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DOCUMENTÁRIOS REVELAM AS 
HISTÓRIAS FASCINANTES DE PILOTOS, 
DE FANÁTICOS POR CARROS E TAMBÉM 
DE BASTIDORES DA INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA. SEIS FILMES 
QUE VALEM A PENA VOCÊ CONFERIR

Em 1996, veículos elétricos passaram a ter uma presença surpreendente nos 
Estados Unidos. Diante de um cenário global em que os carros a gasolina são 
responsáveis diretos por problemas maciços de saúde ligados à poluição e pelo 
aquecimento global, pareceria loucura não haver uma opção generalizada por esses 
carros que não precisam de combustão e não emitem poluentes. Certo? Então o 
mundo enlouqueceu. Porque, apenas dez anos depois desse momento promissor, 
os veículos elétricos já haviam sumido das vias americanas. Este fi lme, que conta 
com depoimentos dos astros Mel Gibson e Tom Hanks, e de especialistas em 
automóvel, retrata o desenvolvimento, a comercialização e a retirada do mercado 
de veículos elétricos. O fi lme aborda os papéis da indústria automobilística e da 
petrolífera, além do governo americano, no breve grande momento dos carros 
elétricos nos EUA durante os anos 1990.
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Um dos maiores campeões do automobilismo de todos os tempos foi 
um brasileiro: Ayrton Senna da Silva, que nos deixou precocemente, aos 
34 anos, fazendo o que mais gostava na vida, que era desafi ar o perigo 
em pistas de alta velocidade. Este documentário, dirigido pelo britânico 
Asif Kapadia, registra toda a trajetória desse excepcional piloto: de sua 

chegada impressionante à Fórmula 1 ao fi m trágico em San Marino. Um 
dos grandes atrativos do fi lme é o foco na rivalidade com o piloto francês 
Alain Prost. Mas tem também curiosidades para todos os gostos, como 

uma entrevista de Senna ao programa Roda Viva, da TV Cultura, ou 
sendo paparicado por Xuxa no programa da apresentadora. E, claro, há 

as corridas magnífi cas, obras de um gênio das pistas.

Produzido por Chris Paine, o mesmo diretor de Quem Matou o Carro 
Elétrico, este fi lme atualiza, cinco anos após o longa-metragem 
anterior, a visão de mundo em relação aos veículos elétricos. Além de 
mostrar bastidores da indústria do automóvel, conta a história ainda 
recente do interesse renovado em veículos não poluentes. E joga uma 
luz especial sobre a Tesla, marca californiana do Vale do Silício que 
produz veículos esportivos totalmente plugados. Com acesso amplo 
aos programas de pesquisa e desenvolvimento da General Motors, da 
Nissan e da própria Tesla, o fi lme tem vocação para registro histórico: 
mostra o que pode ser um grande ponto de virada na mobilidade e na 
forma como o homem se relaciona com seus veículos.

F ilmes sobre carros, pilotos ou a própria indústria automobilística têm 
uma legião de afi cionados no mundo todo, na medida em que o cinema 
soube combinar a própria fantasia da projeção de imagens ao fascínio 

exercido pelos veículos automotores. Há longas-metragens sobre corredores 
de diversas categorias do automobilismo (como Rush: No limite da emoção, 
de 2013, sobre a rivalidade entre Nick Lauda e James Hunt na Fórmula 1), 
sobre construtores de carro (Tucker – Um homem e seu sonho, de 1988), ou 
mesmo fi lmes em que os carros são coadjuvantes de luxo (American Graffi ti, 
de 1973, com seu hot rods). Mas, além dessas grandes obras da fi cção, o 
cinema também prestou homenagem aos carros por meio de documentários, 
um trabalho que une a sétima arte ao jornalismo e à prática do historiador. O 
objetivo é narrar a verdade por trás da fantasia: os bastidores, os homens que 
se tornaram lendas, o fato à frente do mito.
Selecionamos aqui alguns dos melhores documentários 
sobre o universo do carro.
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BIKES VS. CARROS
A Revista CESVI já tratou de um 
documentário específico aqui 
na seção Máquinas Pop: Bikes 
vs. Carros, que fala sobre como 
toda uma mentalidade mundial de 

Para quem se maravilha com as proezas dos veículos que competem 
em provas de velocidade, esta é a chance de conhecer os prodígios 
de engenharia que resultam em veículos extraordinários. Mostra, 
especificamente, o trabalho da equipe Jota Team, lutando para competir 
numa das provas de automobilismo mais tradicionais e perigosas de 
todos os tempos: as 24 Horas de Le Mans. Como cereja do bolo, o 
documentário é narrado pelo ator Patrick Stewart (mais conhecido pelo 
papel de Professor Xavier na série de filmes dos X-Men).

Se você é um apaixonado por carros antigos, este documentário brasileiro tem a 
sua cara. São quase 20 histórias de antigomobilistas, dos mais fanáticos aos mais 
excêntricos. Como a do gaúcho Leonardo Padilha, que, morando em uma casa de 
60 metros quadrados, tem uma garagem três vezes maior, para abrigar com todo 
o conforto seus oito (!) Ford Galaxie. O próprio diretor do filme é um desses loucos 
por carros antigos. Dono de um Galaxie 1972 caracterizado como um carro da 
polícia californiana, Dino Dragone já viajou diversas vezes a Brasília apenas para 
ajudar a restaurar o Galaxie do presidente Juscelino Kubitschek. 
O documentário traz ainda um depoimento de Nelson Piquet. Ele fala sobre sua 
coleção de Volkswagen antigos, com o motor preparado. “Comprei os carros dos 
meus sonhos de moleque e aumentei a potência. Nenhum tem menos que 300 cv.”

Este documentário é mais que uma homenagem aos 30 anos do filme De Volta para o 
Futuro. É um retrato da idolatria dos fãs do filme por um dos grandes (senão o maior) 
carros-fetiche do cinema: o DeLorean, a máquina do tempo em que Marty McFly volta 
ao passado para embaralhar o momento em que seus pais se conhecem. Em um dos 

depoimentos marcantes do documentário, o roteirista do filme revela que recebeu uma 
grande oferta de dinheiro para mudar o carro para um Mustang, mas que não aceitou 

a proposta: “Doc Brown [o cientista maluco da história] não dirigiria um Mustang”. 
Back in Time revela que os fãs descobriram que o DeLorean original usado no filme 

estava encostado, enferrujando num estúdio. Então decidiram restaurá-lo. E o 
colocaram como “carro-propaganda” de uma campanha nobre: levantar fundos para a 
fundação criada por Michael J. Fox para a pesquisa sobre o Mal de Parkinson (o ator, 

intérprete do icônico Marty McFly, foi diagnosticado com a doença em 1991 e convive 
com ela até hoje).

JOURNEY TO 
LE MANS (2014)

BACK IN TIME
(2015)

NUTZ (2015)

mobilidade voltada para o carro 
sufocou a presença dos ciclistas 
em diversas cidades do planeta 
– inclusive São Paulo. Você pode 
conferir essa matéria na íntegra na 
internet: https://goo.gl/EGhwSd 


