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SINOPSE 
DERRAPADA 

 

 

"Derrapada" é uma adaptação do livro "Slam" de Nick Hornby. O nome original faz referência à 

expressão usada pelos skatistas para um tombo. Adaptamos para "Derrapada" para manter a ideia 

central. Trata-se da história de Sam, um skatista de 16 anos que descobre que sua namorada está 

grávida. Além das consequências que isto traz para qualquer adolescente, para Sam tem um efeito 

ainda mais dramático pelo fato de sua mãe ter engravidado dele quando adolescente. Ele sente o 

peso de repetir a mesma "derrapada" que a mãe cometeu. "Derrapada" aposta em uma narrativa 

divertida e bem humorada de um tema denso e profundo. Adaptada para a realidade brasileira, 

"Derrapada" é uma história consistente, com personagens reais, com suas incongruências e conflitos. 

Sam, o protagonista é cativante por ser um adolescente aparentemente comum. Não é feio nem 

bonito, não sabe direito como se comportar com as garotas, é fissurado em skate, mas tem um 

mundo interior rico e sensível. Seu melhor amigo é Coelho, que é parceiro, mas longe de ser brilhante 

e um verdadeiro ogro, capaz de falar as maiores atrocidades sem sequer perceber o quanto pode ser 

desagradável.  A complexidade das relações familiares é explorada com delicadeza e sensibilidade e 

uma dose de cinismo característica do olhar de Hornby sobre as relações. As situações geram 

identificação por sua familiaridade: a cumplicidade do filho com a mãe que o criou praticamente 

sozinha, a relação distante com o pai ausente e bonachão. Por outro lado, o contraste das relações 

familiares de Alicia, a namorada preparada pelos pais de classe média para ir para universidade. O 

preconceito e os atritos sociais também aparecem como pano de fundo, dando uma camada mais de 

densidade nestas relações. Sobretudo por Alicia ser negra e Sam branco, o que inverte bastante a 

perspectiva e nos ajuda a ver o mundo de uma outra forma. Sam é um garoto de classe 

baixa batalhadora, com a esperança de ser o primeiro em gerações a entrar na faculdade. Mora em 

um sobrado em Madureira e frequenta a pista de skate do Parque. Alicia, por sua vez, moça com 

futuro já traçado, moradora da Tijuca, criada com tudo do bom e do melhor. Na reação de seus pais, 

todos os preconceitos diante do rapaz de classe baixa aparecem. O filme tem a participação do ídolo 

mundial do skate Bob Burnquist. 

 

 

 

 

  


