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ESCAPAR-SE 
	
	
As personagens que “se escapam” nestes filmes deixam provisoriamente ou mais 
definitivamente um universo habitual, de forma muito real e tangível, ou de forma mais 
alegórica.  Para dar conta desta experiência e partilhá-la com o espectador, os realizadores 
usam meios e formas cinematográficas variados, concretos ou simbólicos. 
 
Ø Passeemo-nos no bosque... 
Em O Sangue e O Espírito da Colmeia, a travessia do bosque, a noite, reenvia para o universo 
do conto, e a fuga nocturna toma então um valor altamente iniciático. As personagens deixam 
o mundo real para mergulhar no imaginário e no onirismo. Na imagem, os dois filmes 
propõem uma muito forte estilização da floresta e da noite. Ainda que a cores, O Espírito da 
Colmeia torna-se então praticamente um filme a preto e branco. Os cineastas, com uma 
grande cuidado prestado à luz e ao som, trabalham uma dimensão fantástica, uma inquietante 
estranheza onde a obscuridade dominante fascina, inquieta e desorienta o espectador. 

A floresta mergulhada na noite é um espaço contraditório. Ela pode ser vivida como um 
refúgio mas também, tal como nos arquétipos do conto, como um lugar onde nos iniciamos ao 
encontrar e controlar os nossos medos – nomeadamente do negro que torna possível o 
surgimento da figura monstruosa como o ogre ou ainda o lobo. Em O Espírito da Colmeia, 
Ana encontra-se numa grande dificuldade para distinguir a realidade do imaginário, ela vai 
precisamente para esses bosques para enfrentar o monstro – mas existe verdadeiramente 
algum? – que a persegue desde que ela foi assistir à projecção do filme Frankenstein. 

 
 
Ø Escapadas subversivas 
Passando por um onirismo declarado em O Sangue e mais ainda em O Espírito da Colmeia, a 
escapada faz-se mais concreta, sem por isso ser desprovida de sonho e de poesia, em Pedro o 
louco e em Regresso às aulas.  Nos dois casos, uma mudança brusca de direcção é uma 
decisão do instante, como uma inspiração súbita, à maneira de um criador surpreendido pelo 
seu próprio gesto, fazendo assim desequilibrar o filme – um brusco desvio para os amantes de 
Godard; René em Rozier afastando-se repentinamente do caminho da escola para regressar ao 
rio. 



Trata-se para cada um de exercer e experimentar a sua liberdade; nestes dois casos a escapada 
tem, com efeito, um valor subversivo e político, contestamos e recusamos a norma e a 
autoridade, que a escola e os adultos personificam em Regresso às aulas.  Com insolência, 
René acaba, com o apoio de um gesto com a mão, por voltar as costas a essa velha mulher que 
o interpela na ponte, preferindo as promessas do curso de água e da natureza. Em Pedro o 
louco, o casal criminal em fuga encontra-se já em ruptura com a sociedade. Esta saída do 
caminho aprofunda o divórcio com o mundo, eles começam a experimentar a sua utopia 
amorosa e de vida fora da linha direita do caminho que simboliza a via traçada por uma 
sociedade normativa. 

 
Ø Sensações de evasão 
As sensações físicas, as sensações fortes que afectam os corpos, são também uma forma das 
personagens deixarem por alguns instantes o seu universo quotidiano e formatado para 
superar a realidade. Em Uma pedra no bolso, os protagonistas são apanhados na velocidade 
do rodopio do carrossel, numa embriaguez cromática que muda as coordenadas do mundo: 
deixamos literalmente a terra firme. O segundo excerto de Regresso às aulas organiza um 
estado fusional da criança com a frescura da água límpida, enquanto o astro solar  bate e uma 
natureza luxuriante o rodeia. Longe da escola e da aldeia, René parece ter-se tornado um 
elemento da natureza. 

Em Luzinha, Fatima liberta-se do seu ambiente para se projectar num outro nos seus 
antípodas: o iceberg que conquista subitamente as ruas de Dakar. Ela pode para isso contar 
com o poder e a convicção do seu imaginário abundante que tem a capacidade de fazer oscilar 
a realidade. 

A dimensão muito sensorial do som joga também um papel muito particular fazendo 
“aparecer”, como uma imagem sonora, o vento e a neve do Grande Norte. O intervalo joga 
numa contradição, a do cativeiro e do sentimento de evasão dos dois adolescentes. Esta última 
culmina neste excerto onde eles se encontram sobre o telhado que lhes dá uma visão 
panorâmica de Nápoles. Eles conjuram a alienação de sua condição por esta posição 
dominante, as suas palavras e os seus olhares transformam-nos em realizadores de uma terra 
onde eles são normalmente as marionetes. 

	

 

 
 
 


