, entre outras da região25. Em seguida, um dos líderes locais sopra uma buzina feita do chifre 

de um animal. Tais danças cerimoniais são historicamente relacionadas a questões bélicas 

(Youngerman, 1974) e no HTLG precedem a “batalha” para impedir a passagem de um navio 

carregado de carvão, trazendo inspirações para agir com base em cenas que ressaltam a força, a 

coragem e a resiliência do ser humano frente a grandes ameaças. A criação de um cenário equivalente 

                                                 
25 O documentário não identifica qual dança especificamente é realizada neste momento. 
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ao de uma guerra é uma estratégia comum para mobilizar as pessoas em prol de uma causa (Buchanan, 

1978). 

Após uma das embarcações utilizadas pelos “guerreiros do clima” ser danificada, um de seus 

tripulantes retorna à costa chorando e com um dos punhos erguidos e é consolado por colegas 

(01h12m46s). Em resposta, outro guerreiro, batendo no próprio peito, grita: “Stay calm and stay 

strong!” (01h13m10s). Tais eventos exemplificam como é possível transformar sentimentos de medo 

e desespero em tranquilidade, autoconfiança e força, mesmo frente a condições adversas. 

Naturalmente, esse apelo às emoções dos espectadores se beneficia do caráter e autoridade 

comumente conferidos aos guerreiros. 

 

4.2.3 Logos 

De modo geral, o HTLG dedica grandes parcelas de tempo para que povos impactados pelas causas 

ou pelas consequências das MC apresentem seus pontos de vistas. Em uma dessas ocasiões, um líder 

comunitário na Amazônia peruana desenvolve um argumento baseado em logos sobre a relação entre 

a exploração de petróleo na região e os impactos sobre a população nativa: 

Before the oil companies came in our ancestors ate healthy fish. They weren’t at risk 

of getting sick. Now we eat our fish and get sick. [Then] For us, oil means death, 

destruction of the Amazon, and the squashing of our rights as indigenous peoples 

(Ander Ordoñez Mozombite, monitor ambiental, 44m17s). 

O argumento procura estabelecer uma relação de causa e efeito entre os acontecimentos na região e, 

assim, demonstrar a verdade, conforme percebida pela população indígena local. 

Em outro momento do filme, Josh Fox visita Huang Ming, CEO e fundador da empresa de energia 

solar Hi-min Solar, para discutir como o investimento em energias renováveis oferece alternativas 

para lidar com as causas das MC. Então, em uma frase, Huang Ming oferece um argumento baseado 

na lógica econômica: 
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Josh Fox: How did you get the money to start [Hi-min Solar]?  

Huang Ming: There’s market, there’s money” (01h27m25s). 

Entretanto, esse tipo de argumentação, sucinta e com maior peso em logos econômico é empregada 

com menos frequência do que aquelas baseadas, com maior intensidade, nos outros elementos da 

persuasão durante o HTLG, especialmente aqueles baseados em pathos ou no conhecimento 

tradicional de populações diretamente afetadas pelas MC. 

 

4.2.4 Ethos, pathos e logos 

Já nos minutos finais do documentário, é possível destacar um trecho em que os três elementos da 

persuasão são conjuntamente utilizados ainda que com pesos diferentes. Josh Fox acompanha Mika 

Maiava, porta-voz dos “Pacific Island Warriors”, cuja liderança e autoridade lutando pela 

sobrevivência das nações insulares do pacífico haviam sido demonstradas em seguimento prévio 

(01h06m38s até 01h14m55s). Ambos decidem visitar a árvore (coqueiro) junto a qual a placenta do 

pai de Mika havia sido enterrada, conforme as tradições locais: 

When you are born, the first thing that comes out of the hospital room, it's the 

placenta. And they dig the ground and put it in there. And they plant a coconut tree 

on top of it. And when that plant is growing, like, it's like a pride to you […] That's 

my umbilical cord. And I guess growing up, we realized that that's actually our 

connection to the land. So your connection to the land is never lost. Some 

governments have no respect to that. And with the impact of climate change, it's 

threatening of us losing that (Mika Maiava, Tokelau/Samoa, 01h52m33s). 

Após sequências de imagens de Mika dançando alegremente e apresentando sua família, Josh e Mika 

chegam ao seu destino e constatam que a área já havia sido coberta pela elevação do nível do mar e 

comprometida pela erosão costeira: 

It's very emotional. It's... just standing here and looking at it and we are always 

talking about that we're going to drown and the sea level rising and everything, but 

just looking at this one it's, I mean, just this is what's going to happen if we're not 

going to do anything about climate change (Mika Maiava, 01h55m24s). 
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Assim, o caráter do orador, representante de uma população diretamente impactada pela MC já no 

presente, as associações emocionais entre o orador, seu pai e a terra em que vivem e, por fim, a 

exemplificação visual de uma das consequências das MC, o aumento do nível do mar, constituem um 

argumento baseado ao mesmo tempo em todos os elementos da persuasão. Tal argumento, inclusive, 

é selecionado para encaminhar o documentário para sua conclusão. 

 

5 DISCUSSÃO 

Tendo em vista o caráter exploratório da presente pesquisa, a análise dos resultados nos permite 

identificar algumas hipóteses acerca da forma com que documentários podem e procuram ampliar a 

divulgação científica e afetar o processo de PP, particularmente no que diz respeito às MC, problema 

complexo e de causas e consequências globais e separadas no tempo. 

 

Relação entre os documentários analisados e o MMF 

Ambos os filmes estudados possuem foco e presença maior nos fluxos de problemas e político. O 

caráter visual da comunicação por meio de um documentário permite, por exemplo, que os 

idealizadores das obras consultadas procurem apresentar diversos eventos extremos, decorrentes das 

MC, e indicadores que possam fazer com que a percepção da audiência (ainda não convencida) passe 

a encarar essa questão como um problema. A passagem em BTF em que DiCaprio e o Prof. Jason E. 

Box estendem uma mangueira para auferir o derretimento do gelo é uma amarração visual de toda a 

argumentação científica do filme: as MC são reais, estão ocorrendo e decorrem prioritariamente das 

atividades humanas. Esse é um exemplo desse tipo de comunicação no fluxo de problemas. 

De fato, aquelas argumentações com o principal objetivo de elevar as MC ao status de problema 

tendem a ser mais intensas nos elementos ethos e logos quando é necessário trazer dados e embasar 

fatos. Ademais, são comunicações mais diretas e explícitas, em que, normalmente, um cientista e suas 
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credenciais são oferecidas para que este, em conjunto com o narrador, apresente indicadores, com 

auxílio de mapas e outros elementos visuais, que convençam o público sobre a gravidade das MC. 

Entretanto, para caracterizar eventos extremos, dignos de atenção, os filmes procuram utilizar 

também imagens com tons apocalípticos, que realçam o sofrimento das populações atingidas, e 

projetam visualizações de possíveis danos futuros aos espectadores. 

Já aqueles argumentos mais focados no fluxo político tentam criar um clima e senso de urgência para 

que esse problema em questão suba na agenda pública. Mais do que isso procuram conferir certo grau 

de responsabilidade junto à audiência. O BTF, por exemplo, repetidamente relembra o espectador da 

responsabilidade intergeracional, entre pais e filhos, para motivar a ação no tema e assegurar que as 

gerações futuras não sejam privadas de experiências gozadas pela atual. O HTLG, por sua vez, 

procurar criar um equivalente moral de uma guerra em que “guerreiros” contra as causas e 

consequências das MC são exaltados e o público é convidado, implicitamente, a conferir o mesmo 

grau de prioridade ao problema que estes guerreiros conferem. Tais argumentações, portanto, buscam 

interagir com as emoções dos ouvintes, logo, mais centradas em pathos, embora reforçadas pelo 

caráter dos falantes (políticos influentes, cientistas ou líderes comunitários). 

O fluxo de soluções recebe menor atenção de ambos os filmes. O BTF destaca a importância de 

acordos globais e de se ter políticas ambiciosas, mas dedica apenas um segmento a uma proposta 

específica de PP: a precificação de carbono. Curiosamente, o especialista consultado sobre o assunto, 

o professor de economia N. Gregory Mankiw, é o único no filme não entrevistado pessoalmente por 

DiCaprio26. As demais sugestões de curso de ação para lidar com as MC em ambos os filmes (por 

exemplo, alteração nas dietas e esquemas comunitários para provisão de energia solar) não são 

necessariamente atrelados ou dependentes de PP. 

                                                 
26 O Prof. Mankiw expõe o racional por trás de um tributo sobre as emissões de GEE olhando diretamente para a câmera. 

Em nenhum momento DiCaprio aparece em cena junto com Mankiw, sugerindo sua ausência nessa entrevista. 
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Objetivos dos filmes, fluxos e estratégias argumentativas empregadas 

Além dos próprios filmes, é importante olhar como as estratégias de persuasão de cada documentário 

se relacionam com os objetivos explicitados pelos seus idealizadores em outras peças de 

comunicação, notadamente em suas documentações para a imprensa (press releases) disponíveis nos 

seus respectivos sítios eletrônicos.  

Para o produtor/narrador, Leonardo DiCaprio, e para o diretor, Fisher Stevens, o BTF possuía entre 

suas motivações focar em ações para lidar desde já com as MC e também elevar o tema para as 

eleições presidenciais americanas: 

“Time is not a luxury we have,” said DiCaprio. “Our natural world is quickly nearing 

unprecedented, irreversible and catastrophic change that threatens the very future of 

humankind. I didn’t want the film to scare people, or present them with statistics and 

facts that they already know, but to focus on what can and must be done immediately 

so that we can leave our planet a livable home for future generations. We are quickly 

running out of time.”  

 

Getting the word out about climate change took on even more urgency for Stevens 

when his first son was born in 2013. “I was very concerned about the world for him,” 

explains the filmmaker, who has since had a second child. “Now I’m doubly 

concerned.” The upcoming national elections in the U.S. also figured into the 

filmmakers’ decision to make Before the Flood, and to complete it by the fall of 2016 

(BeforetheFlood.com, 2018). 

Já para Josh Fox e a equipe do HTLG, o documentário busca educar e encorajar comunidades locais 

na “luta” contra os combustíveis fósseis: 

With our film (How to Let Go of the World and Love) All the Things Climate Can’t 

Change, we have the chance to better reach those fighting communities. Touring this 

film to cities and towns on the front lines of the fight against dangerous fossil fuel 

infrastructure can be the tipping point in the war against the gas industry. The film 

is about the power that local communities have in determining their own climate and 

energy solutions democratically. More than just a film, HOW TO LET GO is 

intended to be a launchpad for education and action in communities. The 'Let Go and 

Love Tour' will help communities lead a renewable energy revolution, one 

community at a time (HowToLetGoMovie.com, 2016). 

No que diz respeito às preocupações eleitorais do BTF, a construção do ethos de DiCaprio como 

próximo de lideranças políticas do partido Democrata pode afastar aqueles espectadores não 
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identificados com esse partido ao mesmo tempo em que robustece os vínculos com simpatizantes do 

partido, reforçando um caráter partidário às MC (Dunlap, McCright, & Yarosh, 2016). Trata-se de 

retórica que consolida as ligações entre pessoas com preferências políticas similares e não como 

aquela que promove conexões entre indivíduos com bases culturais e valores distintos (Dryzek, 2010), 

consequentemente, com menos chances de contribuir para uma virada do humor nacional em prol do 

tema.  

Adicionalmente, o filme dedica pouco tempo aos impactos das MC nos próprios EUA (vide Quadro 

4), discutindo brevemente de inundações repentinas na cidade de Miami Beach, Flórida, e, 

novamente, consultando apenas um político do partido Democrata, o então prefeito Philip Levine, 

como especialista (segmento iniciado aos 19m52s). Por outro lado, a fama e visibilidade, prévias, de 

DiCaprio podem contribuir para que um público leigo e que, normalmente, atribuiria baixa relevância 

ao tema assista à película a despeito de sua baixa necessidade de orientação até então27. 

O HTLG, por sua vez, possui aspirações menos atreladas, especificamente, ao cenário americano, 

algo ressaltado pelas diversas passagens do filme em outros idiomas, apenas com legendas em inglês. 

As visitas a diferentes comunidades locais, sustentadas também pelo ethos daqueles indivíduos já 

afetados pelas MC, oferecem exemplos para outros grupos. Ainda que também focado em caracterizar 

as MC como problema digno de atenção, o documentário busca transmitir conhecimento para que 

outros “guerreiros” liderem esses esforços dentro de seus contextos locais.  

Assim, eventuais dificuldades em afetar diretamente a agenda pública e o humor nacional tendem a 

ser maiores para o BTF do que para o HTLG. Isto é, o chamamento à “guerra”, a partir dos apelos 

emocionais e do caráter dos entrevistados neste segundo filme, precisa ser eficaz sobre um público-

alvo menor (líderes comunitários locais) para que este atinja seus objetivos. Já a elaboração de 

                                                 
27 Embora razoável, tal hipótese não é alvo de testes no presente capítulo e não diz respeito às estratégias argumentativas 

empregas no filme em si. 
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argumentos persuasivos sobre um público-alvo extenso e heterogêneo, como o eleitorado americano, 

ou quaisquer pessoas preocupadas com as gerações futuras resulta em tarefa mais árdua. 

 

Problema global e tomada de decisão em nível local 

Os dois documentários são marcados pelas viagens de seus narradores para diversos países em 

diferentes continentes. O Quadro 4 apresenta os países e regiões visitados e o tempo despendido por 

cada filme nesses destinos, em ordem de aparição. 

Quadro 4. Lista de países visitados (duração do segmento) 

BTF HTLG 

Nações Unidas, Nova Iorque, EUA (03m00s) 

Alberta, Canadá (02m15s) 

Círculo Ártico, Canadá e Groenlândia (06m33s) 

Flórida, EUA (03m06s) 

Beijing, China (04m15s) 

Nova Délhi, Índia (06m03s) 

Ilhas do Pacífico Sul, Kiribati e Palau (02m46s) 

Bahamas, Caribe (02m30s) 

Sumatra, Indonésia (04m09s) 

Ushuaia, Argentina (01m36s) 

Nevada, EUA (02m45s) 

Paris, França (02m18s) 

Washington, DC, EUA (10m37s) 

Vaticano, Roma, Itália (02m34s) 

Pensilvânia, EUA (03m03s) 

Nova Iorque, EUA (08m58s) 

Washington, DC, EUA (02m22s) 

Islândia (02m06s) 

Amazônia, Peru (13m46s) 

Amazônia, Equador (05m59s) 

Utah, EUA (04m45s) 

Austrália (11m48s) 

China e Mongólia (25m50s) 

Vanuatu (06m01s) 

Zâmbia (05m36s) 

Samoa (05m04s) 

Nova Iorque, EUA (02m58s) 

Fonte: elaboração própria. 

Ambos os documentários percorrem diversas localidades e tendem a privilegiar segmentos que 

demonstram os impactos das MC (ou da ação das empresas de combustíveis fósseis) em países em 

desenvolvimento. No BTF, dedica-se cerca de 09m30s para descrever o derretimento do gelo no 

Círculo Ártico e as inundações na Flórida, ainda sem apelos intensos às emoções da audiência. No 

HTLG, o filme começa com a proliferação de pragas nas florestas da Pensilvânia, as consequências 

do Furacão Sandy em Nova Iorque e poucas imagens de geleiras na Islândia, segmentos que 

conjuntamente ocupam aproximadamente 17m00s das mais de duas horas de película, mas já 

contendo argumentos bastante centrados em pathos. 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 
65 / 81 

FGVces. Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  www.fgv.br/ces 
 

As demais passagens em países desenvolvidos destinam-se a conversas com cientistas do clima e 

políticos (em Washington, DC, por exemplo) e a apresentar as causas das MC, como a extração de 

petróleo no Canadá (BTF) ou a mineração e transporte de carvão na Austrália (HTLG). 

Assim, intencionalmente ou não, os documentaristas explicitam característica que torna as MC um 

problema de difícil solução: enquanto as consequências do fenômeno incidem, de maneira desigual, 

sobre todo o planeta, a tomada de decisão, seja comportamental (mudanças de hábitos individuais), 

seja política (opção de voto), ocorre no nível local.  

Ao dedicar parcelas consideráveis de seus filmes aos efeitos globais das MC, os cineastas atuam no 

fluxo dos problemas e contribuem para a elevação da questão à categoria de problema, merecedor de 

políticas públicas. Entretanto, e ao mesmo tempo, acabam por distanciar suas audiências, 

especialmente a americana, dos efeitos deste problema e diminuem sua influência sobre o fluxo 

político. 

Ainda que os segmentos sobre os impactos das MC sejam bastante suportados por argumentos mais 

universais baseados em pathos, de responsabilidade de “pais com filhos” (BTF) ou de “luta” contra 

os combustíveis fósseis (HTLG), a distância geográfica pode limitar a efetividade da mensagem. De 

fato, experiência direta parece ser um dos fatores a aumentar a percepção de risco das pessoas com 

relação às MC (Whitmarsh, 2008). A própria visita de DiCaprio à China evidencia a maior atenção e 

conhecimento daqueles diretamente afetados pela poluição atmosférica. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existe uma aparente lacuna na literatura no que diz respeito à maneira com que a ciência e, de forma 

mais abrangente, o tema da MC é comunicado para o público em geral e como tal comunicação se 

relaciona com o processo de PP. Aqueles artigos que se debruçam sobre a divulgação científica, não 

devotam atenção ao processo de PP (vide Spoel, Goforth, Cheu, & Pearson, 2008) e aqueles que 
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analisam o processo de PP, não se aprofundam nos modos e estratégias de comunicação empregados 

(vide Pralle, 2009). 

Nesse sentido, o presente capítulo buscou compreender como documentários podem contribuir para 

criar um momento favorável à promoção de políticas para lidar com as causas e consequências da 

MC. Nota-se, então, que documentários são ferramentas propícias para a elevação de questões ao 

status de problemas, ao visualmente apresentar à audiência os eventos extremos e os indicadores da 

magnitude do fenômeno. 

Realmente, a caracterização do problema, com estratégias de persuasão baseadas por vezes em 

imagens de destruição e cenas apocalípticas (pathos), por vezes no ethos de especialistas e em 

argumentos que buscam demonstrar a verdade, ocupa parcela considerável dos casos aqui analisados, 

os filmes “Before the Flood” e “How to Let Go of the World and Love All the Things Climate Can't 

Change”. O restante das obras é dedicado a criar um imperativo moral para a ação com relação à MC. 

Os cineastas procuram despertar um senso de responsabilidade na audiência, seja com pais 

responsáveis por seus filhos (BTF), seja como guerreiros que não devem se omitir na luta contra os 

combustíveis fósseis (HTLG). 

O caráter qualitativo e exploratório da presente pesquisa, a análise retórica de ambos os dois 

documentários, bem como sua relação com o processo de PP, caracterizado por seus fluxos de 

problemas, soluções e político, nos permite, por ora, identificar algumas hipóteses acerca da relação 

entre as estratégias de persuasão e o processo de PP no âmbito da MC (Quadro 5). 

Esforços posteriores de pesquisa podem testar essas hipóteses a partir de outros métodos de pesquisa, 

como a condução de entrevistas e questionários acerca dos filmes aqui considerados, e ampliar o 

número de casos analisados, por exemplo, com a seleção de documentário em contexto similar, porém 

com argumentação e abordagens distintas de engajamento com seu público-alvo. 
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Quadro 5. Retórica e formação de agenda para MC 

Hipótese 1: Argumentações focadas no fluxo de problemas apresentam maior equilíbrio entre todos os 

elementos da persuasão. 

Hipótese 2: Argumentações focadas no fluxo político são mais centradas em pathos e ethos. 

Hipótese 3: Quanto mais distribuída geograficamente a audiência, mais difícil a construção de argumentos 

baseados em pathos e ethos. 

Hipótese 4: Descrições dos efeitos globais das MC influenciam o fluxo de problemas, mas não o fluxo 

político. 

Hipótese 5: Documentários sobre questões globais afetam mais o fluxo dos problemas. 

Fonte: elaboração própria. 

Com relação às possíveis abordagens a serem adotadas por outros documentaristas no futuro, um 

caráter mais localizado, com narrativa e enquadramentos mais focados em regiões e públicos 

específicos, ao invés de segmentos curtos em diversos locais, podem facilitar tanto a seleção de 

entrevistados e especialistas com ethos mais eficazes, bem como se aproveitar de apelos emocionais 

mais familiares a este público. 
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CAPÍTULO 3: O CLIMA EM TRÂNSITO (PRÉ-ROTEIRO) 

 

1 VISÃO ORIGINAL 

As mudanças do clima (MC) representam uma das principais ameaças ao planeta nas próximas 

décadas. Embora tal constatação seja amplamente suportada pela ciência, esforços, em termos de 

políticas públicas, para lidar com as MC ainda são tímidos e insuficientes. Esse cenário de inação 

perdura a despeito de notável e extensa produção audiovisual no tema. 

A partir da análise de alguns documentários no tema foi possível constatar abordagem similar, apesar 

de narrativas distintas, qual seja: a descrição das causas e efeitos globais das MC. No entanto, a 

distância geográfica entre a audiência, habitante de uma grande cidade como São Paulo, por exemplo, 

e o derretimento de geleiras na Groenlândia ou a elevação do nível do mar em Vanuatu, parece ser 

obstáculo à construção de um senso de urgência e de um “humor” local propício à proposição e 

aprovação de políticas para lidar com o tema. 

Nesse sentido, propomos alterar o foco e a abordagem comumente empregados em documentários 

sobre MC para outros preocupados com o contexto local e, portanto, com mais chances de estabelecer 

conexões entre as preocupações do público, seus constructos, valores e realidades e o tema em 

questão. 

Especificamente, procuraremos focalizar na cidade de São Paulo e analisar seus problemas 

relacionados ao transporte urbano, como a poluição atmosférica e o estresse, tendo como um segundo 

layer, ou pano de fundo, a questão das MC. Logo, saímos do problema global, de difícil solução, e 
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nos debruçamos sobre um problema local, de interesse e pertencente à rotina do habitante de São 

Paulo28. 

A construção das principais mensagens do filme sobre o problema e suas possíveis soluções baseia-

se na ciência, evidências e estatísticas, mas a comunicação dessas mensagens apoia-se no uso de 

linguagem, imagens e pessoas que representam a realidade da cidade e estão associadas aos problemas 

cotidianos enfrentados pelos seus cidadãos. 

 

2 PROPOSTA DE DOCUMENTÁRIO 

O documentário possui como proposta replicar a estrutura e alguns aspectos das narrativas 

comumente encontradas em outros filmes acerca das MC, como o “Before the flood” (2016) ou o 

“How to let go of the world and love all the things climate can’t change” (2016), porém adotando um 

escopo de atuação mais localizado. Ou seja, ao invés de percorrer o mundo demonstrando as causas 

e os impactos das MC, vislumbra-se explorar a relação de uma única cidade, São Paulo, e de uma 

atividade, transporte, com o tema. 

Essa proposta deve facilitar a construção de argumentos baseados mais especificamente no caráter 

dos entrevistados e voltados a despertar a emoção de um público-alvo específico, os cidadãos 

paulistanos. Logo, torna-se possível utilizar-se de construtos e imagens já familiares à audiência, bem 

como, envolver personalidades e instituições que sejam previamente respeitadas e admiradas por esse 

público. 

De início, por exemplo, pode-se explorar e melhor definir a principal fonte de contribuição dos 

cidadãos paulistanos para o fenômeno das MC, qual seja: a emissão de gases de efeito estufa a partir 

                                                 
28 Para 12% dos eleitores de São Paulo questões relacionadas ao transporte urbano representavam os maiores problemas 

enfrentados pela população da cidade. A única preocupação ainda maior é a saúde, com 54% das respostas. Fonte: 

https://oglobo.globo.com/brasil/para-eleitores-de-sp-saude-a-principal-preocupacao-diz-ibope-19993093. 
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da queima de combustíveis por carros, ônibus, motos e caminhões. Em sequência, há duas vertentes 

de problemas a serem explorados: i) os diretamente relacionados às MC, como a maior frequência de 

eventos extremos como crises hídricas e inundações repentinas; e ii) aqueles relacionados às 

atividades de transporte de forma mais abrangente, como o trânsito, a poluição atmosférica local e 

seus impactos sobre a saúde pública e o estresse. 

Haverá um espaço para demonstrar de forma sintética e coadjuvante as emissões da cidade como um 

todo, ressaltando ainda exemplos das relações de causa e efeito entre consumo, emissões, impactos e 

a cidade.  

O documentário, então, consistirá de diversos segmentos de pequena duração (cerca de 10 min cada), 

centrados em entrevistas com cientistas e acadêmicos (para caracterizar o problema em tela), 

personalidades e lideranças locais (para imbuir a audiência com um senso de responsabilidade). As 

entrevistas serão suportadas por imagens que ilustrem os argumentos de cada entrevistado, seguindo 

a forma documental clássica. 

 

3 ELEIÇÃO E DESCRIÇÃO DO(S) OBJETO(S) 

O filme deve se iniciar com uma estrutura pré-definida, porém aberta a eventuais ajustes e mudanças. 

O foco em determinadas paisagens, personagens e outros elementos pode inclusive surgir como 

resultado das conversas com alguns dos entrevistados. A área de atuação, restrita à cidade de São 

Paulo, confere alguma flexibilidade ao roteiro. 

 

Lugares/paisagens 

Os depoimentos devem ser gravados em áreas públicas que simbolizam a cidade de São Paulo e, ao 

mesmo tempo, aproximem a audiência do trânsito das ruas e avenidas. Exemplos são o Museu de 

Arte de São Paulo (MASP), a Catedral da Sé e o Parque do Ibirapuera. O ethos de alguns personagens, 
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como o Dr. Paulo Saldiva, Prof. Mario Monzoni e o Prof. Ciro Biderman, pode ser reforçado ao se 

retratar seus ambientes de trabalho, respectivamente a Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo e a Fundação Getulio Vargas. 

O processo de realizar as entrevistas em meio ao ambiente da cidade também pode garantir um 

ambiente mais relaxado para o entrevistado do que uma entrevista mais tradicional e formal. Do 

mesmo modo, a presença do personagem no espaço pode gerar discussões ou mesmo apresentar uma 

conexão emocional com o local.  

 

Personagens (reais) 

Os personagens do filme podem ser divididos em três principais grupos: 

i) Acadêmicos: especialistas que descrevem as causas e consequências de problemas 

associados ao transporte urbano, com especial destaque para as MC, principalmente com 

argumentos lógicos e com base em suas credenciais.  

ii) Impactados: pessoas diretamente afetadas por esses problemas, por exemplo, indivíduos 

com problemas respiratórios e/ou que sofreram com inundações. 

iii) Promotores da mudança: empreendedores e lideranças comunitárias que têm oferecido 

soluções para lidar com as causas ou amenizar as consequências dos problemas, por 

exemplo, empresas e associações que “adotam” e mantêm áreas verdes. 

Adicionalmente, o narrador do filme deve estar presente nas cenas e possuir legitimidade para 

“representar” o cidadão paulistano nessa jornada. Essa identidade deve ser construída logo no início 

do filme, e reforçada em outros momentos. 
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Depoimentos 

Os depoimentos são feitos em conversas entre o narrador e os entrevistados, inclusive com o narrador 

em cena. A proposta é sugerir uma conversa entre entrevistado e público, mediada pelo narrador, ao 

invés de ter uma abordagem expositiva. Embora provocadas por perguntas iniciais, as entrevistas não 

são roteirizadas e seu resultado final não pode ser previsto. Os depoimentos serão complementados 

por imagens que auxiliem na transmissão das mensagens de cada especialista. 

 

Carros, fumaça, buzinas e saúde 

Para incutir um senso de urgência e provocar certo incômodo na audiência, o documentário deve 

frequentemente usar de imagens e sons que coloquem o público no trânsito de São Paulo. Idealmente, 

gravar-se-á o trajeto percorrido pelo narrador para encontrar cada entrevistado, retratando as 

dificuldades que porventura surjam nesse caminho. Por exemplo, alguma(s) das entrevistas pode 

acontecer dentro de um dos ônibus que atravessam a cidade. 

Dessa forma, o inesperado da cidade e do trânsito pode influenciar e dar outros rumos para a 

entrevista. Assim como ruídos e buzinas que contaminem o áudio ou interrompam uma fala, ou 

fumaça e transeuntes que casualmente apareçam podem servir para gerar momentos em que a 

realidade da cidade se impõe aos discursos dos personagens do documentário. Ainda que seja 

necessário algum equipamento para atenuar o chacoalhar da câmera durante o trajeto, contudo é 

interessante que a câmera apresente a movimentação decorrente, por exemplo, do balanço do ônibus 

ou imperfeições do caminho.  

Outra vertente do filme se dedica a cenas que demonstram a vulnerabilidade das pessoas frente à 

poluição e ao trânsito, eventualmente combinadas com imagens pontuais de alas de hospitais e 

faculdades de medicina especializadas em tratamento de doenças decorrentes da poluição 
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atmosférica. De fato, algumas entrevistas podem ocorrer dentro de hospitais, especialmente aquelas 

com médicos e pesquisadores ligados a esse tema. 

 

4 ELEIÇÃO E JUSTIFICATIVA PARA A(S) ESTRATÉGIA(S) DE ABORDAGEM 

Procedimento geral: A proposta do filme é seguir o narrador em sua jornada de compreensão das 

causas, consequências e possíveis respostas para, por meio do transporte urbano, lidar com as MC e 

demais problemas. A câmera, então, segue o narrador em seu trajeto até cada entrevista e durante as 

conversas. 

 

Entrevistas individuais: Entrevistas com o narrador em cena, em tom de conversa informal e 

registradas em áreas públicas e representativas da cidade. 

 

Clipes com colagem de imagens: Pequenos clipes dentro do filme para trazer dados, evidências 

científicas e auxiliar a ilustrar o conteúdo das entrevistas individuais, por exemplo, como trechos 

retirados de noticiários locais, inserção de mapas, animações ou outras ferramentas que facilitem a 

visualização de determinado fenômeno, como enchentes ou poluição atmosférica. 

 

Narração em off: Feita pelo próprio narrador, apenas para permitir a transição entre segmentos do 

filme. 

 

Esquema de cores e trilha sonora: Tornar as cores mais vibrantes à medida que o filme se aproxima 

de seu fim e assume um tom mais otimista. A reprodução de músicas entre os segmentos pode auxiliar 

a reforçar essa abordagem, com músicas mais “animadas” à medida que o filme avança para seus 

blocos derradeiros. 
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5 SUGESTÃO DE ESTRUTURA 

Primeiro bloco: construção do ethos do narrador 

A conexão entre a audiência e os temas explorados pelo documentário é mais eficaz caso o público 

reconheça no narrador alguém que legitimamente o represente e aparente estar sinceramente 

envolvido e preocupado com os problemas das MC e do trânsito em São Paulo. Assim, um primeiro 

bloco deve apresentar as credenciais prévias do narrador e seu desejo de contribuir positivamente 

com o futuro da cidade.  

 

Segundo bloco: a lógica e os valores relacionados ao(s) problema(s) 

Acadêmicos proeminentes com atuação na cidade de São Paulo são consultados para descrever a 

maneira com que as emissões de GEE, demais poluentes e outros problemas decorrentes do transporte 

urbano afetam a população da cidade, usando as estratégias de persuasão que preferirem. Argumentos 

de caráter técnico serão auxiliados com o uso de imagens que sejam mais facilmente compreendidas 

pelo público. Também serão auxiliados por outras personalidades que embora sem credencias 

técnicas, possuem credencias culturais, artísticas ou religiosas para comunicar o problema para 

diferentes públicos em outras abordagens, mas de forma condizente e fortalecedora das evidências 

científicas.  

 

Terceiro bloco: as tristes consequências pelo olhar do atingido 

Após a descrição científica dos problemas, o filme apresentará exemplos de seus principais impactos. 

Exemplos de entrevistas envolvem: pessoas com problemas respiratórios, indivíduos vulneráveis às 

“ilhas de calor” ou que sofreram com enchentes e inundações, vítimas de estresse etc. O intuito não 
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é o de explorar o sofrimento alheio, mas personificar os diagnósticos e alertas feitos pelos cientistas 

no segundo bloco. 

 

Quarto bloco: os primeiros passos para o futuro sustentável 

O filme passa por uma virada de tom e procura transmitir otimismo para audiência com exemplos de 

pessoas que estão contribuindo para reduzir as causas das MC e demais problemas decorrentes do 

transporte urbano ou para amenizar suas consequências. Lideranças de esforços que oferecem 

alternativas de transporte à população (como o compartilhamento de bicicletas e patinetes), “adotam” 

e mantêm áreas verdes ou encorajam a habitação em áreas com infraestrutura já construída, como o 

centro da cidade, contam como chegaram até o estágio atual e projetam o futuro de suas inciativas. 

 

Quinto bloco: encerramento 

O filme não possui a intenção de explicitamente sugerir determinados comportamentos ao espectador, 

mas sim de criar condições para a reflexão futura de cada um. Assim, o filme se encerra com um 

momento de autorreflexão do próprio narrador, agora no papel de entrevistado, contando quais as 

principais lições que tirou do trajeto percorrido no filme.
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