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(R)EVOLUÇÕES INVISÍVEIS  

 

No período da tarde do dia 07/11,  foi apresentado o filme (R)evoluções invisíveis 

de Philippe Borrel, sobre a necessidade da mudança do paradigma de consumo, das 

formas de capitalismo e da aceleração da vida moderna, o filme é interessante, gera 

reflexões importantes sobre a sociedade atual. Contudo, não me senti tão atraído pela 

narrativa pois me pareceu um tanto “marqueteira” e doutrinadora, vendendo a ideologia 

como a única solução possível para a crise socioambiental, econômica e energética que 

vivenciamos, que nos força a viver de forma mais acelerada e imediatista.  

Talvez durante a aula eu não tenha conseguido me expressar de forma adequada 

sobre o documentário, parecendo que tenho repúdio sobre todas aquelas mensagens, o 

que não é verdade e também peço desculpas caso tenha ofendido alguém que teve esta 

impressão.  

Mas acredito que no momento quando fui perguntado minhas impressões, ainda 

não havia formulado meu conceito de forma plena, normalmente isso me ocorre, pois sou 

um tanto reflexivo e preciso de um tempo a sós para ordenar minhas impressões sobre 

variados temas e situações, principalmente os mais polêmicos, as vezes me pego 

“remoendo” situações por semanas a fio. Posto isso, seguimos aos pontos que me 

causaram o distanciamento com a visão do documentário. 

É de conhecimento de todos a necessidade de alteração do paradigma atual de 

exploração e distribuição dos recursos naturais e a sua influência à população mundial, 

contudo, a abordagem apresentada demonstra uma montagem/visão muito fragmentada, 

com um viés doutrinador de segregação/polarização entre bom e mal, justo e injusto, ético 

e corrupto, entre outros, vou lhes ilustrar. 

Logo no início, a entrevista com o corretor da bolsa bilionário, faz parecer que 

obter grandes quantias de dinheiro mesmo que oriunda de décadas de trabalho honesto e 

inovação tecnológica em um mercado altamente competitivo seja visto como um 

comportamento maligno, o que não é!  

A direção de arte utiliza de mecanismos como a perspectiva forçada e planos 

abertos para denotar uma aparente solidão do corretor, que ao espectador pode passar uma 



mensagem de ganância e egoísmo (citado por alguns membros da classe). E me pergunto 

o porquê, se em todos os outros casos abordados ao menos um dos membros da família 

ou comunidade está presente nas imagens e os planos são mais fechados com foco nos 

entrevistados? Seria uma sutil doutrinação, mero acaso ou a dura realidade? Isto somente 

o diretor poderá confirmar. 

Outro ponto que me incomodou foi a forma fragmentada e romantizada de 

apresentação, principalmente os casos de comunidades rurais ou projetos rurais, onde 

pouco é aprofundado sobre a real dinâmica destas comunidades, ficando apenas na 

filosofia e no ativismo pendendo muito para o âmbito do fantasioso, e não nos verdadeiros 

desafios enfrentados por estas comunidades.  

Em contraponto, os projetos urbanos mostram-se mais estruturados ou no mínimo 

mais cadenciados, demonstrando uma maior amostragem de casos bem-sucedidos na 

função de fortalecer as comunidades, bairros ou cidades. Talvez o maior impacto que os 

projetos urbanos conseguem alcançar seja proveniente da realização de pequenas 

atividades, efetuadas por um grande contingente de pessoas, ao contrário das grandes 

disjunções na forma de vida pregadas pelos projetos rurais. 

Acredito que nem mesmo a apresentação de projetos apenas realizados no 

hemisfério norte tenha sido um fator para meu descrédito com o filme como citado em 

sala de aula, na realidade, se o país é pobre ou é rico, com uma visão ecológica mais 

desenvolvida ou não, não faz tanta diferença para o que acredito, pois, o poder da 

transformação está no engajamento da população em que se insere a temática ou 

metodologia.  

Por exemplo, para mim o maior exemplo de sucesso na quebra dos paradigmas 

apresentados no documentário, é o funcionamento de uma cooperativa que comercializa 

produtos orgânicos a um preço justo, movida por cooperados, no entanto, se não me 

engano, são 16.000 cooperados trabalhando em sistema de escalas de 2,5 horas mensais 

para ter acesso aos produtos. E entre os sistemas agroecológicos rurais apresentados e os 

que tenho conhecimento no meio rural, nenhum tem uma abrangência social tão intensiva. 

Acredito também que a crítica ao capitalismo apresentada no final da película tem 

um peso maior no reino do teórico e ideológico do que realmente no universo prático e 

vivencial em que existimos, ou seja, a crítica por ideologia e não propriamente pela 

aplicação. Até porque, de todos as experiências apresentadas, as que demonstram maior 

abrangência social (ou efetividade no atendimento de seus objetivos) são aquelas que 

utilizam dos mecanismos capitalistas para os grupos/sociedade melhorar sua condição de 



vida, sem necessariamente abandonar o ritmo de vida atual, mas sim interagir com a 

sociedade de forma mais humana e verdadeiramente conectada. 

Para finalizar, o documentário apresenta questionamentos relevantes à sociedade 

moderna e que devem sim serem levantados, sobre quais os rumos que a sociedade espera 

tomar no futuro. Contudo, o espectador deve estar ciente que sua leitura deve ser realizada 

de forma atenciosa e ponderada, pois existem pontos de doutrinação ideológica que cabe 

ao espectador inferir se são adequadas ou não para sua realidade. 


