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Filmes de ficção científica para 
quem curte histórias de aliens

Entre grandes suspenses e versões satíricas 
de alienígenas, o cinema é repleto de histórias 
com discos voadores e criaturas bizarras que 
visitam o planeta Terra. Enquanto algumas 
(poucas) são amigáveis, outras buscam a des-
truição da humanidade e testam o poder de 
sobrevivência dos terráqueos.

Filmes com elementos futuristas e formas 
de vida extraterrestre são populares no cinema 
há várias décadas e ajudaram a transformar o 
gênero de ficção científica, que rende grandes 
produções até hoje. Confira outros dez clás-
sicos que conquistaram os fãs de aliens no 
mundo inteiro:

Os Invasores de Corpos (1978)

Um doutor em São Francisco descobre que 
humanos estão sendo substituídos por clones 
alienígenas, cada um deles a cópia perfeita 
(mas sem sentimentos) dessas pessoas. O filme, 
baseado no livro de Jack Finney, é uma refilma-
gem do clássico de 1956 e foi considerado pelos 
críticos um dos melhores remakes do cinema.

Alien, o Oitavo Passageiro (1979)

O clássico de Ridley Scott — mesmo dire-
tor de Perdido em Marte e Blade Runner, o 
Caçador de Andróides — venceu o Oscar de 
melhores efeitos visuais e foi o início de uma 
grande franquia bem-sucedida, com várias se-

quências cinematográficas, os filmes crossover 
de Aliens vs. Predador e episódios anteriores à 
história original, como Prometheus, de 2012, e 
Alien: Covenant, que tem data de lançamento 
prevista para este ano.

O Milagre Veio do Espaço (1987)

A comédia dramática produzida por Ste-
ven Spielberg conta a história de inquilinos 
humildes que vivem em Nova York e precisam 
dar um jeito de impedir a destruição de suas 
casas quando visitantes intergalácticos deci-
dem ajudá-los.

Eles Vivem (1988)

Ao mudar-se para Los Angeles, John Nada 
descobre por acaso um par de óculos com 
lentes especiais: ele passa a enxergar as cria-
turas alienígenas que vivem disfarçadas de 
seres humanos e aparentemente já dominam o 
planeta através de mensagens subliminares na 
mídia e em operações repressivas comandadas 
pela polícia.

Fogo no Céu (1993)

Um morador do Arizona desaparece por 
cinco dias em uma suposta abdução com disco 
voador, em 1975. Ao retornar, o homem não 
sabe o que aconteceu, mas algumas lembranças 
começam a vir à tona. A história foi baseada 
no caso de Travis Walton, que alega ter sido 
abduzido por um ovni durante cinco dias.

Independence Day (1996)

Naves enormes pairam sobre as principais 
cidades do mundo com o objetivo de destruir 
a humanidade. Lutando contra essa tecnologia 
avançada dos alienígenas, sobreviventes pre-
cisam descobrir como salvar o planeta. Uma 
sequência do filme dirigida pelo mesmo diretor, 
Roland Emmerich, foi lançada em 2016.

Contato (1997)

Após anos de pesquisa, a doutora Ellie Ar-
roway consegue capturar uma mensagem que 
comprova a existência de vida alienígena em 
uma estrela distante chamada Vega. Após deci-
frar o comunicado, que contém instruções para 
construir uma máquina capaz de transportar 
uma pessoa até a estrela, Arroway precisa con-

vencer uma comissão de políticos e militares 
de que é a pessoa certa para fazer a viagem.

Guerra dos Mundos (2005)

Quando o planeta é invadido por máquinas 
extraterrestres de guerra, um pai precisa lutar 
para sobreviver ao ataque e proteger seus fi-
lhos. O filme estrelado por Tom Cruise e Dako-
ta Fanning recebeu três indicações ao Oscar.

O Guia do Mochileiro 
das Galáxias (2005)

Poucos segundos antes da Terra ser to-
talmente demolida por um grupo alienígena, 
Arthur Dent pega carona na nave espacial do 
aventureiro Ford Prefect, que lhe apresenta o 
universo através de um livro com todas as dicas 
necessárias para sua sobrevivência: o Guia do 
Mochileiro das Galáxias.
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SÉRIES 

3ª temporada de Stranger 
Things está confirmada 

F o i  o f i c i a l m e n t e 

anunciada a renovação 

de  “S t ranger  Th ings ” , 

série sobrenatural nos-

tálgica da Netfl ix que se 

passa nos anos 1980.

“Devemos fazer outra 

temporada de Stranger 

Things?” ,  perguntou a 

empresa de st reaming 

e m  u m a  e n q u e t e  n o 

Twitter,  antes de acres-

centar: “a 3ª temporada 

está of icialmente acon-

tecendo!!!”. No entanto, 

nenhuma data foi infor-

mada para a estreia da 

GRUPO DE JOVENS
“Stranger Things” conta a história de um gru-

po de jovens amigos que vive em uma pequena 

cidade em Indiana na década de 1980, e onde 

estranhos acontecimentos ameaçam a todos.

Faz os mais velhos lembrarem de uma infância 

saudosa nos anos 80 e os mais novos saberem da 

existência de antenas em cima da TV, walkman e 

fliperamas arcade. No roteiro, existem duas rea-

lidades, a nossa e o “mundo invertido”.

Sua estreia aconteceu em julho de 2016, e a 

série ganhou cinco Emmy Awards em 2017. Teve 

18 indicações, incluindo uma para a estrela de 13 

anos Millie Bobby Brown.

nova temporada.

De acordo com a em-

presa Nielsen, cerca de 

15,8 milhões de pesso-

as assistiram ao primei-

ro episódio da segunda 

temporada da série nos 

pr imeiros t rês d ias do 

lançamento,  em 27 de 

outubro.  A Net f l ix  não 

d i v u l g a  i n f o r m a ç õ e s 

sobre a audiência.

E s s e s  n ú m e r o s  f a -

r iam de “Stranger Thin-

gs” um dos programas 

da televisão mais popu-

lares nos Estados Uni-

dos, não muito distante 

d o  s u c e s s o  d a  A M C 

“The Walking Dead”.
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CINEMA

20 curiosidades lembram os 20 
anos do lançamento de Titanic

No final do ano de 1997, os cinemas do 
mundo todo receberam Titanic, o ambicioso 
longa-metragem do diretor James Cameron. 
Estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate 
Winslet, o filme contava a história de amor 
de Jack Dawson e Rose Dewitt Bukater em 
meio à primeira e única viagem do navio RMS 
Titanic no ano de 1912.

A história de amor com final trágico, com 
o pano de fundo de uma catástrofe real e um 
espetáculo de efeitos visuais inédito para a 
época, causou um marketing viral que difi-
cilmente será repetido na história do cinema. 
Em 1997 e 1998, todo mundo foi ver Titanic.

Neste ano, o longa completa 20 anos. Con-
fira a seguir 20 fatos curiosos sobre o filme, 
que acabou por se tornar um dos maiores 
sucessos de bilheteria de todos os tempos.

1) É a segunda maior 
bilheteria de todos os tempos

Após sua estreia, Titanic se tornou o longa 
mais rentável da história do cinema, posto que 
manteve por longos 12 anos, até ser destro-
nado em 2009 por Avatar – também dirigido 
por James Cameron. As duas obras mantêm o 
primeiro e o segundo lugar até hoje (o terceiro 
é de Star Wars: O Despertar da Força).

2) O próprio Cameron fez 
o desenho de Kate Winslet

Na famosa cena em que Jack desenha um 
retrato nu de Rose, as mãos que aparecem 
rabiscando o papel pertencem, na vida real, 
ao diretor do filme. Cameron é, além de um 
ótimo diretor, um artista muito hábil.

3) O desenho, aliás, virou 
item de colecionador

O desenho de Kate Winslet feito pelo di-
retor foi vendido por mais de US$ 16 mil em 

um leilão em 2011. O preço exato do lance 
vencedor nunca foi divulgado.

4) DiCaprio quase ficou de fora
Embora hoje pareça perfeito para o pa-

pel, Leonardo DiCaprio teve de lutar para 
poder interpretar Jack. Nomes como Matthew 
McConaughey e Johnny Depp foram conside-
rados para interpretar o mocinho de Titanic.

5) O mar não era tão fundo assim
A piscina na qual a maior parte dos figu-

rantes pulou ao encenar o trecho do naufrágio 
era muito mais rasa do que o mar aberto – 
tinha apenas cerca de 1 m de profundidade

.
6) O filme tem uma homenagem canina

No filme, a Rose envelhecida tem um 
cachorro da raça lulu da Pomerânia. Isso 
se deve ao fato de que, no navio de verdade, 
apenas três cachorros sobreviveram ao nau-
frágio – e um deles era um lulu.

7) O casal de idosos 
foi inspirado em gente real

Durante a cena do naufrágio, um casal 
idoso aparece se abraçando, como que acei-
tando o destino fatal, enquanto seu quarto é 
inundado. Os dois foram inspirados em Ida e 
Isidor Straus, passageiros reais do navio que 
eram donos da famosa loja de departamentos 
norte-americana Macy’s.

8) Apenas uma chance de take
No trecho em que a água inunda a escada-

ria principal do navio, a equipe tinha apenas 
uma chance de filmar a cena perfeita: todos 
os móveis e o cenário seriam destruídos com 
a enchente. Felizmente, deu certo.

9) Cameron visitou o navio real

James Cameron realizou várias expedições 
e mergulhos aos destroços do Titanic. No fim 
das contas, ele passou mais tempo no navio 
do que os passageiros da embarcação.

10) O filme custou mais que o navio
Com um custo de US$ 200 milhões, Titanic 

foi mais caro do que a construção do próprio 
navio, orçada em cerca de US$ 130 milhões.

11) Os figurantes tinham papeis reais
Com o intuito de fazer o longa-metragem 

parecer o mais real possível, Cameron forne-
ceu a 150 de seus figurantes histórias de vida 
detalhadas de passageiros reais do Titanic.

12) O filme gerou um 
recorde no Oscar…

Gloria Stuart, a atriz que interpreta Rose 
envelhecida, foi a pessoa mais velha a concor-
rer a um Oscar. Aos 87 anos, ela foi indicada 
ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante.

13) … e foi também um dos maiores vence-
dores do premiação…

Titanic é o filme que mais ganhou Oscars 
na história, empatado com Ben-Hur (1959) e 
O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003) 
– cada um com onze estatuetas.

14) … mas as atuações 
não foram reconhecidas

Titanic foi o filme com mais vitórias no 
Oscar a não levar para casa nenhuma das 
estatuetas de atuação. Embora as atrizes 
tenham sido indicadas, nenhuma delas ven-
ceu o prêmio. E DiCaprio sequer ganhou a 
indicação, algo que gerou polêmica na época.

15) Houve um improviso eficiente
Billy Zane, intérprete de Cal, pretendente 

de Rose, foi responsável por improvisar a cena 

em que, irritado, dá um chilique e joga a mesa 
no chão. Por isso, as reações de Kate Winslet 
nessa parte do filme são verdadeiras.

16) Winslet deu um 
aperitivo a DiCaprio

Quando Winslet e DiCaprio se conhece-
ram, ambos sabiam que precisariam filmar 
uma cena em que ela estaria sem roupa na 
frente dele. Por isso, assim que foram apresen-
tados, a moça mostrou ao rapaz rapidamente 
o seu corpo nu.

17) O filme usou um 
truque de perspectiva

Os atores que interpretaram os trabalha-
dores nas fornalhas do navio eram baixinhos 
– tinham cerca de 1,5 m. Esse truque foi usado 
para fazer os aparelhos (e, consequentemente, 
o navio) parecerem maiores.

18) Havia MUITOS figurantes
Mais de mil figurantes apareceram em ce-

nas ao longo do longa-metragem. Com cada 
um deles vestindo roupas de época, não é di-
fícil entender por que produção saiu tão cara.

19) Kate Winslet quase 
precisou sair do filme

Kate Winslet foi uma das únicas partici-
pantes do filme que não pôde usar um traje 
térmico de nadar enquanto estava na água. 
Como resultado, ela pegou uma pneumonia 
fortíssima que quase a fez abandonar a pro-
dução.

20) Cameron foi pau pra toda obra
O longa-metragem foi o primeiro vence-

dor do Oscar de Melhor Filme a ser editado, 
dirigido, produzido e roteirizado pela mesma 
pessoa: o talentoso James Cameron.
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LIDERANÇA JUVENIL
Jovens querem ter negócio próprio 
e rejeitam o título de workaholic

Brasileiros de 16 a 27 
anos andam preocupados 
com a demora em conse-
guir o primeiro emprego 
e aspiram a abrir o pró-
prio negócio, mostra uma 
pesquisa inédita realizada 
pela Trendsity para a Arcos 
Dourados, que representa 
o McDonald’s no Brasil. 
O levantamento, feito em 
cinco países da América 
do Sul (Brasil, Chile, Peru, 
Colômbia e Argentina) junto 
a 1,8 mil jovens via questio-
nário pela internet, revelou 
que 60% dos entrevistados 
projetam ser autônomos ou 
empreendedores dentro de 
10 anos. Em um recorte 
apenas com dados cole-
tados de brasileiros, 58% 
manifestaram vontade de 
ter um ganha-pão que não 
dependa de patrões. 

“Os dados refletem a as-
piração profissional do jo-

vem, que sonha em crescer 
rápido e ser independente 
em suas decisões, mas 
geralmente não encontra 
um ambiente de trabalho 
que ofereça essas condi-
ções. É uma geração que 
nasceu conectada, acos-
tumada a descobrir coisas 
e superar desafios sozinha. 
Quando chega ao primeiro 
emprego, estranha ter de 
pedir permissão e prestar 
contas a um chefe”, explica 
Ilton Teitelbaum, sócio da 
Trendsity e coordenador da 
pesquisa no Brasil.

Mercado de trabalho
O desejo em empreen-

der pode estar relacionado 
também com uma frustra-
ção com a demora para 
ingressar no mercado de 
trabalho. Dos entrevista-
dos, 58% acham que a 
transição da fase escolar 

para o primeiro emprego 
está mais difícil para eles 
do que foi para seus pais 
ou avós. 

“É aquela sensação 
de que a crise estourou 
justamente na vez deles 
iniciarem a carreira. Mas 

essa impressão não ne-
cessariamente conversa 
com a real idade, uma 
vez que sempre tivemos 
momentos de crise no 
país e na América Latina”, 
resume Teitelbaum.

Os dados evidenciam a rejeição à ideia de workaho-
lic — aqueles que trabalham pesadamente e deixam 
para aproveitar a vida mais adiante. Nada menos do 
que 78% dos entrevistados defendem a ideia de que 
só aceitariam trabalhar duro se soubessem que con-
seguiriam dedicar tempo às suas atividades de lazer. 
Na análise de Teitelbaum, esse é um retrato claro de 
uma geração despreocupada em acumular patrimônio 
— a maior aspiração é por uma vida de experiências. 

Outros trechos do levantamento mostram a frus-
tração com a dificuldade de alcançar rapidamente 
seus sonhos e o reconhecimento de que precisam 
desenvolver algumas habilidades. Seis em cada 10 
dizem que sua geração se incomoda muito quando 
não consegue brevemente resultados no trabalho ou 
nos estudos. Cientes de que a cultura tecnológica pode 
tê-los afastado do toque humano, dizem que o que 
mais querem aprender em um emprego é trabalhar 
em equipe (44%).

“Eles buscam em um emprego desenvolver com-
petências não só profissionais, mas humanas”, afirma 
Teitelbaum.

PRIORIZAÇÃO PELA 
QUALIDADE DE VIDA


