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RESUMO 

 

Este trabalho analisa, no âmbito da modernidade e suas implicações nas concepções de 

tempo e espaço, o deslocamento presentes nos filmes identificados como road movies. 

Caracterizado por uma estética visual e recursos narrativos próprios, esse gênero, ou 

estilo, também apresenta alguns conteúdos semelhantes, como a busca de emancipação 

e a negação de uma condição social. Objetiva-se relacionar essas temáticas à questão do 

deslocamento característico da modernidade e identificar o ponto em que, nos filmes, o 

movimento se opõe aos fluxos previstos, determinados e cabíveis na organização 

socioeconômica. 
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Movimento a venda 

 

Dentre as inovações que deram corpo e permitiram o advento da 

modernidade no mundo ocidental, o avanço tecnológico, com a dominação da energia e 

o desenvolvimento dos motores, foi causa de uma das mais significativas e profundas 

transformações na história do homem: pôs o mundo em movimento. Movimento cada 

vez mais intenso e abrangente e cada vez mais acelerado. Dos primeiros trens a vapor 

aos trens-bala e aos aviões supersônicos, o homem se viu na possibilidade de chegar a 

qualquer parte do mundo num tempo cada vez menor. 

O mundo em movimento acelerado modificou o modo de o homem lidar 

com as dimensões do espaço e do tempo. Antes associados e determinantes um do 

outro, com a crescente diminuição das distâncias no sentido temporal, gradualmente o 

espaço fica subjugado ao tempo, sua conquista se tornando valor de ordem enquanto o 

tempo se transforma numa ferramenta (Bauman, 2001, p.131). Era preciso dominar os 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 4 – Comunicação Audiovisual do XVI Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Centro-Oeste, realizado de 8 a 10 de maio de 2014. 
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espaços, as expedições de reconhecimento e mapeamento queriam ir aonde jamais se 

tinha ido. 

Em fins do século XIX, o desenvolvimento dos meios de transporte 

culminaria na invenção do automóvel, individual e privado, que coincidiria com a 

invenção do cinematógrafo, capaz de expor esse mundo em movimento à apreciação 

visual do homem comum. O automóvel materializa as novas noções de tempo e espaço 

na esfera privada e, juntamente com o cinema, dá o acabamento, caracteristicamente 

individualista, a uma concepção de modernidade fundada no deslocamento, seja o 

deslocamento físico de fato ou aquele possível através da mídia, o "contato a distância" 

(MOSER apud PAIVA, 2011, p. 40). 

Nesse sentido, a modernidade institucionalizou o deslocamento em dois 

níveis: o real, ou seja, a viagem e o turismo, acessíveis aos detentores do capital; e o 

virtual, através do cinema, que, inclusive, desde suas primeiras aparições se prestou à 

exibição de imagens de viagens e terras estrangeiras nas grandes feiras internacionais de 

Paris e nos espetáculos de projeção dos irmãos Lumière (NAME, 2003). Ambas as 

formas de experienciar os deslocamentos foram devidamente abarcadas e promovidas 

pelo capitalismo moderno, se transformando em mercadorias. 

Nos apontamentos de Bedim (2008, p.13) "o turismo possui, desde os 

seus primórdios, um caráter econômica e socialmente excludente", pois era uma prática 

distintiva e um privilégio de poucos abastados que podiam pagar por ele. Em sua 

análise, o autor evidencia que o turismo se insere no modo de produção capitalista, 

transformando tanto o espaço quanto o tempo em mercadorias e agenciando valores da 

modernidade em favor da reprodução do capital, tais como o controle do tempo de 

trabalho, o direito a férias remuneradas, o tempo livre e o lazer. Turismo é consumo, 

seja de bens simbólicos e espaciais ou, como em muitos casos, simplesmente compras. 

Segundo Bauman (2001) a substituição dos meios naturais de locomoção, 

o caminhar e a tração animal, pelos novos meios de transporte diferenciou os homens 

em sua capacidade de deslocamento, antes quase indiferente entre reis e servos. Quando 

maior espaço e velocidade se tornam um valor, aqueles que podem bancar meios mais 

velozes detêm o poder e a dominação. O poder se aliou ao espaço, num tempo em que a 
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produção e o acúmulo de riquezas eram materiais e palpáveis. Assim, o lado dominado 

precisava ser controlado já que capital e trabalho estavam inseparavelmente ligados.  

Porém, ainda segundo Bauman, com o advento das comunicações 

eletrônicas na nova modernidade, o acesso aos espaços tornou-se quase simultâneo; a 

lógica de valorização do menor tempo possível atinge quase seu infinito e, portanto, a 

dominação do espaço, sua conquista e controle perderam sentido, se tornaram ainda 

contratempos ao poder que, agora, pode se mover fluidamente pelas redes de 

comunicação e pelo mundo virtual. 

O capital agora não se encontra mais ligado ao lugar do trabalho, ele 

pode se mover, diversificar sua atuação, ir e voltar como melhor convier. Mas o 

movimento ainda é a medida de poder: dominam aqueles que podem se mover rápida e 

livremente; são dominados aqueles que não controlam completamente seus 

movimentos, não podem optar em mudar seus percursos nem determinam sua 

velocidade. 

 

As curvas da estrada na modernidade 

 

Agora, aqui, veja, é preciso correr o máximo que você puder para 

permanecer no mesmo lugar. Se quiser ir a algum outro lugar, deve 

correr pelo menos duas vezes mais depressa do que isso! (Lewis 

Carrol)
3 

Mover-se de um lugar a outro, nos tempos da modernidade, mais do que 

uma opção ou possibilidade, é uma necessidade daqueles que podem fazê-lo livremente 

e o objetivo e sonho dos que são desprovidos dessa capacidade. O cinema, como dito, se 

mostrou como uma alternativa: “ir ao cinema é viajar – deslocar-se em um nível mental 

– e, por isso, é atividade sujeita a confrontos semelhantes de temporalidades e 

espacialidades que uma experiência concreta como viajante/estrangeiro pode 

proporcionar” (NAME, 2008, p. 7). 

Dessa forma, o cinema substitui o deslocamento físico, oferecendo uma 

experiência quase paradoxal: o contato a distância. A imagem fílmica, com o poder do 

som e do movimento, permite ao espectador mover-se, encontrar-se noutro lugar, sem 

                                                 
3
 Trecho de Alice no País das Maravilhas em BAUMAN, 2001, p. 64. 
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que ele se levante da cadeira. Além disso, o cinema não só oferece vistas a um outro 

lugar, aquele onde se passa a história, como também, em diversos filmes, representa e 

reconstrói a própria experiência da viagem, do deslocamento, como no caso dos road 

movies, ou filmes de estrada. 

Road movies, no entanto, apresentam o deslocamento numa perspectiva 

que tende a abstrair, suspender e até questionar valores e certas formas da organização 

social. Isso pode ser observado a partir de um enfoque em conteúdos semelhantes 

levantados pelas viagens representadas, como apontam os trabalhos de Paiva (2011) e 

Löfgren (1995). Em oposição a essa caracterização, o trabalho de Silva (2009), a partir 

da semiótica, define os road movies não como um gênero com temáticas específicas, 

mas um estilo narrativo por meio do qual podem ser trabalhados diversos gêneros. Tal 

discussão não se desenvolve aqui, pois sendo um gênero ou um estilo, filmes de estrada 

servem bem ao tratamento da temática da subversão e do conflito social, assim como 

estão intimamente ligados aos temas da modernidade aqui levantados. 

As origens do gênero no cinema clássico remontam às primeiras décadas 

do século XX nos Estados Unidos quando a produção de veículos e a construção de 

estradas disparavam naquele país. O interesse pela estrada e sua mitificação estava 

ligado a esse mercado e fundamentado simbolicamente na forma como a liberdade 

sempre esteve ligada à mobilidade na cultura norte-americana. A partir dos anos 30, 

após a depressão econômica, não apenas a estrada, mas o movimento em si tornou-se 

um símbolo de esperança, uma alternativa, a possibilidade de uma vida melhor 

(LÖFGREN, 1995). 

Löfgren aponta que a estrada, no entanto, não era convidativa para os 

negros americanos e que foram os trens e não os automóveis que simbolizaram, para 

eles, a esperança de uma nova vida e a fuga das restrições e dores, concretizadas nas 

migrações do sul para o norte. Para a maioria branca esse símbolo era a rodovia, que 

simbolizava a modernidade e o progresso, onde não havia espaço para as minorias e os 

desfavorecidos. 

A estrada, mesmo para afro-americanos relativamente bem 

sucedidos era um ambiente inseguro e hostil. Em sua autobiografia, 

Chester Himes (1971) conta como, mesmo sendo um autor de 

sucesso dirigindo um carro novo, ele foi forçado a atravessar o 

país, de Nova Iorque à Califórnia, sem parar. Enquanto negro ele 
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era um passageiro indesejado na cultura do trânsito ao longo da 

rodovia (LÖFGREN, 1995, p.55)
4
. 

Esse cenário viria a se modificar, a ponto de filmes mais recentes como 

Antes só que mal acompanhado (1987) e Rain Man (1988) trazerem personagens 

urbanos e bem sucedidos que são levadas à estrada por algum infortúnio, ou por 

perderem a possibilidade de tomar os meios de transporte valorizados em sua classe 

social. A perda do valor da estrada se dá com o desenvolvimento e a predominância dos 

transportes aéreos para as viagens de longa distância que se consolidam na segunda 

metade do século XX, justamente quando Löfgren (1995) aponta que os filmes de 

estrada se institucionalizaram na perspectiva com a qual ele, e também Paiva (2011), 

trabalham o gênero: aquela em que a estrada tem uma função central, seja numa forma 

de discurso moral, um conto de desenvolvimento pessoal ou como um reflexo da 

sociedade. 

Note-se que o road movie adquire seu caráter contestador, ou a 

possibilidade de sê-lo, quando a estrada deixa de ser a principal via de mobilidade, 

quando ela perde seu valor ante os novos meios, mais rápidos e mais eficientes, 

tornando-se uma alternativa inferior e antiquada. É nesse contexto, já sob os valores da 

nova modernidade fluida, leve, rápida, que tomar a estrada num carro pode significar 

um movimento contra a ordem e os valores sociais, ser uma possibilidade de fuga da 

opressão e injustiças da vida diária e rotineira, ou um mergulho nos espaços ermos em 

busca de um contato consigo mesmo. 

Nos road movies, a busca que provoca o deslocamento vincula-se a 

uma necessidade de liberação, seja do espaço familiar, seja do 

espaço do trabalho regular capaz de promover o bem estar do 

indivíduo em sociedade, segundo a lógica capitalista de acúmulo 

de propriedades. O road movie inscreve-se no âmbito de 

representações da modernidade, com suas tecnologias, porém, 

explicitando crises e contradições (PAIVA, 2011, p.43). 

O movimento da partida, pôr o pé na estrada, não confronta a 

modernidade, mas questiona suas consequências arbitrárias e sufocantes que se 

verificam no local afixado, a cidade, a casa, onde os movimentos são limitados, onde as 

fronteiras só são transponíveis pelos detentores do poder, e onde à maioria dos 

indivíduos são possibilitados movimentos pequenos e padronizados de ir e vir ou, no 

máximo, viagens de lazer institucionalizadas. Assim, o road movie é um produto, aliás 

                                                 
4
 Tradução nossa, assim como as outras citações de Löfgren (1995) que se seguem. 
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representativo, da nova modernidade, se enquadra no conceito utilizado por Bernd 

(2007, p. 90) de “mobilidades culturais, englobando de certo modo as múltiplas 

oposições ao que é fixo e imóvel (o cânone, as leis, o poder, as normas etc.).” 

Essa oposição é fonte de conflitos de identidade, pois “os filmes de 

estrada estão relacionados a dimensões intrínsecas do ser humano, como o nomadismo, 

a capacidade de locomoção e o interesse nela por razões ou necessidades distintas” 

(PAIVA, 2011, p. 37). No lugar fixo, em casa, “a vida é normal, guiada por normas de 

família e comunidade; é segura, mas tediosa” enquanto a estrada simboliza “não apenas 

uma saída, um ‘indo para’ e um ‘fugindo de’, ela representa possibilidade, risco e 

romance” (LÖFGREN, 1995, p. 62 e p. 55). 

Ao trabalhar em cima da oposição entre o fixo e o movimento, entre a 

“casa” e a estrada, o road movie se mostra como uma dialética que envolve valores 

conservadores e desejos de rebelião, o que lhe permite pôr em cheque os ideais do 

indivíduo e da sociedade difundidos pela modernidade. Para Walter Salles, que dirigiu 

filmes de estrada como Terra Estrangeira (1995), Central do Brasil (1998), Diários de 

Motocicleta (2004) e Na Estrada (2012), road movies estão relacionados a crises de 

identidade que, “por sua vez, expressam a crise das próprias culturas nacionais” 

(PAIVA, 2011. P. 48). 

Löfgren (1995) também defende que road movies são essencialmente 

sobre o desajuste individual, o outsider, o “lobo solitário” em conflito com a 

“normalidade”, mas aponta que muitos filmes conseguem sua força dramática a partir 

de confrontações que se dão ao longo do caminho. Como exemplo disso, o filme 

Thelma e Louise (1991) tem seu conflito a partir de uma tentativa de estupro que ocorre 

no percurso das duas amigas. O episódio maximiza ao extremo o conflito das 

personagens, reféns do machismo e da desvalorização feminina. A estrada é cheia de 

esperança, tanto quanto de perigo, adversidades. 

Ainda segundo Walter Salles road movies “têm a ver com 

imprevisibilidade, com improvisação, com acompanhamento dos personagens no 

confronto com a realidade” (PAIVA, 2011, p. 48). A suposta liberdade e o 

distanciamento dos espaços sociais podem engendrar uma ausência de normas, 

transformando a estrada numa “selva”. Daí o tom pessimista de muitos filmes e o 
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desdobramento de vários deles para situações de violência, a exemplo de Terra de 

Ninguém (1973), em que um jovem casal parte em uma viagem de matança aleatória na 

Dakota do Norte, Estados Unidos. 

 

A estrada tangente dos road movies 

 

Na perspectiva de que os road movies apresentam um desajuste 

individual que reflete a condição social ou uma crise cultural na qual as personagens 

entram em choque com certos valores e costumes, o deslocamento, pôr-se em 

movimento, é um modo de tomar o controle da própria vida, sim, mas além da 

alternativa da busca individual, a partida é uma imposição ou uma consequência 

lógica/natural da organização social para resolver esse conflito, que não mais poderia se 

dar ou permanecer ali, resistindo, incomodando, expondo-se e expondo as estruturas e 

contradições da organização social. 

Ao negar seu modo de inserção, ao se desajustar e entrar em conflito com 

a organização social que corroborava ou suportava, a personagem precisa se mover, não 

lhe é facultado permanecer no lugar e não responder aos imperativos do meio, às 

cobranças que lhe cabiam, às obrigações e às consequências de sua posição e do seu 

rompimento com a mesma. 

Quando coloca o pivô do conflito em circulação, o poder e o capital leves 

de que fala Bauman (2001) podem fluir sem entraves e barreiras. Ao negar as 

demandas, as consequências e os imperativos de sua condição e da ordem social, o 

indivíduo estabelece conflitos com alguma instância da sociedade, seja seu chefe, a 

polícia, o crime organizado ou uma instituição. Esse impasse, quando fixo num 

território, interrompe os fluxos e a circulação do poder, que se operava ali através 

daquelas instâncias, com a devida dominação do indivíduo, mantido em seu lugar, 

jogando conforme as regras. 

No entanto, o deslocamento das personagens não se insere na lógica 

econômica, não se enquadra nos movimentos permitidos e propostos pela organização 

socioeconômica, como é o caso do turismo. Seu deslocamento é uma ação que 

corrompe o espaço-tempo da lógica capitalista, da lógica da produção. O indivíduo que 
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sai em viagem, quase sempre sem destino certo, abandona a organização espaço-

temporal em que vivia, suspende os movimentos e horários a que normalmente se 

submetia ou que reproduzia em função da sua inserção social. 

Dessa forma, o movimento das personagens está à margem dos 

deslocamentos sociais, na tangente dos fluxos dominantes valorizados pela nova 

modernidade, onde predomina a velocidade e efemeridade, ao passo que a estrada 

permite uma viagem mais lenta, onde se constrói relações, faz-se descobertas, onde é 

possível se transformar e se conhecer. Esse movimento, no entanto, não é capaz de dar 

ao indivíduo um local onde se restabelecer. Chegar a certo lugar ou atingir seu destino 

não fará nenhuma diferença; a diferença é feita no percurso. 

Todavia, para fins práticos, ou para um possível retorno à sociedade, a 

estrada e a viagem de nada servem. Tudo que foi adquirido se limita ao âmbito pessoal. 

O road movie pode representar a subversão e emancipação individuais, mas não uma 

atitude revolucionária, conjunta. A ação solitária e externa, ou seja, a fuga, não é capaz 

de alterar ou agir sobre o lugar do conflito, de onde se fugiu, pois foi realizada em 

campo neutro. 

Muitas das vezes, aliás, a partida é um movimento sem volta. Na fuga 

através dos deslocamentos, o indivíduo pode ser abatido pelos reveses e “inimigos” da 

estrada, como em Sem Destino (1969), ou esbarrar num obstáculo ou cobrança 

intransponível, como ocorre em Na Natureza Selvagem (2007), ou ainda seu movimento 

pode se perpetuar na constante fuga das forças opressoras, como em Thelma e Louise 

(1991), cujo movimento das personagens se transforma literalmente numa fuga policial. 

Nos três casos o que se evidencia é a incapacidade de subverter de fato as conformações 

sociais. 

Em Na Natureza Selvagem, o jovem Christopher perece diante da 

impossibilidade de permanecer em movimento. Ele fica impossibilitado de seguir seu 

caminho, preso no mesmo lugar devido à cheia de um rio no Alaska. Ao ter sua 

autonomia de locomoção interrompida, o meio volta a oprimi-lo e o domina. Nesse 

filme, a própria natureza, a qual a personagem buscou e a qual considerava a negação da 

organização social e familiar corrompida, vem mostrar-lhe sua condição de individuo 

social, e não natural. Christopher chega a reconhecer sua falha - esse reconhecimento 
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não é um voltar atrás com relação à sua motivação, mas com relação à atitude da fuga, 

da partida, que é vista como infrutífera; no fim das contas, não era a melhor forma de 

agir. 

Em Thelma e Louise, as personagens estão, com efeito, em fuga após 

terem matado um homem que tenta estuprar Thelma. Desde o início de sua jornada, no 

entanto, parar significa perigo e ameaça para as duas amigas. É ao interromperem 

viagem para se divertirem num bar que Thelma sofre o assédio; é ao se hospedarem 

num hotel com um rapaz envolvido com Thelma que lhes é roubado o dinheiro da 

viagem. Thelma e Louise, mulheres que desafiaram a dominação masculina não podem 

parar um momento sequer, sua partida sela seus destinos. A falta de lugar para as duas 

leva a uma errância sem destino, em que o cerco se aperta cada vez mais, levando ao 

seu fim súbito e inevitável. 
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