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Resumo 
O presente texto tem como objetivo compreender os aspectos antropológicos a partir 
de uma obra cultural, sendo assim o presente trabalho, abordará a concepção de 
homem a partir do filme, “O Lorax, em busca da trúfula perdida”, do autor Marvin 
Miller e dirigido por Cris Renaud, lançado no Brasil no ano de 2012.  A metodologia 
utilizada neste artigo é o estudo bibliográfico dos autores Jean-Jacques Rousseau, 
Immanuel Kant, Theodor Adorno e Platão. A elucidação dos aspectos derivados do 
filme serão trabalhadas sobre as perspectivas de alguns autores estudados durante 
a unidade, sendo assim, os processos de realização deste trabalho foi a leitura dos 
textos, discussão dos mesmos com os membros do grupo, bem como apreensões 
derivadas da discussão em sala de aula com o auxílio do professor, também ocorreu 
a discussão acerca do filme com os membros do grupo após todos os componentes 
assistirem a obra selecionada. O trabalho visa abordar  as concepções de homem, 
as consequências das ações humanas, a influência da indústria cultural na vivência 
em sociedade e as contribuições destes bem como suas influências para a 
educação. Apresentar através de um filme de classificação livre, e voltados ao um 
público infanto-juvenil, diversos apontamentos, críticas sobre o mundo que se fazem 
presente em nossa sociedade atual. 
 
Palavras-chave: Antropologia; Educação; Indústria cultural; O Lorax. 
 

Introdução 

 A produção deste trabalho é resultado de uma atividade 

desenvolvida na disciplina de Filosofia e Educação: Antropologia, no primeiro ano do 

curso de Pedagogia da UEL. O objetivo desta disciplina é discutir a concepção de 

ser humano na tradição filosófica e as relações com a educação. Como parte da de 

avaliação da disciplina foi proposto à turma fazer uma análise antropológica de 

algum materialismo cultural à luz dos filósofos abordados à escolha de cada grupo 

de alunos. A obra proposta pelo grupo é a análise foi o filme: “O Lorax: em busca da 
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trúfula perdida”, escrito por Marvin Miller e dirigido por Cris Renaud (2012).  A 

história apresentada no filme e com um olhar aguçado e reflexivo sobre o ambiente 

natural e social permite explorar algumas características inerentes aos homens.  

O filme retrata as consequências de um desmatamento em massa 

tendo em vista oferecer as árvores como matéria prima para a indústria têxtil. O filme 

tem como cenário principal a cidade de Thneedville, comandada pelo ambicioso 

Sr.O’hare que aproveitou do desmatamento total para lucrar com produtos artificiais 

industrializados. O filme retrata a jornada de Ted, um jovem morador da cidade que 

ao querer realizar o sonho de sua amiga, Audrey, de ver uma árvore real num 

mundo artificializado no qual, inclusive as árvores são de plástico, acaba tendo que 

enfrentar o símbolo de poder da cidade e resgatar a experiência dos antigos no 

contato com um mundo natural, conscientizando e transformando a consciência do 

povo de Thneedville.  

Na cidade de Ted, não existe natureza, pois há muito tempo tudo foi 

desmatado e poluído por um grande empresário. Os moradores de Thneedville se 

encontram conformados e alienados pelo consumo proporcionado pelo prefeito, e 

também empresário, Sr.O’hare que vende ar puro em garrafas, árvores de plástico e 

comidas altamente industrializadas. O filme ainda retrata a aventura de Ted que 

consegue sair dos limites impostos pelas muralhas da cidade mediante as 

orientações dadas por sua avó à procura do personagem Umavez-ildo, empresário 

responsável pelo desmatamento que culminou na cidade de Thneedville. Umavez-

ildo, com a intenção de ajudar Ted a trazer de volta as trúfulas, conta sua história e 

de seu antigo amigo Lorax, o guardião da floresta. Ao contar a sua história Umavez-

ildo, retrata como sua ganância e vontade de provar o seu valor de empreendedor 

para a sua família interesseira, o levou a negar o compromisso assumido com Lorax, 

de não derrubar mais árvores. O personagem ainda demonstra arrependimento pelo 

desmatamento e demonstra como sua ação afetou a fauna e a flora ali presente, 

bem como essa também afeta a vida de Ted e dos moradores de Thneedville 

mesmo depois de muito tempo ter se passado.  

Após contar sua história, Uma vez-ildo entrega a Ted a última 

semente de trúfula, e lhe concede a tarefa de plantá-la no meio de Thneedville, onde 

todos possam ver e relembrar-se do quão importante é a natureza para nossa 

subsistência. No entanto, Sr.O’hare, que tem olhos por toda a cidade, descobre os 

planos de Ted, e convoca seu exército a apreender a semente, pois compreende 
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que o ato de plantar novamente uma árvore, ameaça o seu  lucrativo negócio. Este 

usa da ameaça e violência para convencer Ted, sua mãe, sua avó e Audrey a não 

plantar a semente de trúfula. Percebendo que seus atos não surtiram efeito, o 

prefeito tenta comover a população por meio do discurso apelativo. Apesar da 

relutância de Sr.O’hare, Ted faz uso também da palavra pública desmascarando os 

planos ambiciosos e perversos do prefeito, provocando assim, na população o 

desejo de mudança.  

 

Metodologia  

Levando em consideração o breve resumo do filme exposto acima, 

discorreremos com base teórica nos autores: Jean-Jacques Rousseau, Immanuel 

Kant, Theodor Adorno e Platão.  

Rousseau, em sua obra O contrato Social, trabalha a ideia de que o 

homem nasce bom, mas que a sociedade o corrompe e entende que o contrato 

social não estanca todo o mal, assim defende que acima do contrato e governo, está 

a liberdade do povo, e que esse pode a qualquer momento requerer mudanças em 

prol do bem comum. Destacamos que o personagem Umavez-ildo, ao chegar na 

floresta de trúfulas, influenciado pelos ideais de exploração e lucro do meio social 

onde cresceu, corrompe o meio com sua ambição. O personagem Ted, ainda 

menino, tal como o Emílio de Rousseau, busca na última semente da natureza o 

resgate do humano. O pensamento do autor se faz presente também quando a 

população de Thneedville quebra com o contrato social estabelecido e busca por 

mudanças, exercitando a liberdade civil. Pensando na história de Umavez-ildo, de 

como ele tinha ânsia de provar a sua família de que era capaz, pode se inferir que a 

educação que ele recebeu. Para Jean-Jacques Rousseau a educação deve ser 

natural, livre e crítica, atendendo às inclinações de cada criança visando assim 

manter um contrato social justo para todos. 

Os moradores de Thneedville, na visão de Immanuel Kant estavam 

no estado de menoridade. Em seu texto O que é o esclarecimento? Kant mostra que 

o homem acha cômodo ser “menor”, ou seja, por preguiça e covardia prefere viver e 

ser orientado pelos outros. Pela consciência de mundo dos outros, é mais fácil ser 

comandado, menos responsabilidade, mesmo que isso custe ser inferior e menor. A 

partir do contato com o discurso de Ted, que faz uso público da razão, a população 
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passa ao estado de maioridade, ou seja, passa a pensar por si e a tirar suas 

próprias conclusões não servindo mais de massa de manobra.  

Utilizando-se da Alegoria da Caverna de Platão, para elucidar o 

papel de Ted no novo contrato social de Thneedville, tomaremos a cidade habitada 

por Ted como a caverna. Nesta cena, o Sr.O’hare é o manipulador das sombras 

sendo seus produtos como a sombra, árvores de plásticos substituindo as trúfulas e 

ar em garrafas substituindo o ar puro. Ted seria o homem que sai da caverna, 

sofrendo, claro, em um primeiro momento, onde Platão traz a luz forte do sol 

tomaremos a devastação encontrada por Ted do outro lado da cidade que também o 

choca e o causa estranhamento. Porém, assim como o homem que sai da caverna, 

Ted rompe as correntes dos prisioneiros da cidade artificial e cada vez que se 

encontra com Umavez-ildo fica mais esclarecido, retornando assim para sua caverna 

e tendo a paciência de trazer o esclarecimento a seus concidadãos mesmo que 

encontrando resistência destes.   

Theodor W. Adorno, em sua obra Educação e Emancipação: 

Educação após Auschwitz (1995) escreve sobre a irracionalidade e como ela está 

ligada à produção cultural, cada vez que a indústria produz um bem cultural ela pode 

estar  produzindo algo para a manipulação dos sentidos, pois se a produção cultural 

não serve para emancipar, ela está alienando o ser. No filme, podemos ver essa 

alienação a partir do momento que o Sr. O'hare cria sua fábrica de ar puro e toda a 

cidade passa a utilizá-lo sem sequer pensar que um dia já houve, ou até mesmo que 

eles ainda poderiam usufruir de ar puro. A partir da ideia de Adorno, observamos 

que os cidadãos, deixavam se levar pelo consumismo criado por propagandas e que 

insinuam status dentro da comunidade que se vive. Esse modo de produção 

impulsiona tanto a fabricação dos produtos ofertados por Umavez-ildo quanto pelo 

Sr.O’Hare. O governo de Sr.O’Hare apresenta-se autoritário, como demonstra a 

cena onde os desenhos das trúfulas pintadas por Audrey em sua parede é 

substituída por uma pintura cinza com um logo da empresa O’Hare. Adorno retrata 

que para vencer esses governos é necessário o estranhamento, o enfrentamento 

provocando por meio de uma educação crítica, com autonomia e com a ideia de 

uma coletividade, para se alcançar uma vida digna. Nesse sentido, entende-se que 

ao sair da cidade e nas conversas com Umavez-ildo, Ted consegue se explanar e a 

partir de suas ações e discurso traz um sentimento de historicidade e coletividade na 
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população de Thneedville, fazendo com que a população se volte contra o governo 

autoritário de Sr.O’Hare.   

 

Resultados e Discussão  

Podemos identificar que o filme aborda temas sociais e econômicos 

como a questão da propriedade privada, alienação e consumismo que desumanizam 

o ser humano. Aborda também questões sobre o impacto dos seres humanos no 

meio ambiente por meio da contradição ética em suas ações. 

Ao analisar o filme escolhido para desenvolver o presente trabalho, 

Lorax, em busca da trúfula perdida (2012), podemos analisar como reflete, por 

inúmeras vezes, a nossa vida. Desmatamos sem pensar nas consequências do 

amanhã, pois a nossa criação foi assim, sem nos ensinar que devemos pensar nas 

consequências de nossos atos, que muitas vezes são motivados para provar a 

alguém o nosso valor, como no caso de Umavez-ildo, acabando com toda a 

vegetação apenas para produzir seu produto e dar orgulho à sua família ao 

enriquecer e provar que pode ser alguém. Assim como o fato que motivou Ted a ir 

atrás das árvores foi, na verdade, impressionar Audrey e conquistar o seu amor; 

nós, como seres humanos estamos sempre, mesmo que inconscientemente, 

procurando aprovação de familiares, amigos, pessoas próximas, colegas de trabalho 

ou chefe, professores, namorado /cônjuge. Por mais que tenha sido honrada e 

admirável a atitude de Ted de conquistar o amor de sua amada, e isso foi o que 

salvou a cidade de continuar vivendo em uma bolha de plástico, nós não devemos 

nos guiar pelo que outras pessoas esperam ou desejam de nós, já que as pessoas 

não nos conhecem verdadeiramente e a única coisa que conseguem ver em nós é 

aquilo que elas desejam nesse caso, o lucro. De acordo com Rosseau “um homem 

que segue suas próprias leis é um homem livre”, somos muito mais do que as 

pessoas esperam de nós, somos seres estritamente complexos e belos com nossos 

defeitos e qualidades, nossas razões e nossos medos, nossas próprias vontade que 

diversas vezes são suprimidas pelo medo do que os outros vão pensar, mas não 

pensamos que o outro pode gostar das nossas diferenças, que, no final das contas, 

é o que nos torna únicos, e é isso o que interessa.  

A população da cidade nos representa quando deixamos de fazer 

nossas próprias escolhas. A cidade recebeu ar puro, isso era tudo o que 

precisavam, então, eles param de pensar sobre aquele assunto.  
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O Sr. O'hare ilustra perfeitamente a imagem do tutor, que pensa e 

recebe por isso. Como no caso do estado de menoridade, devemos pensar e viver 

de maneira semelhante ao de Kant, "O Estado cumpre o seu objetivo quando 

assegura a liberdade de todos.”. 

A avó de Ted representa aquela pessoa que viveu algo e acredita 

naquilo, ela pode ser pensada como o nosso lado mais sonhador e esperançoso, o 

nosso lado que sabe que mesmo que esteja ruim, vai melhorar. Todos os 

personagens representam um pouquinho de nós, podemos passar de Sr. O'hare, 

manipulador, para a população de Thneedville, seres vivendo na menoridade, e 

passar destes para Ted, menino que rompeu com a menoridade e passa a viver 

conforme a maioridade. Temos a infinita capacidade de ser e existir, nossa 

capacidade de conhecer e mudar.  

 A educação crítica possibilita a formação de cidadãos entendidos de 

sua função na sociedade e dispostos a escolherem pelo bem comum. Uma vez que 

a instituição de ensino, bem como aqueles que as administram escolhem ofertar 

uma educação crítica, quebra se o ciclo de alienação e da marginalização cíclica 

causadora de tantas mazelas na sociedade atual. Kant ressalta que “O homem não 

é nada além daquilo que a educação faz dele.”. 

 

Conclusões  

Por fim, utilizaremos uma frase dita por Lorax (o guardião da 

floresta) e repetida no fim do filme, “A menos que você, não se importe de montão, 

nada vai melhorar. Não vai não”, esta frase quando colocada no contexto atual da 

sociedade, em um curso com o objetivo de formar profissionais da área da 

educação, remeteu o grupo a grande responsabilidade que a escola e nós temos 

como futuros profissionais, devemos estar preparados em como agir, em fazer 

nossas escolhas sabendo que elas influenciarão a vida de várias outras pessoas, de 

como nossas escolhas poderão ser decisivas ao levar um indivíduo do estado de 

menoridade ao estado de maioridade, ao guiar pessoas para fora de suas cavernas, 

e de que maneira iremos possibilitar este esclarecimento. No entanto, o que poderá 

aplacar nossas angústias é o quanto vamos nos importar com a nossa profissão, o 

quanto vamos lutar por uma educação pública de qualidade e o quanto estamos 

dispostos a causar estranhamentos em nossos alunos a fim de marcar suas vidas, 

para que esses sejam dotados de criticidade, autonomia e reflexão ao ponto de não 
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serem levados como massa de manobra, mas sim cidadãos conscientes de suas 

responsabilidades, direitos e deveres dentro da sociedade. 
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