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Resumo 

Este trabalho, tem por objetivo analisar a projeção do 
medo de uma catástrofe que resultaria na destruição da 
ordem social, trazida pela franquia de Ficção Cientifica 
Mad Max (1979). Essa catástrofe é eminente tanto no 
campo do imaginário social como em pesquisas 
cientificas: a escassez de recursos naturais, levando o 
planeta a se tornar hostil e pós-apocalíptico. 

Introdução  

Os cineastas, consciente ou inconscientemente, estão 
a serviço de uma causa ideológica, o cinema se tornou 
ativo na tomada de consciência social apresentando 
uma ambiguidade importante. Medir ou avaliar a ação 
que o cinema exerce é algo difícil, porém alguns efeitos 
são distinguíveis (FERRO, 1992). O gênero FC fornece 
para sociedade diversas visões de futuro da 
humanidade, sendo um meio de prever e aconselhar 
sobre o mundo por vir.  Temos em Marc Ferro uma 
história que vem do cinema, sendo que o filme “não vale 
somente por aquilo que testemunha, mas também pela 
abordagem sócio-histórica que autoriza” (FERRO, 1992), 
Assim, através dessa interferência entre campos, 
gostaríamos de utilizar essa perspectiva para analisar 
Mad Max: não apenas como uma narrativa, mas como 
um produto cujos significados vão além do campo do 
cinema, refletem valores culturais da sociedade que o 
produz e alimenta o imaginário social da sociedade.  

Material e Métodos 

As análises realizadas compreendem: Mad Max 
(1979), Mad Max 2: The Road Warrior (1981), Mad Max: 
Beyond Thunderdome (1985) e Mad Max: Fury Road 
(2015). Para a discussão de recursos naturais utilizamos 
uma cartilha da Fundação Brasileira Para Conservação 
da Natureza (1976). Na relação do cinema e imaginário 
social, utilizamos autores que problematizam aspectos 
das relações entre história, imaginário social e cinema, 
tais como: Ferro, Baczko, Berman, Kellner, Lowenthal, 
Chartier, Barros e Hall. Para a relação entre história e 
tempo utilizamos: Reis, Koselleck e Hartog. Sobre a 
história da FC utilizamos: Roberts, Bordieu, Feyeraben, 
Nagel, Suvin e Parrinder. As informações sobre os filmes 
foram retiradas do site IMDB. 

Resultados e Discussão 

As representações de futuro, em nosso tempo, apontam 
para a descrença no progresso e para a desilusão com o 
mundo por vir. Estas características, que acompanham o 
presentismo (HARTOG, 2013), são algo muito comum, 

também, nos futuros apresentados na FC. Giarola (2019) 
percebe que há um aumento do tema crise ambiental em 
obras de FC do século XXI, colocando que a única 
certeza que temos é de que o futuro não é seguro. 
Percebemos isso na mudança considerável das 
preocupações ambientais apresentada no primeiro filme 
da franquia: Mad Max (1979) para o último filme Mad 
Max: Fury Road (2015). Em Mad Max (1979) temos o 
esgotamento do petróleo e consequentemente da 
gasolina como um pano de fundo para uma história de 
violência, conforme a franquia avança, a crise ambiental 
se torna o tema principal dos filmes. Em Mad Max 2 fica 
mais evidente as consequências do esgotamento do 
petróleo e início da crise hídrica. Já em Mad Max: Fury 
Road (2015) a questão da água é colocada como o 
maior foco, não apenas por ser uma questão que 
impressiona, mas por ser extremamente atual. Estudos 
mostram que as regiões que concentram a maior parte 
da população mundial são as regiões que menos 
possuem recursos hídricos (PINTO, 2017), algo que 
mostra a relação da FC com a realidade.  

Conclusão ou Conclusões 

Para Russel (2010), “os monstros que dominam 
qualquer cultura ou período particular oferecem um 
vislumbre pouco usual dos medos e tensões que 
caracterizam o momento histórico”. Feyeraben mostra 
que o aquecimento global inicialmente discutido por 
ativistas verdes era desconsiderado pela ciência, 
posteriormente se tornou a maior preocupação da 
ciência. Dessa forma, com as variações de tema dentro 
da franquia, passando de preocupações acerca de um 
combustível para recursos hídricos, vemos a influencia 
do tempo no qual o autor da obra e a sociedade estão 
inseridos. Mad Max mostra como os filmes realizados 
pela bilheteria e entretenimento, podem trazer e 
desenvolver temas que são de extrema importância para 
discussão popular dentro do imaginário social.  
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