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Sessenta milhões de quilô-
metros separam a Terra 
de Marte. Mesmo assim, 

Marte é considerado nosso vizi-
nho no cinema internacional. 
Também conhecido em 1953 
como “a mais extraordinária 
missão” e em 2000, como o 

“maior feito da história da ex-
ploração humana”, o planeta 
sempre gerou uma curiosidade 
nos terrestres e principalmente, 
nos diretores e autores de fil-
mes de ficção científica.

Com o passar dos anos e o 
desenvolvimento das técni-
cas cinematográficas, Marte 
ganhou novos elementos. Em 

Total Recall, de 1990, conheci-
do no Brasil como O Vingador 
do Futuro, estrelado por Arnold 
Schwarzenegger, o planeta ga-
nhou uma colônia de férias. 
Já no filme Missão: Marte, de 
2000, os diretores puderam ir 
além e trouxeram para a ficção 
um planeta onde existia vida e 
até água. 

A visão dos terrestres sobre Marte e seus habitantes se modificou ao longo 
dos anos e as telas dos cinemas mostraram ao mundo essa evolução

Bianca Silveira e Marina chor

A ficção cada vez mais 
próxima da realidade

Cena do filme  O Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger 
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Hollywood cada vez 
mais próximo de 
Marte

Nos estúdios americanos da 
década de 1950, muitos direto-
res viram no gênero da ficção 
científica, mais especificamen-
te em Marte, uma novidade 
atraente e que despertaria ain-
da mais a curiosidade do públi-
co. O livro Guerra dos Mundos 
de Herbert George Wells, lança-
do em 1898, virou roteiro para 
o filme homônimo, em 1953. 
Dirigido por Byron Haskin, 
Guerra dos Mundos fez um enor-
me sucesso e, em 2005, foi re-
adaptado pelo famoso diretor 
do gênero Steven Spielberg. O 
elenco contou com Tom Cruise 
e Dakota Fanning e novamente 
chegou à lista dos sucessos de 

bilheteria ao lado de Star Wars 
Episódio III: A Vingança de Sith, 
Harry Potter e o Cálice de Fogo e 
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a 
Feiticeira e o Guarda-roupa.

Com graduação em Comu-
nicação Social pela PUC de 
Campinas, o doutor e professor 
Alfredo Luiz Paes de Oliveira 
Suppia, pode ser considera-
do um dos maiores especialis-
tas não só em ficção científica 
como também em filmes que 
trazem a temática de Marte. 
Durante seus anos como mem-
bro da Science Fiction Resear-
ch Association (SFRA), Suppia 
adquiriu experiência nas áreas 
de Artes e Comunicação, com 
ênfase em Cinema e Audiovi-
sual, atuando principalmente 
nos temas relacionados à aná-

lise fílmica, roteirização, ficção 
científica e cinema indepen-
dente. 

– O boom do cinema de fic-
ção científica nos EUA resul-
ta de uma gama de fatores, 
Guerra Fria e corrida espacial 
aí incluídos, mas acredito que 
as condições, estratégias e 
apostas de mercado respon-
dem pelo grosso da produ-
ção. Afinal, cinema industrial 
americano existe em função 
de mercado – se os filmes de 
ficção científica dos anos 1950 
não vendessem ingressos, logo 
seriam abandonados. Creio 
que o sucesso da literatura 
de ficção científica, esteja na 
nascente da formação desse 
público espectador de filmes 
do gênero, explica.

Cena do filme Guerra dos Mundos, regravado em 2005
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Como os marcianos 
chegaram no Brasil?

Um ano após o dito boom dos 
filmes de ficção nos EUA, o Bra-
sil resolveu investir no gênero 
também. O primeiro longa, em 
1954, Carnaval em Marte trazia 
para as telas uma mistura entre 
o planeta desconhecido e uma 
das festas brasileiras mais po-
pulares. Com direção de Watson 
Macedo, o filme não seguiu o 
caminho convencional america-
no, e virou uma comédia musi-
cal. A trama conta a história de 
expedicionários marcianos que 
chegam ao nosso planeta em 
pleno carnaval e decidem levá-
-lo para Marte. 

A ideia que, na década de 
1950, parecia inovadora teve 
sua base no cinema soviético, 
em 1924.  De acordo com a his-
tória do cinema de ficção cien-

tífica o filme Aelita - A Rainha de 
Marte marcou o surgimento do 
gênero. Alfredo Suppia enfatiza 
que o filme brasileiro teve enor-
me influência do longa soviéti-ência do longa soviéti-ncia do longa soviéti-
co.

– Eu diria que a principal in-
fluência sobre Carnaval em Mar-
te vem do cinema soviético, 
notadamente o longa Aelita - A 
Rainha de Marte, de Yakov Pro-
tazanov, um filme panfletário 
no qual a Revolução Russa é ex-
portada para Marte, com arte, 
cenografia e figurino (ou design 
de produção) remissivos às van-
guardas, particularmente ao 
Construtivismo Russo. Guarda-
das as devidas proporções, Car-
naval em Marte parodia a trama 
de Aelita – de forma um tanto 
quanto circunstancial, e traz o 
contato entre humanos e mar-
cianos para o contexto do Car-

naval carioca e das chanchadas.
Contudo, o cinema brasileiro 

optou por investir em outros gê-
neros mais aceitos pelo público. 
Desse modo, não é possível falar 
de diferenças na representação 
de Marte no cinema nacional 
e internacional, afinal o astro 
nunca foi considerado o objeto 
central de produção. 

– O cinema de ficção científi-
ca no Brasil não se desenvolveu 
com o mesmo vigor do que em 
outros países também por uma 
variada gama de fatores, os 
quais envolvem aspectos como 
o elitismo intelectual, o históri-
co de subdesenvolvimento e a 
super-valorização de uma arte 
supostamente “realista” em de-
trimento de “escapismos” fanta-
sistas. Preconceito e desconheci-
mento por parte de produtores 
de cinema também respondem 

Cartaz do filme Carnaval  em Marte Cena do filme Aelita - A Rainha de Marte
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por parte da precariedade do 
cinema de ficção científica no 
Brasil, comenta Alfredo Suppia.

Marte sofre 
mutações ao longo 
das décadas

Durante décadas, a curiosida-
de dos brasileiros, americanos 
e russos, fez com que o planeta 
vermelho, fosse representado de 
maneiras distintas. Assim como 
os “marcianos”. O contexto his-
tórico e político contribuíram, 
e muito, para o ponto de vista 
que os cineastas, roteiristas e ce-
nógrafos adotaram na hora de 
retratar para as telas o desco-
nhecido. De acordo com Suppia: 

– Marte pode ser uma utopia 
ou uma distopia, os “marcia-
nos” podem ser bárbaros, im-
perialistas ou comunistas alta-
mente evoluídos, uma ameaça 
ou um exemplo a ser seguido. 
Na grande maioria das vezes, 
Marte e os “marcianos” funcio-
nam como um espelho da Terra 
e da humanidade, seu passado 
e futuro. E conforme o conheci-
mento científico sobre Marte vai 
sendo acumulado e verificado, o 
cinema com foco sobre o plane-
ta também se modifica.

Para o estudante de Engenha-
ria Civil Felipe Azevedo, de 25 
anos, “o gênero é bastante ex-
plorado e por isso há diferenças 
gritantes entre os longas.” Sua 
paixão surgiu quando ele ainda 
tinha apenas 8 anos. 

– Meu pai sempre achou a fic-
ção científica um tema interes-
sante, devo ter aprendido com 
ele. Desde pequeno sempre lia 
os gibis, assistia os desenhos ani-
mados e meu primeiro contato 

com o gênero no cinema foi no 
filme Marte Ataca. Lembro que 
eu era pequeno e ver os “mar-
cianos” atacando a terra me dei-
xou ainda mais fascinado pelo 
que existe além do planeta onde 
vivemos. Por gostar muito do 
tema, percebo que a cada filme, 
o planeta é descrito de maneira 
diferente. Às vezes, mais ‘rea-
lista’ de acordo com pesquisas 
espaciais e outras de um modo 
bem mais surreal. 

 Para os fãs e estudiosos, a 
ficção científica pode ir muito 
além do retratado nas telas dos 
cinemas. 

– Eu diria que a ficção cien-
tífica (em diferentes mídias ou 
suportes) opera como um “re-
gime de discussão” sobre a hu-

manidade e sua história. Com a 
ficção científica cinemática não 
é diferente, e quando ela é bem 
feita, propicia um regime de dis-
cussão filosófica e sociológica 
muito sedutor para um grande 
número de pessoas, analisa Su-
ppia.

Com o avanço das informa-
ções técnicas adquiridas por pes-
quisadores da Nasa, a agência 
espacial dos Estados Unidos, os 
roteiros, figurinos e cenários dos 
longas futuros tendem a se apro-
ximar ainda mais do real. Mas 
isso não apresenta uma barreira 
para a criatividade dos produto-
res, pois a temática também ser-
ve para a discussão filosófica e 
intelectual sobre o planeta onde 
vivemos.
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1. O Vingador  do  Fu-
turo (1990)
No ano de 2084, o operário 
Douglas “Doug” Quaid 
recorre a um implante 
de memória, para poder 
simular uma viagem a 
Marte, já que sua esposa 
não concordava com 
uma viagem real. Mas 
algo sai errado e ele 
começa a se lembrar de 
quem realmente era e 
de fatos que, até então, 
desconhecia. Perseguido 
por visões daquele 
planeta resolve ir até lá 
para conseguir respostas 
sobre seu passado. Ao 
chegar em Marte, une-se 
a um grupo de rebeldes 
que lutam contra uma 
corporação que quer 

dominar o planeta e, consequentemente, dominar o mercado de 
minério na Terra. 

2. Marte Ataca 
(1996)
Centenas de discos 
voadores vêm para 
a Terra trazendo 
marcianos, peque-
nos homens verdes 
de cabeça grande. 
Seu objetivo? Matar 
humanos. Eles inva-
dem a Terra plane-
jando transformar 
nosso planeta em 
seu parque de diver-
sões. Para isso, saem 
matando todos que 
veem pela frente. Se 
o presidente Dale 
nada fizer, a raça 
humana poderá en-
trar em extinção em 
um período curtíssi-
mo de tempo. Diri-
gido por Tim Burton.

3. Watchmen (2009) 
Filme de Zack Snyder, esta adaptação da 
elogiada graphic novel de Alan Moore tem 
um trecho passado em Marte, quando um 
dos personagens, o Dr. Manhattan, quer ficar 
sozinho e vai para lá em auto-exílio.

4. John Carter – Entre Dois Mundos (2012) 
Adaptação do livro A Princesa de Marte de 
Edgar Rice Burroughs. Um veterano da Guerra 
Civil americana acaba parando em Marte, 
no meio de uma outra guerra civil, que pode 
destruir o planeta.

5. Guerra dos Mundos (1953) 
Alienígenas vindos de Marte invadem a 
Terra. Baseado no livro de H. G. Wells. 
Teve uma refilmagem em 2005, dirigida 
por Steven Spielberg e estrelada por Tom 
Cruise, Dakota Fanning e Tim Robbins.
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6. Missão Marte (2000) 
Depois de uma catástrofe na chegada 
do planeta vermelho, uma segunda 
nave é enviada para resgatar os 
sobreviventes e desvendar o misterioso 
caso da face no solo de Marte. Filme de 
Brian De Palma.

7. Invasores de Marte (1953)
Trama clássica de ficção científica 
dos anos 1950: um garoto descobre 
que alienígenas estão tomando 
conta das mentes das pessoas na 
Terra. Houve uma refilmagem, em 
1986, dirigida por Tobe Hooper.

8. Planeta Vermelho (2000) 
Após uma experiência para criação de 
fotossíntese em Marte ter falhado, um grupo 
de astronautas vai a Marte buscar soluções 
para salvar o planeta Terra, e tem que 
enfrentar problemas com a nave e com um de 
seus robôs. Direção de Antony Hoffman.

9. Fantasmas de 
Marte (2001) 
Natasha Henstridge é 
Melanie Ballard, uma 
tenente policial escalada 
para trabalhar em Marte 
no ano de 2025. Quando 
Ballard e seu esquadrão 
são enviados a uma 
região remota para 
prender um perigoso 
criminoso, descobrem que 
a mineração despertou 
um exército mortal de 
espíritos marcianos 
que tomam os corpos 
dos humanos e estão 
determinados a destruir 
todos os invasores de seu 
planeta. Filme de John 
Carpenter.

10. A Experiência 
2 (1998) 
Durante uma 
missão a Marte, 
um astronauta é 
infectado por um DNA 
alienígena. De volta 
a Terra, ele começa 
a se transformar em 
uma temível entidade, 
cujo objetivo é 
acasalar-se com uma 
mulher e criar uma 
raça alienígena para 
exterminar todos os 
humanos. Direção de 
Peter Medak.

6 7 8

9 10


