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RESUMO 

Contemplando que o Cinema é algo da cultura popular observou-se nessa pesquisa como os filmes que 

apresentam temática de ficção científica, são representadas, o que distingue o “possível”, do “exagero” que 

é apresentado nos filmes. Estes podem ser considerados alertas a sociedade dada às ações antrópicas, 

bem como a própria dinâmica climática natural do planeta.  O objetivo foi entender como as percepções de 

eventos climáticos estão sendo representados no cinema, mais precisamente a filmes de ficção científica 

(Cli-fi) que se atém a eventos climáticos, tendo em vista que a Sétima Arte atinge o denominado público de 

massas. Através da análise de alguns filmes que retratam questões do clima, como as mudanças climáticas, 

tornados, furacões, estiagens, entre outros, procurou-se entender quais relações são estabelecidas com a 

realidade.  A metodologia consistiu na busca de referenciais teóricos, a fim de fundamentar a pesquisa, por 

ser uma temática não tão explorada, na literatura conta com poucos referenciais teóricos, e análise dos 

eventos climáticos dos filmes “Tempestade Planeta em fúria” (2017); “2012” (2009) e “O dia depois de 

amanhã” (2004).  Certificou – se que muitos destes filmes apresentam circunstâncias que realmente estão 

acontecendo, enquanto outros são considerados filmes com o intuito de “impactar”, o público das massas, e 

lucrar com a bilheteria.  

 
Palavras-chave:  Geografia do Cinema, Cultura de Massas, Fim do Mundo? Cli-fi.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 
As Setes Artes foram estabelecidas por Ricciotto Canudo no "Manifesto das Sete 

Artes", em 1912 (publicado apenas em 1923). São estas, a “Música, a Dança, a Pintura, a 
Escultura, a Literatura, o Teatro e o Cinema” que influenciam diretamente na vida das 
pessoas, na sociedade em geral, que faz parte do que chamamos de legado cultural. 

Quando nos atemos a falar da Sétima Arte, percebemos a influência que o Cinema 
possui na vida das pessoas. Afinal, quem nunca se divertiu com as trapalhadas de 
Charles Chaplin no filme Tempos Modernos? Ou sentir “medo” com Don Corleone no 
filme: O Poderoso Chefão? Bem como, quem nunca se apaixonou por a Vivian 
interpretada por Julia Roberts no filme: Uma Linda Mulher. Inegavelmente estes filmes, 
bem como outros, acabam por serem essenciais na cultura da população.  

Muitos filmes representam a vida real das pessoas, e muitas histórias servem de 
inspiração as histórias que são retratadas nos filmes, já dizia Aristóteles, “A Arte imita a 
Vida”, muitos casos reais, acabam ganhando adaptações as telas do cinema, os famosos 
filmes baseados em fatos reais ocasionados pela ação humana, desde suas relações na 
sociedade, bem como o impacto dos processos antropogênicos. Inegavelmente por conta 
das ações antropogênicas está ocorrendo o aumento de temperatura, de estiagens em 
algumas regiões, tornados, tempestades torrenciais, ou seja, dentre outros fenômenos 
climáticos. 

Em se tratando do debate a respeito do Aquecimento Global e das Mudanças 
Climáticas, Oliveira, Silva e Bondaruk (2018, p.964), pontuam que: 
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O principal embate sobre o Aquecimento Global e Mudanças Climáticas são suas 
causas. Para uns são naturais, para outros derivados da ação do homem. Embora 
haja autores que divergem com relação ao Aquecimento Global e as Mudanças 
Climáticas, por isso, há um grupo “negacionistas” e outro “aquecimentistas”. 
 

 Considerando que está ocorrendo um processo de Mudanças Climáticas, que é 
algo natural da dinâmica do Planeta Terra, ao que se refere a esfriamento/aquecimento, 
ressalta-se que as ações humanas não exercem um impacto tão significativo, em que nos 
deparamos com o cenário de aumento de temperatura como principal consequência.  

É uma característica do cinema, produzir filmes em que são considerados de 
catástrofe, em que instigam o ser humano a pensar em como seria colocado em xeque o 
seu dia a dia em uma circunstância de perigo extremo. Com isso contribui para despertar 
em cada um, o senso de repensar sobre as relações humanas com o meio ambiente.  

Nesta pesquisa objetivou-se, a analisar como os eventos climáticos que estão 
presentes como motivo central de alguns filmes designados como de catástrofes naturais 
e ficção científica em que procuramos perceber os fenômenos naturais que estão 
representados, e o que se designa como ficção, destinado ao público em geral.  
 
2 METODOLOGIA 
 
 Em âmbito de desenvolver este artigo, adotamos a metodologia proposta de uma 
pesquisa exploratória (GIL, 2008), no intuito de evidenciar os filmes de catástrofes 
naturais e suas conexões reais e ficcionais a serem analisadas em alguns filmes desta 
temática.  
 A primeira fase da pesquisa consistiu em uma série de levantamentos 
bibliográficos. No entanto, faz-se a ressalva de poucos trabalhos produzidos nesta 
temática de pesquisa, assim utilizaram-se referenciais da área do Cinema, e da área de 
Psicologia, para fundamentar teoricamente a pesquisa, contribuindo para novos 
levantamentos sobre a temática.  
 A segunda fase consistiu na análise dos filmes: “Tempestade Planeta em fúria” 
(2017); “2012” (2009) e “O dia depois de amanhã” (2004), levando em conta o contexto 
geográfico presente nestas obras ao que refere – se são eventos climáticos, como 
tornados, tempestades, enchentes, entre outros, e a percepção que é proposta aos 
espectadores (considerando o impacto emocional), e por fim o que acaba em se tornar 
ficcional.  
 
3 CINEMA & CLIMA: CONEXÕES A SEREM ESTABELICIDAS 
 
3.1 A HISTORIOGRAFIA DO CINEMA 
 

Com o passar das décadas o cinema foi se modificando, no entanto, suas bases 
estruturais se mantiveram. O mesmo evoluiu tanto em questão de público, quanto em seu 
papel de importância na sociedade, dada as inovações tecnológicas. 

A História do cinema é marcada pela contribuição imensurável dos Irmãos Lumière, 
os franceses Auguste e Louis Lumière, que no ano de 1895 exibiram o primeiro filme da 
história de “La Sortie de l'usine Lumière à Lyon (A Saída da Fábrica Lumière em Lyon)” 
(Figura 1), sendo um grande passo no ramo da indústria do entretenimento que no 
decorrer de todo o seu processo consolidou-se como uma das sete artes que é 
“impecável”.  
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Figura 1: La Sortie de l'usine Lumière à Lyon 
Fonte: Cine Movimento. Acessado em 18/07/2019 

 
As imagens que foram transmitidas na tela, eram nas cores preto e branco, que 

não possuía sons, mas foram designadas como algo encantador, em que apontavam uma 
nova forma de percepção a respeito da sociedade da época e seus emaranhados, como o 
trabalho, economia, política, entre outros. Em que nesta lógica Xavier (1984) ressalta que: 

 
[...] O controle total da realidade criada pelas imagens – tudo composto, 
cronometrado e previsto. Ao mesmo tempo, tudo aponta para a invisibilidade dos 
meios de produção desta realidade. Em todos os níveis, a palavra de ordem é 
“parecer verdadeiro”, montar um sistema de representação que procura anular a 
sua presença como trabalho de representação (XAVIER, 1984, p. 31). 
 

Mesmo tendo em seu início simples registros como a simplista rotina de uma 
família, o almoço de um bebê, o registro de suas fábricas, os irmãos Louis e Auguste 
Lumierè, apresentaram uma forma de captar a realidade em movimento, sem nenhuma 
interferência humana. 

Em seus primórdios, não apresentava tantos recursos tecnológicos, o que 
representava como a exibição de uma “fuga da realidade”, logo a vida real ganhava as 
telas com o advento da sociedade capitalista. Apresentando situações cotidianas 
transformadas do mundo em discurso próprio mundo.  

Segundo Aumont (2012, p. 159): 
 

A característica essencial dessa nova linguagem é sua universalidade; ela permite 
contornar o obstáculo da diversidade das línguas nacionais. Realiza o sonho 
antigo de um ‘esperanto visual’: ‘O cinema anda por toda parte’, escreve Louis 
Delluc em Cinéma et cie, ‘é um grande meio para os povos dialogarem’. Essa 
‘música luz’ não precisa ser traduzida, é compreendida por todos e permite 
reencontrar uma espécie de estado ‘natural’ da linguagem, anterior ao arbitrário 
das línguas. 
 

A partir dos anos 40, o cinema se apresentou, como uma arte/meio ao qual se faria 
possível o entendimento e compreensão da realidade ao qual estamos expostos, a média 
em que tal realidade fora a ser retratada no mesmo, trazendo não só informação, quanto 
reflexão ao público. 

Georges Melies, fora um homem à frente do seu tempo, acabou por dar ao cinema, 
sua vocação, através de seus esforços, percebeu-se que poderia trazer à tona as mais 
complexas fantasias da mente humana, onde tudo poderia ser criado e explorado, 
trazendo ao público aquilo que jamais ninguém trouxe. 
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Criador da trucagem, o mesmo utilizou de truques de edição onde se era possível 
filmar, como também modificar a realidade ao qual fora a ser registrada, tal método se 
deu por um pequeno acidente ao qual ocorreu com sua câmera, onde como resultado, 
teve por revolucionar o cinema na época.  Como no filme: “Le voyage dans la 
Lune” (1902), a que avistamos uma Lua com “olhos” (Figura 2).  

 

 
Figura 2: Representação da Lua, no filme “Le voyage dans la Lune” (1902). 

Fonte: Cine Movimento. Acessado em 18/07/19. 

 
Com o passar do tempo e dada as evoluções as quais foram sendo criadas e 

adaptadas, os filmes do início do século XX ainda se apresentavam com várias 
características dos espetáculos teatrais, onde sua câmera se mantinha fixa, capturando 
os acontecimentos de frente. 

Hoje, as adaptações as quais foram inserias para criar cenas, capturas takes e 
reproduzir certa expressão, passou a se tornar totalmente mais amparado devido a 
movimentação das câmeras as quais puderam acompanhar cada movimento do ator, 
diferenciar seu ângulo, ou aproximar ou distanciar a cena produzida. 

 Porém, não só as câmeras passaram por tal evolução, vários métodos foram 
adicionados, exacerbando das técnicas, tanto na questão de som, cor, a experiência, 
estéreo, o 3D, e cada vez mais se aprimorando, à medida que a tecnologia permite. 

No limiar de tantas técnicas envolvidas, muito se discute acerca da tamanha 
comoção emocional e psicológica que um filme pode passar e transmitir a seu público, 
muitas vezes gerando grupos de debate, aproximando pessoas, criando afetos e 
desafetos à medida que determinada premissa, polêmica ou não, que é abordada. 

 
3.2 DESASTREIS NATURAIS REPRESENTADOS NO CINEMA: REAIS OU OBRA DE 
FICÇÃO?  
 
3.2.1 O Mundo contemporâneo e a mudanças climáticas 
 

As condições climáticas do Planeta atualmente apresentam uma série de 
determinantes a que não se torna o entendimento de maneira “simplista”, os autores 
Oliveira, Silva e Bondaruk (2018, p. 963), mencionam que: “Certamente, entender as 
condições climáticas do Planeta Terra não se resume apenas, a chavões prontos, sem 
qualquer resquício de embasamento teórico [...]”.  
 Nos deparamos todos os dias com os noticiários anunciando sobre o “derretimento 
das calotas polares; secas desenfreadas; enchentes; tornados; furacões, entre outros”, 
em que todos os estes fenômenos climáticos – meteorológicos, são questionados pela 
sociedade: Somos Culpados? Contribuímos para tudo isso? estes são inúmeros 
levantamentos que ocorrem no decorrer dos dias em rodas de conversa entre pessoas.  
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 O Planeta Terra sempre passou por ciclos naturais de aquecimento e resfriamento. 
Alguns estudos mencionam que para cada 100 mil anos de temperaturas muito baixas, há 
10 mil anos de temperaturas mais elevadas, ressalta que já vivemos cerca desses 8 mil 
anos de altas temperaturas, logo segundo esta teoria estamos ainda em um período com 
temperaturas elevadas. 
 

Nesta perspectiva, as previsões são para uma glaciação nos próximos milênios, a 
última glaciação, foi a era glacial que ocorreu há cerca de 2,5 milhões de anos, 
durante o início do período quaternário, o degelo acerca de 10 mil, iniciando o 
período Holoceno que permitiu a propagação das atividades humanas pelo 
Planeta (GALILEU, 2019, p.1).  
 

 Tal teoria, não descarta o Aquecimento Global, percebe-se desse modo, que as 
ações humanas modificaram o meio natural, através da extração de recursos, bem como 
em alterar a composição da paisagem original para fins posteriores se intensificaram a 
partir da segunda metade do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial só fora 
aumentando. Segundo a Revista Galileu (2019), a temperatura da Terra, já é a maior dos 
últimos 120 mil anos.  
 

Mas o atual aquecimento rápido na Terra nos últimos 150 anos é 
inquestionavelmente nosso próprio feito, já que os potentes gases de efeito estufa 
produzidos pela queima de carvão e outros combustíveis se acumulam em nossa 
atmosfera. As flutuações entre os períodos quentes e frios da Terra "duram para 
sempre”, “Mas o mais importante é que, desde a industrialização, fomos colocados 
em um cronograma completamente diferente”, complementa Pat Bartlein, um 
Paleoclimatologista da Universidade de Oregon (GALILEU, 2019, p.1). 

 
3.2.2 Representações geográficas e climáticas nos filmes em geral 
 

Embora temas polêmicos chamem bastante a atenção, o trabalho cinematográfico 
recorrente a temática de catástrofes também é responsável por vários tipos de emoção e, 
de muita comoção, quando atrelado a meios aos quais a mídia e veículos de informação 
compactuam para com ele. 

 
Procuram produzir em alguém (um alguém sempre muito indefinido) um impacto 
emocional que, ao mesmo tempo, diga algo a respeito do mundo, do ser humano, 
da natureza etc. E que tem um valor cognitivo, persuasivo e argumentativo através 
de seu componente emocional. (CABRERA, 2006, p.22). 

 

À medida que aspectos reais são trabalhados para causar proximidade ao público, 
aspectos fictícios são atrelados para que o impacto psicológico seja cada vez maior 
tornando as coisas que supostamente seriam raras ou praticamente impossíveis, sejam 
credíveis em tal reprodução. De acordo com Assis (2016, p.2, apud BRANDALISE 2012, 
p. 66): 

 
A humanidade se interessa há bastante tempo por calamidades, suplícios e 
desenvolve angústias e inquietações a respeito da destruição do mundo. Os anos 
e séculos vão se passando e o homem tenta adivinhar e calcular uma data precisa 
para o fim do mundo. 
 

Para Aumont, (2012, p. 236), o cinema funciona “como representação de uma 
representação viva, o cinema convida-nos a refletir sobre o imaginário da realidade e a 
realidade do imaginário”. Por muitas vezes estes filmes, retratam o que as consequências 
desvairadas da ação humana no meio ambiente, em que a “mãe” natureza responde a 
tais ações. Muito explorado na literatura, o subgênero de ficção, o “Ficção Climática” 
também conhecido por “Cli-Fi” do inglês climate-fiction.  
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O termo foi Cunhado pelo jornalista Dan Bloom, as obras deste gênero, com 
fundamentos científicos,  são a partir de como a sociedade reagiria ao cenário de 
Mudanças Climáticas, um exemplo é o livro “Faca de Água” do escritor Paolo Bacigalupi, 
publicado em 2016, pela editora Intrínseca, o contexto da história retrata o Estados 
Unidos devastado pelo efeito irreversível das Mudanças Climáticas, em que a Água, se 
tornou o bem mais valioso e é alvo de disputas. 

Muitos cientistas utilizam o termo antropoceno para definir a fase mais atual do 

Planeta, que teve como o início o momento em que as ações humanas começaram a ter 

um impacto presente no clima da Terra, bem como no funcionamento dele próprio, é 

irônico a certo ponto pensar que nós mesmos somos uma ameaça a vida na terra. 

 Assim, a partir destas abordagens nascem as possiblidades para filmes do gênero 

Cli-fi, que para muitos não se trata a questão de serem impossíveis de acontecer na 

realidade, mas sim a questão de tempo. Trentini (2015) publicou uma reportagem 

intitulada: “Ficção climática não é fantasia futurista”, a qual menciona que “A ficção não 

aspira ao posto de profecia, mas muitas vezes acaba assumindo esse papel” (TRENTINI, 

2015, p.2).  

 
3.3 ABORDAGENS PSICOLÓGICAS EM FILMES DE FICÇÃO 
CIENTÍFICA/CATÁSTROFES NATURAIS 
 

A abordagem psicológica em relação ao cinema, não se expressa a mesma medida 
de sua necessidade e importância, porém, seus estudos iniciaram a partir dos estudos de 
Hugo Münsterberg (1916) onde o autor abordou a forma ao qual o espectador de cinema 
percebia e experienciava o filme. Segundo Aumont (2012, p. 224-225), “Münsterberg 
utilizou-se de conceitos como atenção, memória, imaginação e emoções”. 

Nos anos de 1970, avanços foram realizados a partir de estudos de Christian Metz 
(1931), que utilizando como base a Teoria Psicanalítica Lacaniana, buscou se aprofundar 
e explicar a identificação do espectador ao cinema, onde aponta que a tela do cinema 
seria como um espelho onde o espectador poderia captar e assimilar coisas em seu 
imaginário. 

Com o tempo, diversas áreas das ciências humanas se aprofundaram em assuntos 
que se remetem a temática da influência do cinema na psique humana, e quais seus 
efeitos sobre o público envolvido, tirando como base, o ideário onde o público em si, 
detinha de uma imaginação própria, onde, com influências do que assistia, acabava por 
perceber determinadas características e bases de realidades atreladas a sua própria base 
imaginária. 

 Desse modo, partindo de uma visão onde o cinema tem a capacidade de afetar, de 
produzir componentes subjetivos a serem incorporados na constituição psíquica do 
sujeito, onde se podem inserir diversas formas de percepções e ideias e até mesmo, 
manias as quais o mesmo passe a adotar sem sua própria noção. 

De acordo com Guattari, (1980, p. 113): “Os códigos se emaranham sem que 
nenhum jamais consiga a preeminência sobre os demais, sem constituir “substância” 
significante; passa-se, num vaivém contínuo, de códigos perceptivos a códigos 
denotativos, musicais, conotativos, retóricos, tecnológicos econômicos, sociológicos etc.”.  

Com uma alta gama de público, o cinema, brinca, ousa e busca cada vez mais, 
diversos tipos de público, não só resumidos a questões básicas como idades, mas sim em 
intensidades e conjecturas de visão de mundo, completamente distintas, em que os mais 
variados personagens são abordados e criados, atendendo a necessidade de cada 
público ao qual com ele se identifica. 

O cinema se comporta como um tipo de espelho do mundo, onde se consiste em 
muitas interpretações e complexidades onde ele cria a oportunidade de realizar uma 
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crítica histórica das concepções de subjetividade presentes nas diferentes vertentes da 
Psicologia, realizando, na prática, a desmistificação do humano. No campo da 
Psicanálise, o psicólogo Freud desenvolveu pesquisas referindo-se as fontes do mal-estar 
do homem da sociedade, que considerava a mortalidade, a insuficiência a frente das 
condições naturais e na sua relação com os outros, como destaca Freud (1930/1996): 

 
O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, 
condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o 
sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que 
podem voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; 
e, finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens (FREUD, 
1930/1996, p. 85). 
 

Nos filmes que contemplam esta temática de desastres naturais, atingindo estes 
receios das fontes de mal-estar do homem, fazem sucesso ao público por apresentarem-
se como uma “guia de entretenimento”, suavizado em relação a se esses fatos 
ocorressem na vida real.  

  
3.4 ANÁLISE DE FILMES COM MOTE CENTRAL EVENTOS CLIMÁTICOS E SEUS 
IMPACTOS 
 
3.4.1 Filme “2012” 
 

O Filme “2012” (Figura 3) teve lançamento em 13 de novembro de 2009, de direção 
de Roland Emmerich, do gênero ficção científica, baseando-se no Calendário Maia, ficou 
famoso pelo mundo todo por se tratar do filme que “previa” o fim do mundo, o que 
obviamente não ocorreu.  

 

 
Figura 3: Poster do filme “2012” 

Fonte: Adoro Cinema. 2019 

 
Em filmes como 2012, todo o aspecto catastrófico é abordado da forma mais 

descomedida possível, utilizando de planos de câmera onde se captura cenas de longe, 
com o intuito de demonstrar toda a grandiosidade do desastre e sua abrangente 
magnitude perante as cidades destruídas.  

Tal forma de captura, ainda tenta embutir o desespero das pessoas em um 
verdadeiro inferno de devastação, onde são incapacitadas de terem ação diante das 
dimensões estabelecidas em tal universo criado, com famílias, crianças em cena, a 
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sensação de empatia perante tais acontecimentos se alonga, colocando o espectador em 
um estado de desconforto e aflição.  

O trabalho em volto de fazer as pessoas se sentirem dentro da história com 
aspectos emocionais fortes ligados a espécie, se estende durante todo filme, onde a 
problemática psicológica persistente na mente de quem assiste é: “o que eu faria se 
estivesse nesta situação?” Trazendo ainda mais a atenção e tentativa de aprofundamento 
ao filme. 

Outro ponto que também caracteriza em uma forma de atrair o público a uma 
abordagem mais profunda são as questões das cores, onde a medida que são 
devidamente inseridas, de forma pensada, acabam por representar e fortalecer 
determinado aspecto, tanto simbólico, quanto psicológico, atrelando também a isso, o 
estado de espírito dos mesmos, como a temperatura ao qual se encontra determinado o 
ambiente e sua importância em cena.  

Com isso, muito se tira do público, como por exemplo, em cenas onde ocorrem 
mortes de personagens nos filmes, a melancólica cena a seguir é representada por um 
plano de luz escura e fria, notoriamente para representar o sentimento de perda naquele 
momento ao qual foi inserido. 

No que corresponde ao som, diversos efeitos sonoros se apresentam em 
determinado tipo de cena auxiliando para causar maior impacto e grandiosidade na 
mesma, utilizando tanto de sons de explosões, quanto de trilhas sonoras específicas para 
determinado tipo de momento, muitas vezes, fazendo por perpetuar na mente dos 
telespectadores, por meses ou até anos. 

Ao final, saímos com um determinado desconforto acerca dos efeitos e 
consequências que se ocorreram no imaginário do filme, onde paramos para pensar se 
isso realmente estivesse ocorrendo em nosso mundo. Filmes com a temática de 
desastres naturais, caminham na linha tênue da realidade/ficção, onde usam e abusam do 
real e do que supostamente poderia ser verídico, porém, utilizando dessas formas de uma 
maneira pensada e com ideais direcionados a uma determinada finalidade.  
 
3.4.2 Filme “O dia depois de amanhã” 
 
 O Filme, “O dia depois de amanhã” (Figura 4), teve lançamento no dia 28 de maio 
de 2004, de direção de Roland Emmerich, dos gêneros de ficção climática, ação e 
suspense, teve grande repercussões por tratar do assunto de uma nova Era Glacial.  
 

 
Figura 4: Poster do filme “O dia depois de amanhã” 

Fonte: Adoro Cinema. 2019 
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O filme retrata uma grande desgraça causada pela humanidade, em consequência 
do aquecimento global provocada pela ação antrópica. Ocorre uma gradativa mudança 
climática, que contribui a uma queda das temperaturas do oceano, o que leva a 
tempestades severas de neve, que começa a congelar o Norte obrigando as pessoas a 
migrarem ao Sul (ADORO CINEMA, 2019). 
 Em um trecho do filme, apresenta os astronautas de uma estação espacial, que 
enviam imagens de satélite que evidenciam tempestades sobre os continentes. A 
personagem paleoclimatologista Jack Hall desenvolveu uma teoria que o aquecimento 
global contribuiria para o derretimento das calotas polares e, concomitantemente a 
alteração do fluxo das correntes marítimas. Para ele, tal fenômeno demoraria anos para 
acontecer, entretanto, acontece na realidade muito mais cedo do que esperado.  

O derretimento das calotas polares localizadas na Antártica e na Groenlândia, (que 
possuem uma grande quantidade de água em forma de gelo), ocasionam o aumento do 
nível do mar, colocando a risco as ilhas, e o litoral dos continentes, em que cada vez mais 
se encontram submersas. 

 Não se restringindo a apenas isto, muitos cientistas, afirmam que as calotas 
polares funcionam como um “ar-condicionado”, ao Planeta, em razão do seu derretimento, 
mesmo que demore centenas de anos para concluir, ocasionara um aumento da 
temperatura do ar, e assim aumentando a temperatura global, tal retratação do filme está 
ocorrendo.  

 
3.4.3 Filme “Tempestade: Planeta em fúria” 
 
 O Filme “Tempestade: Planeta em fúria” (Figura 5), teve lançamento no dia 19 de 
outubro de 2017, de direção de Dean Devlin, do gênero de ficção climática, desde o 
lançamento do filme, o jargão era: “A Tecnologia que controlar o clima, irá controlar o 
mundo”, tal frase de refeito revela a premissa do filme.  
 

 
Figura 5: Poster do filme “Tempestade: Planeta em fúria” 

Fonte: Adoro Cinema. 2019 

 
 A ocorrência mais frequente de eventos climáticos que colocam em xeque a 
perpetuação da vida na Terra, uma extensa rede de satélites, foi criada e espalhada por 
todo mundo, apelidado de “Dutch Boy”, tal satélite foi construído por cooperação de 17 
países e coordenado, pelo engenheiro Jake Lawson. Em razão da construção desse 
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satélite foi possível controlar o clima mundial, os personagens ressaltam que “desastres 
naturais são coisas do passado”. 
 Quando a coordenação do satélite passa dos Estados Unidos para a ONU 
(Organização das Nações Unidas), este apresentou falhas, e ocasionou uma forte 
nevasca em pleno deserto no Afeganistão, e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que 
mataram centenas de pessoas. O engenheiro foi chamado para reaver o problema, que 
fora ocasionado por um grupo que tinha interesses geopolíticos internacionais. 

E além de se deparar com uma conspiração internacional, se deparou com o poder 
de destruição do satélite, que ocasionou diversas avarias climáticas em escala global, 
como o “congelamento” da região da América do Sul, tornados na Índia, entre outros, no 
final do filme, com sucesso o satélite foi destruído. Tal enredo do filme parece ser 
totalmente impossível, entretanto, ao nos depararmos com a realidade, encontramos 
diversos estudos e ferramentas sobre o controle climático através do homem.  

O primeiro ponto a relutar é o controverso projeto, O HAARP, que significa 
“Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência”, que visam entender 
como funcionam a transmissão de ondas de rádio na ionosfera, que é a parte superior da 
ionosfera. Entretanto, muitos o consideram como uma arma “geofísica” em potencial, a 
muita conspiração envolvida nesse assunto. Tal fato fora até citado em desenhos 
animados.  

Também a “Cloud Seeding”, ou no português “Semeadura de Nuvens”, que se 
designa por ser uma forma de controle do clima, através da alteração da precipitação 
meteorológica. Em que são lançados iodeto de prata e gelo seco, utilizando aviões que 
lançam no ar, essas substâncias na intenção do aumento da precipitação em uma região.  

 Devemos citar que existem outros projetos que são considerados como 
controladores do clima, que estão em desenvolvimento, ou que são executados, como a 
possibilidade de dissipar um tornado antes de atingir alguma região que ocorreria 
estragos, alguns casos são apenas ficção, teorias conspiracionista, entretanto alguns 
casos existem e são colocados em prática, em que levanta para reflexão, quais seriam os 
impactos da intervenção humana, no clima ?.  

 
4 CONCLUSÃO 
 

 

 Esta pesquisa retratou sobre filmes onde os autores levantaram questionamentos 
referentes a eventos climáticos deparando com um cenário considerado assustador para 
as próximas décadas em razão das ações antrópicas.  

No filme intitulado Cli-fi, apresentaram indagações plausíveis de acontecimentos, 
no entanto, se aproveitaram dessa ocorrência para lucrar com as bilheterias.  

Outro ponto destacado foi relativo à existência do real e do fantasioso que está 
presente nos filmes, e de acordo com a história e a maneira em que é contado, terá 
significados diferentes, a exemplo das produções Hollywoodianas, onde as ferramentas 
exacerbais são usadas em praticamente todos os trabalhos, envolvendo questões de 
desastres naturais, mais especificamente aos eventos climáticos, a medida que 
mesclando não só uma dicotomia fictícia, mas também flertando com a realidade de uma 
forma mais “pessimista” possível, o resultado no que diz respeito ao público é 
avassalador. 

No entanto, mediante a uma visão de criticidade trazida ao Geógrafo e/ou 
pesquisador, o uso de tais ferramentas de entretenimento pode contribuir para uma maior 
sensibilização das ações e relações do homem com o meio. Assim, suas principais 
heranças históricas de destruição, e uso inconsciente dos recursos do meio natural, 
porém, com ressalvas aquilo que pode ser de caráter midiático que visa um impacto viral, 
diferenciando daquilo que pode ser designado como benéfico para um autoconhecimento 
no que diz respeito a realidade humana em quesito a situação da saúde do planeta.    
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 Tendo em pauta certo discernimento no que diz respeito às propostas 
desempenhadas tanto pelo meio artístico, quanto para o meio científico, a linha do 
imaginário segue uma ríspida e perigosa caminhada até o que se sustenta como real, 
sendo tais veículos de entretenimento, muitas vezes, alarmistas, conquistando um papel 
de ferramenta que desinforma e contribui para uma vã compreensão de mundo, mesmo 
que por fatores não programados, mas sim, recebidos de forma a qual tal público em meio 
a sua percepção, designou e absorveu tais informações. 
 Diante disso, o Cinema juntamente a suas obras, podem servir de grande 
importância para a apresentação e compreensão de problemáticas e conceitos científicos 
básicos no meio a um público mais leigo, onde tais fenômenos sejam novidade ou de 
qualquer forma, causa impressionismo visual, fazendo com que tal público se oriente e 
busque por soluções ou conteúdos que os faça compreender a realidade que está a sua 
volta.  

Porém, tal ferramenta, sem um direcionamento capacitado e voltado a um amplo e 
empenhado cunho científico, acaba por ser prejudicial, tornando mais fácil a mecânica 
psicológica de medos e mitos criados a partir daquilo que não se tem conhecimento e não 
se pode explicar com o conhecimento adquirido e dominado pelas pessoas comuns e de 
preparo não científico. 
 A linha tênue do conhecimento e do achismo deve ser trabalhada de forma a qual 
se possam transcender os mitos e a desinformação que percorre o mundo afora, tornando 
disponível não só, obras designadas para entretenimento público como únicas fontes de 
conhecimento, mas sim, trazendo o meio científico e informativo ao meio das pessoas e a 
seu dia a dia.  

Com isto, este trabalho visa salientar a busca pelo conhecimento através das 
diversas formas de arte ou outros meios às quais, a ciência possa ser repercutida, e a 
visão científica, juntamente a percepção de realidade e compreensão de mundo se faz de 
maneira consciente, e de forma integradora, desenhando um futuro ao qual se possa 
obter criticidade e soluções palpáveis a problemas que mesmo não, a grandezas 
cinematográficas, são parte, se não da realidade atual, mas em um futuro não tão 
distante.  
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