
FICHA PEDAGÓGICA 
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Ø Simbólicos 
Como à mesa (ver extra sobre este tema) onde se come pouco, onde se faz geralmente outra 
coisa para além de conduzir quando nos encontramos ao volante de um veículo no cinema: 
conversas desconexas, confissões e golpes de teatro, disputas ferozes, manobras de sedução... 
O automóvel pode ser um emblema: símbolo da sociedade de consumo (em A rapariga mais 
feliz do mundo, Delia vem a Bucareste filmar uma publicidade para uma bebida que a fez 
ganhar um automóvel) ou ainda objecto de imaginação e de desejo (Uma pedra no bolso). 

O trajecto automóvel é um motor para a narrativa, ele é mesmo o centro no caso dos road 
movies onde o trajecto se encontra mesmo no coração do filme – por exemplo Easy rider de 
Dennis Hopper (1969), Route one USA de Robert Kramer (1989). Pedro o louco é em parte 
um road movie; no primeiro excerto, o trajecto sem destino preciso remete para a sede de 
liberdade absoluta das personagens: subvertem-se as regras, deixa-se literalmente a estrada 
para se inventarem novas. 

 
Ø Um espaço-tempo transitório 
Em todos os excertos instala-se para o espectador e para as personagens um sentimento de 
duração, de expectativa e de tensão. Em A rapariga mais feliz do mundo, a jovem rapariga 
impaciente sonha com autonomia e em escapar – ironicamente num carro que só avança 
alguns metros, empurrado pelos técnicos na rodagem da publicidade. 

O carro e a deslocação constituem assim por excelência um espaço-tempo transitório que leva 
os protagonistas e a narrativa para outro lugar, concretamente e simbolicamente. O plano-
sequência de abertura de Shelter, coloca imediatamente o filme no centro das problemáticas 
do segredo, da dissimulação, da esfera íntima. O segundo excerto de Pedro o louco instala um 
clima de gravidade: um trajecto nocturno, sem fora de campo, focado na intimidade do casal 
sentado lado a lado, o qual é tanto sobre a confissão amorosa como sobre a morte, o perigo 
ligado à velocidade e ao suicídio. 

 
 
 



Ø Ilusões, simulacros, jogos 
Temos em mente o artifício das transparências do cinema hollywoodiano clássico onde os 
actores imitam grosseiramente a condução enquanto o carro está fixo – num estúdio – e as 
paisagens desfilam num ecrã colocado atrás. Vários excertos apresentados aqui têm a ver com 
o simulacro, sobretudo o segundo de Pedro o louco onde se exibem os artifícios – a rodagem 
desta sequência desenrolou-se efectivamente num estúdio, as manchas luminosas coloridas 
em movimento foram obtidas com um torniquete. Os excertos de Como passei o fim do 
mundo e de Uma pedra no bolso desdobram o simulacro, conduzem-nos de maneira 
formalmente imaginária. 

O falso trajecto nos quais reproduzimos os gestos é assim, ao mesmo tempo, sonho e 
promessa de um outro lugar, impregnado de devaneio melancólico, de desejo e de tensão. 

Nestas cenas de simulação,  não há vento nos cabelos, nem chuva nos parabrisas mas carros 
parados. O carro encarna o mundo dos adultos que faz sonhar os mais jovens. Em Como 
passei o fim do mundo, o veículo-carrinha torna-se espaço protector, juntando família e 
amigos, sob a condução das crianças, o tempo de uma inversão de papéis. Ela é um puro 
objecto de fantasia em Uma pedra no bolso: Miguel entra lá como para experimentar a 
realidade. 

O adolescente brinca a fazer de condutor, reproduzindo todos os arquétipos cinematográficos 
e incluindo os do actor – ele brinca a representar  uma personagem. 

 
Ø Fora do quadro, pontos de vista, dentro/fora 
As cenas de carro realçam naturalmente o fora do quadro do filme (a sua rodagem) que é 
sempre interessante de interrogar, aqui sobretudo com os dois excertos de Pedro o louco onde 
Godard se diverte a brincar com os códigos: as personagens conduzem-nos verdadeiramente? 
O carro é rebocado por um outro ou anda mesmo pelos seus próprios meios? Onde está 
colocada a câmara? 

Tudo é também questão de ponto de vista em cada um dos excertos: a câmara está dentro ou 
fora do carro? Filmar do exterior de veículo, numa escala de planos bastante aberta permite 
ter um ponto de vista sobre a máquina, agora representada como um emblema, um belo 
objecto antes  de sair para fora do quadro (a Ford Galaxy no primeiro excerto de Pedro o 
louco). Filmar no interior do carro é difícil porque é um espaço muito limitado. Escolhemos 
filmar os passageiros do carro todos juntos ou cada um num plano diferente? Qual é o papel 
da montagem para definir e recompôr este espaço? 

Podemos também colocar a questão da fricção entre o dentro e o fora, sobretudo com o 
excerto de A rapariga mais feliz do mundo; o habitáculo no interior do qual nos encontramos 
constitui uma bolha ficcional que é englobada pela realidade não controlada da cidade que 
desfila pelas janelas. Estes últimos são literalmente enquadramentos dentro do enquadramento 
pelos quais a adolescente olha como uma espectadora a paisagem urbana. 

	

 

 
 
 


