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“Existia. Só isto. E eu?  

De mim só se sabe que respiro.” 

Clarice Lispector 

 

 

  



 

 

 

RESUMO 

 

Acompanhando lançamentos do cinema brasileiro recente percebemos o crescimento desse 

setor ano após ano nas últimas décadas. Além disso, percebemos também um constante 

interesse dessa forma de arte pelo espaço escolar ou por seus personagens como motivadores 

de novas tramas. Pensando e investigando essas relações, chegamos ao Programa Petrobrás 

Cultural, que entre 2001 e 2011 patrocinou 289 longas-metragens. Mergulhando nesse 

universo chegamos a dois filmes que nos movimentaram a pensar educação, escola, alunos e 

professores. São eles As melhores coisas do mundo (2010) e Pro dia nascer feliz (2006). 

Como buscas em nossas investigações produzimos algumas questões: O que os filmes As 

melhores coisas do mundo (2010) e Pro dia nascer feliz (2006) podem nos ensinar a respeito 

das relações entre cinema e educação escolar brasileiros? O que seus personagens nos 

suscitam? Que experiências podemos criar a partir desses filmes? Temos, assim, como 

objetivo central produzir uma experiência fílmica a respeito do cinema e da educação escolar 

brasileiros a partir da leitura e releitura dos filmes As melhores coisas do mundo (2010) e Pro 

dia nascer feliz (2006). Em nossas experiências fílmicas, as duas películas foram se 

entrelaçando e pudemos ver diversas narrativas que se diferem, mas que em muitos pontos se 

encontram. São dois filmes de títulos otimistas e que apresentam histórias de vivências e 

experiências difíceis, com trajetórias de buscas por uma expressão em meio a conturbados 

modos de viver. Nesses caminhos vemos também a escola como um importante espaço para 

muitos personagens que, mesmo com diferentes pensamentos sobre essa instituição, não 

abrem mão de estarem ali. 
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ABSTRACT 

 

Accompanying premieres in Brazilian recent cinema, we can perceive a growth in this sector 

year after year in the last decades. Further than that, we also perceive a constant interest by 

this form of art in the scholar space or its characters as storyline motivators. Thinking and 

investigating this relations, we got to the Petrobrás Cultural program, which between the years 

2001 and 2011 sponsored 289 motion pictures. Diving into this universe, we arrived at two 

movies that moved us to think on education, the school, the students and the teachers. They 

are As melhores coisas do mundo (2010) and Pro dia nascer feliz (2006). As a guide to our 

investigations, we posed two questions: What can the pictures As melhores coisas do mundo 

(2010) and Pro dia nascer feliz (2006) teach us about the relations between Brazilian cinema 

and scholar education? What can its characters evoke on us? What experiences can we create 

from these movies? In that sense, we have as a primary goal to produce a movie experience 

about Brazilian cinema and scholar education, with the reading and rereading of the motion 

pictures As melhores coisas do mundo (2010) and Pro dia nascer feliz (2006) as a starting 

point. In this path, both movies were intertwined and we could see many diverting narratives 

that meet in many given points. They are two movies with optimistic titles that introduce 

stories of difficult lives and experiences, with trajectories of search for an expression amongst 

disturbed lifestyles.  In these we also see the school as an important place for many characters 

who, even with different conceptions on this institution, don't give up on being there.  
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1. PRIMEIRAS PINTURAS/FOTOS DE CINEMA1 

 

a página em branco... 

a página em branco me apavora 

me mostra tudo que pode ser 

e me indica que devo organizar os pensamentos 

as ideias que vem sem ordem... 

acima de tudo ela mostra 

que qualquer coisa pode acontecer 

e que talvez não possamos controlar... 

 

 

*** 

 

E se eu sei que não estou indo para lugar nenhum com isso, tenho a obrigação de parar? Ou 

devo continuar da forma que sei seguir? Talvez estejamos sempre indo para algum lugar, só 

não sabemos bem para onde... É preciso concentrar-se em cada passo da caminhada mais do 

que num suposto ponto de chegada. Afinal, chegaremos nele? Ou chegaremos em pontos que 

levam a outros passos e a outros pontos? Passo a passo a caminhada se constrói. Agora é 

momento de um passo largo. Vamos ouvir o que nos dizem sobre cinema. E então vamos ver 

cinema com essas vozes nos acompanhando. 

 

*** 

 

 Somente em 2013 foram lançados mais de 100 longas brasileiros. E mesmo que 

muitos não tenham chegado às telonas dos cinemas, um estudo inédito mostra que o setor 

audiovisual injeta na economia brasileira mais de 19 bilhões de reais por ano2. Além disso, os 

dados que a Agência Nacional de Cinema – Ancine traz sobre os lançamentos do cinema 

nacional mostram um constante crescimento desse setor. 

 Em 2014 foi aprovada a Lei 13.006/2014, que torna obrigatória a exibição de pelo 

                                                 
1 Nesse trabalho compreendemos, amparado em nossas referências teóricas e fílmicas, a junção pinturas/fotos 

como buscas por escritas, descrições, exposições, relatos, retratos das experiências fílmicas produzidas para esse 

trabalho de pesquisa. Não há nessa confecção o compromisso com o tempo do filme ou sua representação, pois 

os elementos óticos e sonoros, para nós, fazem a imagem produzir novas relações e, assim, “dada uma imagem, 

trata-se de eleger outra imagem que induzirá um interstício entre as duas [...] dado um potencial, há que eleger 

outro, não um qualquer, mas de tal forma que entre os dois se estabeleça uma diferença de potencial, que 

produza um terceiro ou algo novo” (Deleuze, 1999, p. 240). 
2 O estudo foi realizado pela Motion Picture Association na Amárica Latina. Fonte: 

http://oglobo.globo.com/economia/cinema-injeta-19-bilhoes-por-ano-na-economia-brasileira-mostra-estudo-

inedito-13874048 

http://oglobo.globo.com/economia/cinema-injeta-19-bilhoes-por-ano-na-economia-brasileira-mostra-estudo-inedito-13874048
http://oglobo.globo.com/economia/cinema-injeta-19-bilhoes-por-ano-na-economia-brasileira-mostra-estudo-inedito-13874048
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menos duas horas de cinema brasileiro por mês nas escolas. Apesar das desconfianças quanto 

à aplicabilidade dessa medida, vemos aí alguns caminhos de inserção da arte na escola e em 

especial do cinema. 

 Nesses caminhos de leis, educações e crescimentos vamos construindo nossos desejos 

de pesquisa, transformados em texto feito na forma de uma dissertação. O início parece 

sempre uma busca de explicar-se, de mostrar que aquilo precisa ser feito. E, de fato o é, 

também. É preciso mostrar os primeiros passos, as inspirações e os percalços, pois aqui 

estamos nesse caminho, como afirma o poeta Guilherme Arantes, “aprendendo a jogar”. E 

nesses jogos de quem são as regras? Já estão todas postas ou podemos subverter algumas? 

Todas?  

 Animar-se com os modos de inspiração dos diretores e artistas envolvidos nas obras 

foi essencial. Perceber as paisagens, as músicas, as artes que a todo instante aparecem nas 

cenas é instigante para pensarmos os processos de criação, que, no cinema, são sempre 

coletivos. Aqui, “não se trata de chegar ao ponto em que não se diz mais eu, mas ao ponto em 

que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer eu” (Deleuze & Guattari, 2006, p. 11), 

afinal, a sétima arte se configura, também, como um produto industrial, cultural e de mercado 

e essa dissertação é povoada por muitos rumores.  

Sentimo-nos, inspirados a fazer tudo que nunca fizemos antes. Precisamos respirar o ar 

novo. Percebemos que essas necessidades, inspirações, lembram Walter Benjamin ao se 

perguntar “[...] qual a relação entre o operador de câmera e o pintor?” (BENJAMIN, 2012, p. 

202).  

Imagem 1 – Mano e Pedro na praça (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 
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Existem pinturas/fotos de cinema que potencializam os questionamentos a nós, ao 

mundo e às coisas? Ressoa em nós o desejo em sentir nas imagens suas vozes em misturas 

com as minhas. Em nossas inspirações percebemos, inspirados em tantos outros, que uma 

imagem é uma multidão, uma diferença.  Benjamin afirma que “o pintor observa em seu 

trabalho uma distância natural entre a realidade dada e ele próprio, ao passo que o cinegrafista 

penetra profundamente no tecido dessa realidade. As imagens que cada um produz são, por 

isso, extraordinariamente diferentes.” (BENJAMIN, 2012, p. 202). Tentaremos fazer essa 

mesma imersão em dois filmes, para absorvê-los, para senti-los, para degustar das suas 

diferenças. 

*** 

 

 Arrumando o guarda-roupas, tirando o que já não serve ao corpo de hoje – nem à 

mente – percebemos o quanto foi deixado para trás e o quanto ainda carregamos conosco. 

Lendo Graciliano Ramos contar uma historia – que não é, nem de perto, a nossa – vemos 

também o quanto se carrega dos outros que nos acompanham. E nessa escrita muitas falas nos 

acompanham. 

 Walter Murch (2004), ao escrever a respeito da edição do filme Apocalypse Now, 

revela que foram um pouco mais de 230 horas de filmagens para que ao final se chegasse a 2 

horas e 25 minutos de filme. Nos sentimos, assim, como esse editor, que diante de tantas 

imagens precisa fazer seu árduo trabalho de seleção e montagem. E a sensação de trabalho 

'perdido' é inevitável. Ao mesmo tempo o sentimento de crescimento invade. 

  

 Imagem 2 – Sertão (imagem Do filme Pro dia nascer feliz) 
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Murch descreve outro interessante processo quando afirma que “você pode sentar 

numa sala com uma pilha de copiões e outro editor sentar em outra com exatamente o mesmo 

material: os dois farão filmes diferentes.” (MURCH, 2004, p. 24). Em nosso caso, ao escolher 

o tema a se estudar e os autores a serem considerados, outros pesquisadores teriam escrito 

narrativas diferentes da que temos aqui partindo do mesmo material. Como no cinema, esse 

texto é uma produção que, apesar das muitas contribuições, se constitui a partir de seleções e 

montagens de textos, filmes, imagens, sons, dos seus criadores. Caminhamos por trilhas já 

desenhadas e ao mesmo tempo abrimos a nossa. 

 Para Ismail Xavier “[...] a filmagem é o lugar privilegiado da descontinuidade, da 

repetição, da desordem e de tudo aquilo que pode ser dissolvido, transformado ou eliminado 

na montagem.” (XAVIER, 1984, p. 21). É também nesse ritmo e nesse caos que realizamos 

nosso texto-experiência-fílmica.  

 E as perguntas, especialmente as perguntas. São o que inundam a cabeça de qualquer 

um que tenta entender qualquer coisa. As perguntas que não param de brotar e que nos fazem 

entender mais só de tentar respondê-las. E também na construção dessas perguntas as 

contribuições vêm de todos os lados. E sentimos que, quanto mais se entra em um tema, 

melhor podemos elaborar nossas perguntas. 

 Assistindo a diversos filmes, nacionais e internacionais, é possível perceber certo 

interesse na vida e na prática de professores através de diferentes abordagens. Filmes que 

tiveram grande circulação, como O sorriso de Monalisa (2002) e A sociedade dos poetas 

mortos (1989) tratam da potencialidade dessa profissão em gerar a reflexão nos estudantes. Já 

filmes como Verônica (2009) e Nenhum a menos (1999) mostram a experiência de professores 

que trabalham em condições precárias e desgastantes. 

 A partir desses e de outros filmes que trazem a profissão docente em sua proposta nos 

perguntamos, inicialmente, que outras imagens de professores e da educação podem estar 

sendo produzidas nos filmes nacionais. Encontramos um desejo recorrente no cinema 

nacional recente em usar a educação básica como temática em suas narrativas. Daí o desejo 

em fazer essa pesquisa, e já que queríamos saber que imagens do professor e da educação 

escolar brasileira estão sendo apresentadas, nada melhor do que concentrar os discursos no 

cinema nacional.  

 O cinema vai à escola? E a escola, vai ao cinema? Se procurarmos um artista para se 

somar as construções da escola, qual será seu interesse? E quando convidamos um professor 

para o encontro com as artes, ele vai? Sem grandes pretensões nos perguntamos. Não temos 



5 

 

 

respostas, mas, e se olharmos para as produções das artes? Aí temos o que observar. E em 

muitas produções encontramos a escola e seus sujeitos apresentados em diversas linguagens. 

De onde vem esse interesse?  

 Conversando com um amigo ator, muito interessado em estar na escola – mas não só 

nela – e em levar arte para esse espaço, percebemos que é de artistas que a educação precisa. 

Talvez de professores artistas. A sensibilidade e a arte que devem estar no espaço escolar 

também. Com certeza com mais força e intensidade que sentimos ainda hoje.  E mais, 

percebemos que existem pessoas interessadas nisso. Mas porque a escola parece se interessar 

tão pouco? Nessa onda de ater-se às “prioridades” – geralmente língua portuguesa e 

matemática – o que será que estamos deixando de fora? O que estamos perdendo? 

 Diante de tantos questionamentos, leituras e passeios por artes, vamos nos 

aproximando de nosso objeto, que se iniciou desejando perceber a imagem da docência e da 

educação escolar no cinema brasileiro recente e que tinham duas questões como norteadoras: 

Que imagens do professor e da escola os filmes nacionais têm produzido? O que esses filmes 

ensinam sobre a profissão docente e sobre a educação escolar?  Essas questões surgiram 

devido a forte influência, alcance e atratividade do cinema, que também educa através de suas 

imagens e sons. Neste sentido, buscávamos identificar, assistir e catalogar em nossa pré-

produção todos os filmes lançados com recurso do programa Petrobras Cultural entre os anos 

de 2001 e 2011. 

Mergulhamos nas produções cinematográficas dos últimos anos que tem patrocínio do 

Programa Petrobrás Cultural buscando experiências que nos provocassem, que fossem 

potentes para pensar a educação brasileira atual e analisar relações possíveis entre as 

narrativas fílmicas. Chegamos, então, a duas narrativas que nos afetaram como experiência 

fílmica, que para nossa experiência se completam, divergem e convergem. São elas: As 

melhores coisas do mundo (2010) e Pro dia nascer feliz (2006).  

O encontro com essas películas e com duas metodologias de análises de filmes: 

Cinema como Experiência e Etnografia de Tela, nos impulsionou a mudarmos o rumo do 

nosso roteiro, passando a incorporar outras perguntas ao nosso percurso e modificar as 

primeiras. São elas: O que os filmes As melhores coisas do mundo (2010) e Pro dia nascer 

feliz (2006) podem nos ensinar a respeito das relações entre cinema e educação escolar 

brasileiros? O que seus personagens nos suscitam? Que experiências podemos criar a partir 

desses filmes? São perguntas que passaram a nos inquietar a partir do universo de filmes 

vistos.  
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Pretendemos então, contemplar o cinema recente e especialmente aqueles que contam 

com financiamento (total ou parcial) do setor público. Portanto, escolhemos o Programa 

Petrobrás Cultural, que é um grande patrocinador não somente de filmes, mas de diversas 

manifestações artísticas e culturais no país. 

Encontramos nesse percurso alguns filmes que têm professores como personagens 

centrais na trama, porém os mesmos não são vistos em seu ambiente de trabalho. Acreditamos 

que seja importante fazer a análise também desses filmes por perceber que, se foi mencionado 

que aquele personagem é professor ou professora, não foi à toa, se foi dito é por que importa 

saber. Afinal, o roteiro de um filme é feito com intencionalidades, não apenas por 

casualidades. Porém, por colocarmos nossas análises também sobre a imagem da educação 

escolar, esses filmes não se conectaram com nossos anseios de pesquisa. Por isso, ao 

deslocarmos nossos interesses pela produção de experiências fílmicas e das conexões 

possíveis entre cinema e educação, as duas produções cinematográficas passaram a ter 

destaque em nossos interesses de pesquisa.  

Entendamos também que há um lindo universo de filmes nacionais com tantas coisas a 

nos dizer, mas a escolha deve ser feita e, por isso, foi importante, também, perceber as 

ausências. Alguns filmes que foram contemplados e feitos são muito difíceis de serem 

encontrados, o que nos remete ao problema da distribuição dos filmes brasileiros. Poucos são 

exibidos em salas de cinema e depois fica ainda mais difícil acessá-los. Porém, o número de 

filmes patrocinados pelo Programa Petrobrás Cultural (289 longas financiados em onze anos) 

pode ser animador, e mostra a demanda presente de produção de filmes no Brasil.  

 

Imagem 3 – Mano e Carol na escola (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 
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A presença de filmes com professores em sua trama também pode mostrar alguma 

preocupação, apesar de ainda pequena, com a imagem desse profissional ou com alguma 

forma de representação do espaço escolar. De qualquer maneira, é intrigante pensar e quem 

sabe investigar o crescente interesse de diretores e financiadores em filmes brasileiros que têm 

como cenário e/ou temática a educação básica nacional. Porém, esse não é o nosso foco nessa 

pesquisa.  

Ao adentrarmos no universo dos filmes e das teorias, nossas intenções passaram a ser 

muitas, mas por necessidade e condicionamentos acadêmicos definimos como objetivo 

principal, nessa pesquisa, produzir uma experiência fílmica a respeito das relações entre 

cinema e educação escolar brasileiros a partir da leitura e releitura dos filmes As melhores 

coisas do mundo (2010) e Pro dia nascer feliz (2006).  Consequentemente, as intenções 

continuam e nossos objetivos específicos são: Como que as suas narrativas fílmicas produzem 

experiências a respeito da educação escolar nacional e quais possíveis experiências podem ser 

inventadas; Em quais contextos fílmicos se desenvolvem as narrativas desses filmes e como 

as imagens e experiências fílmicas produzidas nos filmes escolhidos se relacionam e nos 

potencializa para a produção de narrativas a respeito da educação escolar nacional. 

Imagem 4 – Cartazes dos filmes Pro dia nascer feliz e As melhores coisas do mundo 

 

A escolha desses filmes foi reforçada por seu impacto em relação à distribuição e 

veiculação em salas de cinema no Brasil e no mundo, assim como, pela veiculação de ambos 

em rede televisiva nacional. As melhores coisas do mundo chegou a ficar entre os dez filmes 

nacionais mais vistos no cinema no ano de seu lançamento, além de ter participado e ganhado 
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prêmios em diversos festivais pelo Brasil. Pro dia nascer feliz não teve uma bilheteria tão 

alta, mas se destacou nas críticas e também contou com exibições fora do Brasil. 

É o cinema nacional sendo visto e produzindo experiências fílmicas. E, a partir de 

agora, sendo experienciado e apreciado por nós, pesquisadores em busca de boas doses de 

arte. Mas agora é tarde, e o último cigarro da noite traz a impressão de que já estamos num 

sonho. A fumaça confunde. É preciso respirar fundo. Depois de tantas idas e vindas, buscas, 

encontros, frustrações, há um intervalo entre as cenas. 

 

*** 

Imagem 5 – John Coffey3 assiste um filme 

 

Condenado à morte na cadeira elétrica, o último desejo de John é ver o primeiro filme de sua 

vida. Obviamente, ele se encanta. 

 

*** 

 

 Escrever sobre cinema é um desafio. Não ser um simples narrador pode ser instigante. 

Ver dois filmes tantas e tantas vezes pode abrir aos poucos um novo universo, uma nova trilha 

que tentaremos apresentar nesses parágrafos. Buscamos nos encantar com os filmes e poder 

fazer deles também um objeto de estudo, sem tirá-lo de seu lugar de arte; e saber, portanto, 

que apesar de quaisquer análises ele continuará encantando ou incomodando outras pessoas é 

um desafio e um deleite. Foi preciso ler, identificar-nos e afastar-nos de tantas ideias e 

                                                 
3 Personagem interpretado por Michael Clarke Duncan, no filme “À espera de um milagre”, de 1999, dirigido 

por Frank Darabont. 
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conceitos, para que enfim pudéssemos uni-las em nosso texto com os filmes e com nossos 

pensamentos. 

 Ismail Xavier, na apresentação do livro A experiência do Cinema, fala da relação dessa 

arte com a mente, ele afirma que “reproduzindo, atualizando determinados processos e 

operações mentais, o cinema se torna experiência inteligível e, ao mesmo tempo, vai ao 

encontro de uma demanda afetiva que o espectador traz consigo.” (XAVIER, 1983, p. 10). Por 

isso, as reflexões trazidas por ele e por outros autores nesse livro levam em consideração que 

as estruturas dos filmes têm afinidades com estruturas do campo da subjetividade. Decorre daí 

o fato de ser tão delicada a análise desses produtos. 

  

Imagem 6 – Capella Degli Scorvegni (ALMEIDA, 1999, p. 9) 

 

 Andando pela Capella Degli Scorvegni Milton José de Almeida produz a experiência 

de que aquela narrativa construída através de afrescos, que vão se complementando e 

contando cada parte de uma grande história a cada passo do observador, se assemelhava muito 

a uma construção cinematográfica. Ele afirma, então, que “se as narrações visuais 

cronológicas são as mais populares desde há muito tempo, como nessa Capella Degli 

Scorvegni, é porque são as mais eficazes politicamente.” (ALMEIDA, 1999, p. 35). A partir 

dessa frase podemos entender um pouco do que Almeida aponta como o poder dessa forma de 

narrativa – visual e cronológica.  
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O referido autor afirma que a existência de um intervalo entre as cenas é o que faz com 

que cada um tenha uma diferente interpretação do conjunto das mesmas. Milton José de 

Almeida nos aponta Ismail Xavier para ampliar essa compreensão. Xavier, que apresenta o 

intervalo entre uma cena e outra como o momento de inegável intervenção humana na 

sequência fílmica, afirma que “[...] a montagem será o lugar por excelência da perda de 

inocência.” (XAVIER, 1984, p. 17). 

 Mas quem é mesmo inocente? Ou, de outra forma, as nossas intencionalidades nos 

remetem para fora de nós mesmos, nos apresenta em suspeição, em projetos para os outros. 

Sobre intencionalidade e inocência, podemos contar com a contribuição de James Clifford 

(2008), quando esse autor afirma que “[...] nem a experiência nem a atividade interpretativa 

do pesquisador científico podem ser consideradas inocentes.” (CLIFFORD, 2008, p. 41). Ou 

seja, não apenas as montagens e produções dos filmes como também as interpretações 

presentes nesse trabalho são dotadas de intencionalidades e posicionamentos estéticos, 

políticos e, portanto, pedagógicos. Pedagógicos no sentido que nos remete a aprendizagens, 

buscando romper com ‘pedagogismos’ em rumo dos modismos e regulamentações. Enfim, 

uma busca em nada inocente.  

 Ainda sobre a montagem, Walter Murch, após apontar todo o processo de 

planejamento e reflexão anterior ao corte, indica esse momento como uma ação decisiva. Para 

esse editor e estudioso do cinema o corte é “[...] o momento de transição de um plano para o 

seguinte – algo que, por definição, devia, por si só, parecer simples e feito sem esforço (isto, 

no caso de chegar a ser percebido).” (MURCH, 2004, P. 16).  

Observamos, então, que além de apontar o momento da feitura do corte, ele aponta a 

perspectiva de que um bom corte não deve ser percebido pelo espectador. Essa compreensão 

será essencial para o que Almeida apontou acima, afinal, as compreensões são afetadas por 

esses cortes, mesmo que muitas vezes eles não sejam percebidos, aliás, nesses casos eles 

afetam ainda mais e de forma inconsciente. Xavier também aponta a montagem como uma 

ação que, cada vez mais, não quer ser notada.  

 

O que caracteriza a decupagem clássica é seu caráter de sistema 

cuidadosamente elaborado, de repertório lentamente sedimentado na 

evolução histórica, de modo a resultar num aparato de procedimentos 

precisamente adotados para extrair o máximo rendimento dos efeitos da 

montagem e ao mesmo tempo torná-la invisível. (XAVIER, 1984, p. 24).  
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 Para esse autor, a decupagem é a decomposição do filme em planos ou a confecção do 

roteiro de um filme. E deve ser um processo de construção do espaço-tempo próprio ao 

cinema, por isso, já nesse processo se definem diversas questões, como a do áudio e, por isso, 

ele a considera tão importante para a construção de uma boa montagem. 

  

*** 

 

Somente o estudo ameaça o estudante. Porque no estudo, no seu abandonar-

se ao estudo, o estudante renunciou também a tudo que poderia tranquilizá-

lo. Não apenas às pequenas seguranças da vida prática, desse mundo diurno 

da ação e do trabalho, desse mundo seguro em que cada um é o que é, e sabe 

o que fez ontem e o que fará amanhã, mas também às outras seguranças da 

verdade, da cultura e da significação. […] O estudante, no estudo, perde o 

pé. Perde-se. Por isso, o estudo é aquilo que o coloca em perigo, no máximo 

perigo. (LARROSA, 2013, p. 200) 
 

*** 

 

 Alguns autores aplicam ao cinema críticas feitas aos meios de comunicação de massa. 

A Escola de Frankfurt4, especialmente com Adorno e Horkheimer, apresenta uma visão 

materialista em relação a esses meios. Adorno (2002) aponta, por exemplo, o cinema e o rádio 

como produtos da indústria cultural e que, portanto, visam somente a audiência e 

homogeneização. Jorge Larrosa (2013), ao discutir a produção de verdades nos meios de 

comunicação, questiona as formulações de Adorno e Horkheimer, que consideram “[...] a 

indústria cultural como um gigantesco aparato de homogeneização e de padronização das 

consciências e das visões de mundo, através da produção de uma realidade única.” 

(LARROSA, 2013, p. 154).  

Inviável para nós analisar os filmes sob essa ótica, afinal, inventamos muitas ideias a 

partir deles. Há, porém, outra perspectiva, que é a que consideramos nesse trabalho, que 

considera o cinema como obra de arte, e que, portanto, não o trata como uma representação do 

real. E sim como algo que se constitui nas sociedades contemporâneas como produtor, 

armazenador e veiculador de diversos conhecimentos e culturas. Conhecimentos esses que, de 

outra forma, estariam confinados em limitados círculos de elites. Essa compreensão se 

aproxima da perspectiva de Walter Benjamin, também integrante da Escola de Frankfurt, 

                                                 
4Apesar de ser chamada de Escola, trata-se de um espaço com pensadores de múltiplos interesses, o que ocorre é 

“uma postura de análise crítica e uma perspectiva aberta para todos os problemas da cultura do século XX” 

(Textos Escolhidos, 1980, p. XII). 



12 

 

 

apesar dos diferentes posicionamentos. 

 Para explicar a consideração do cinema como arte o referido autor apresenta o 

conceito de aura. A aura “é uma teia singular, composta de elementos espaciais e temporais: a 

aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja.” (BENJAMIN, 2012, p. 

184). É o que caracteriza o momento de contemplação de uma obra de arte. O autor apresenta 

um exemplo simples, o de contemplar em repouso uma cadeia de montanhas no horizonte, 

nesse ato se respira, segundo Benjamin, a aura dessas montanhas.  

 Ainda com Benjamin (2012), trazemos a discussão da reprodutibilidade, pois esse 

conceito cunhado pelo autor se conecta e encaixa no desenvolvimento do cinema. As obras de 

arte em si sempre foram reprodutíveis, o que um artista fazia poderia ser refeito por outro ser 

humano ou pelo próprio criador da obra, porém, a reprodutibilidade técnica traz um elemento 

não humano para essa reprodução. Através da xilogravura, da litografia, da imprensa e da 

fotografia, por exemplo, diversas artes se tornaram tecnicamente reprodutíveis. E nesse ponto 

os questionamentos sobre o que mudaria nas obras de arte são infindáveis.  

 Ao falar das técnicas de reprodução das obras de arte que vão surgindo, Benjamin 

aponta a especificidade da sétima arte, que tem na reprodução uma condição para sua 

viabilidade.  “Nas obras cinematográficas, a reprodutibilidade técnica do produto não é, como 

no caso da literatura ou da pintura, uma condição externa para sua difusão maciça. A 

reprodutibilidade técnica do filme tem seu fundamento imediato na técnica de sua produção” 

(BENJAMIN, 2012, p. 186). Diferentemente de outras artes o cinema não se descaracteriza 

com a reprodução, mas necessita dela. O caráter artístico do filme é também determinado por 

sua reprodutibilidade. 

 Benjamin apresenta ainda um atributo importante e decisivo ao cinema: a sua 

perfectibilidade. Em uma caracterização que coloca em evidência a discussão da montagem, 

trazida nesse texto por alguns autores, Benjamin afirma que “o filme acabado não é produzido 

de um só jato, e sim montado a partir de inúmeras imagens isoladas e de sequências de 

imagens entre as quais o montador exerce seu direito de escolha [...]” (BENJAMIN, 2012, p. 

190). O autor apresenta ainda o exemplo de Charlie Chaplin que – como ocorreu em 

Apocalypse Now – filmou muito mais que aquilo que vemos no produto final do filme A 

Opinião Pública. Aliás, a repetição e a busca da perfeição ficam ainda mais evidentes nos 

grandes mestres do cinema mundial. 

 Algumas peças são tão bem soldadas que mal percebemos onde estão as junções. 

Sentimos apenas a constante sensação de estar diante de uma bela obra. E uma saudade 

quando precisamos nos despedir da mesma. E, justamente, a partir dessas junções, soldas e 
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artes que consideramos importante abordar aqui a diferença entre meios de comunicação e 

arte, discussão apresentada por Deleuze (1987). Esse autor afirma que ter ideias não é da 

alçada da comunicação, diferentemente das artes, que partem de ideias. A comunicação 

apenas propaga informações. E a arte não tem nenhuma relação com a informação, não deseja 

disseminá-la, e não é, portanto, instrumento de comunicação.  

Neste sentido é interessante ter nítida a ideia de que consideramos o cinema como obra 

de arte. Não esperamos retirar das obras de arte, em geral e, em particular, do cinema palavras 

de ordem ou mensagens de homogeneização. Esperamos inspirações da beleza, criatividade e 

liberdade das artes para socializarmos experiências e não a verdade dos fatos ou dados. 

Jogamos os dados e assumimos nossos sentidos e seus riscos compreendendo que existem 

outros olhares, sentidos, leituras tão válidas quanto as nossas. Inventamos nossas 

interpretações, assim como outras são inventadas em outras pesquisas.  

O importante, aqui, é assumir a experiência subjetiva, nômade, das experiências 

produzidas com os filmes. “Se pergunto a um erudito o que ele faz, também ele inventa. Ele 

não descobre — a descoberta existe, porém, não é por meio dela que definimos uma atividade 

científica como tal —, mas cria como se fosse um artista.” (DELEUZE, 1987, p. 04). Pois, 

nesse escritura, também buscamos criar. Criamos relações entre teorias e filmes, entre filmes e 

pensamentos, entre ideias-raciocínios-conceitos e ações-imagens-obras-de-arte, criamos e 

escrevemos o que criamos para que, se possível, outras criações possam surgir a partir e com 

essa. 

 Almeida entende o cinema como arte da memória, como importante processo de 

criação e recriação de memória coletiva. Muitas coisas são mostradas e reforçadas para que 

nos acostumemos com determinadas situações e ideias. Ao discorrer a respeito da memória o 

autor afirma que está “querendo dizer que o cinema participa da sua história, não só como 

técnica, mas como arte e ideologia […] Assistir a um filme é estar envolvido num processo de 

recriação da memória como o que estamos vendo dentro da Capella Degli Scrovegni” 

(ALMEIDA, 1999, p. 56). Ao tratar dos quadros presentes nesta capela, Almeida aponta toda 

a tentativa de construção de um imaginário cristão e aplica para o cinema a existência de 

determinadas intenções. 

 “Todo esse processo também ocorre em muitos setores da comunicação visual, como 

na publicidade e no jornalismo televisivo, em que diariamente a história é reconstruída em 

sobreposição e substituição ininterrupta de palavras e imagens.” (ALMEIDA, 1999, p. 110). A 

situação verificada por Almeida pode ser observada, em uma dimensão exacerbada, no livro 

1984 de George Orwell, no qual o trabalho do personagem principal é 'reconstruir' a história 
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em um jornal, de forma que a mesma agrade ao partido, que mantém uma ditadura. Não 

entraremos aqui na discussão dos possíveis efeitos dessas construções, o que nos interessa é 

perceber o poder dessa arte na construção de narrativas. Principalmente nos interessa perceber 

que os processos de comunicação e de arte são construções, são invenções. Portanto, não 

acreditamos na suposta neutralidade que se possa propagandear.  

 

*** 

“Arte do chá 

 

ainda ontem 

convidei um amigo 

para ficar em silêncio 

comigo 

 

ele veio 

meio a esmo 

praticamente não disse nada 

e ficou por isso mesmo” 

(LEMINSKI, 2013, p. 188) 

 

  

Ao narrar as cenas de ação, comuns ao cinema comercial, Xavier (1884), relaciona-as 

com a literatura e afirma que  

 

aos olhos do início do século, esta construção, intercalando duas ações 

simultâneas em diferentes lugares, era uma das modalidades de organização 

espaço-temporal mais evidentemente específicas do cinema. Embora o 

procedimento do “enquanto isto...” tenha raízes literárias bastante claras, a 

maneira de sua realização no cinema, dada a intensificação do efeito em 

função do ritmo e da movimentação plástica das imagens, era vista como 

marca de um poder exclusivo ao novo veículo. (XAVIER, 1984, p. 22).  

 

 Apontando um elemento que é comum à literatura e ao cinema, o autor mostra que o 

cinema traz uma especificidade que na literatura não é possível. Por isso, analisar uma obra 

cinematográfica é diferente de analisar uma obra literária, mesmo que ambos contenham a 

'mesma história'. Assim, ao analisarmos “As melhores coisas do mundo” - que é baseado 

numa série de livros – nos deteremos ao filme e buscaremos nele nossas leituras e 

experiências. 

 

Acontece que se ponha em dúvida a utilidade de livros teóricos sobre o 

cinema (particularmente hoje em dia, pois a época não é boa). Godard gosta 

de lembrar que, quando os futuros autores da nouvelle vague escreviam, não 
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escreviam sobre o cinema, não faziam uma teoria dele – era, já, a sua 

maneira de fazerem filmes. (DELEUZE, 2007, p. 331).  

 

 Construímos assim esse trabalho, estudando cinema e estudando educação através do 

estudo do cinema. Acreditamos ser importante trazer essas perspectivas para o trabalho por 

contribuírem para uma reflexão sobre o cinema, suas potencialidades e sobre o que podemos 

produzir a partir e por meio dele, que é, afinal, nosso interesse de pesquisa.  

 

*** 

 

 Buscando tomar o gosto pelas imagens e sons do cinema encontramos a Etnografia de 

Tela, que foi uma fonte de inspiração para os modos de conduzir as observações e leituras dos 

filmes. Muitos trabalhos podem ser encontrados trazendo como metodologia o cinema 

etnográfico, trata-se de uma forma de fazer pesquisa antropológica utilizando filmagens como 

instrumento etnográfico, não o confundamos porém com a Etnografia de Tela, que traz outra 

dimensão da relação entre cinema e antropologia e entre cinema e etnografia. Imergir nos 

filmes e no cinema é uma busca nessa metodologia. 

 Carmen Rial5, em seu texto sobre as teorias da comunicação, no qual aborda algumas 

perspectivas de estudo desses meios, apresenta as etnografias de tela ou de audiência – como 

formas antropológicas, especialmente etnográficas, de olhar e estudar as mídias. Ao 

apresentar, porém, suas pesquisas, ela aponta que  

 

a etnografia  de tela,  que  tenho  empregado  em  alguns estudos,  os mais  

recentes  sobre  as  coberturas  das  guerras  pós-11  de  setembro,  é  uma 

metodologia que transporta para o estudo do texto da mídia procedimentos 

próprios da pesquisa  antropológica,  como a  longa  imersão do pesquisador 

no campo (no caso, em frente a televisão), a observação sistemática e o seu 

registro  metódico  em  caderno  de  campo,  etc;  outras  próprias  da  crítica 

cinematográfica  (análise  de  planos,  de  movimentos  de  câmera,  de  

opções de montagem, enfim, da linguagem cinematográfica e suas 

significações) e outras próprias da análise de discurso. (RIAL, 1995, p. 30-

31) 
  

 Quanto à etnografia6, a utilizaremos enquanto um componente de nossa metodologia, 

estando atentos, porém, às considerações de James Clifford (2008) quanto ao caráter dessa 

abordagem, que se configura como um campo articulado por ambiguidades, tensões e 

                                                 
5 Antropóloga e professora da Universidade Federal de Santa Catarina. 
6 A etnografia surge como um modo de inserir-se, observar e escrever sobre certa cultura, feita por sujeitos 

diversos, somente depois (século XIX) ela é ligada à antropologia (CLIFFORD, 2008). 
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indeterminações. Sabendo, portanto, que muitas noções – em nosso caso especificamente os 

conhecimentos sobre cinema e educação, mas também as noções de cultura e língua, por 

exemplo, apontadas por Clifford – estarão presentes nesse processo e devem ser observadas. 

Por isso, algumas reflexões desse autor são fundamentais e provocadoras para nossa pesquisa. 

 James Clifford traz importantes contribuições com a leitura etnográfica. Esse autor 

aponta, pertinentemente, que a presença do pesquisador no ambiente estudado, a partir das 

percepções que tem, cria seu objeto. Após a imersão e convivência com seu objeto, o 

pesquisador passa a construí-lo quando começa a escrever sobre ele. Passar o observado para 

a escrita é, portanto, colocar-se no texto, e colocar suas impressões no objeto de pesquisa. A 

descrição ou transcrição não são puramente mecânicas ou livres da assinatura do autor, até por 

que, segundo Clifford, “[...] a etnografia está, do começo ao fim, imersa na escrita.” 

(CLIFFORD, 2008, p. 21). E é também a escrita um dos principais exercícios de construção 

das ideias7. 

Ao tentarmos compreender a força da escrita e suas relações entre etnografia e 

produção da pesquisa nos lembramos de Fernando Pessoa em uma de suas passagens no Livro 

do Desassossego ao afirmar que “escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável 

de ignorar a vida. A música embala, as artes visuais animam, as artes vivas (como a dança e o 

representar) entretêm” (PESSOA, 2006, p. 140). Como em um fluxo, Pessoa nos remeteu a 

Gilles Deleuze, para o qual escrever é um devir que nos movimenta a saber, que não 

escrevemos porque sabemos, mas que  

 

ao escrevermos, como evitar que escrevamos sobre aquilo que não sabemos 

ou que sabemos mal? É necessariamente neste ponto que imaginamos ter 

algo a dizer. Só escrevemos na extremidade de nosso próprio saber, nesta 

ponta extrema que separa nosso saber e nossa ignorância e que transforma 

um no outro. É só deste modo que somos determinados a escrever (Deleuze, 

1988, p. 18). 

 

 Neste sentido, para Clifford “o desenvolvimento da ciência etnográfica não pode, em 

última análise, ser compreendido separado de um debate político-epistemológico mais geral 

sobre a escrita e a representação da alteridade.” (CLIFFORD, 2008, p. 20). Afinal, o 

pesquisador sempre escreve sobre um outro, e portanto, deve estar sensível às diversas 

questões que envolvem esse sujeito e à importância de sua escrita como uma construção sobre 

ele. 

                                                 
7 Como importante fase dessa pesquisa, inspirados pela Etnografia de Tela, fizemos, antes de iniciar as análises, 

imersão nos filmes, decompondo-os e produzindo breves descrições de suas diversas cenas, as quais se 

encontram nos Apêndices desse trabalho.   
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 Clifford apresenta alguns aprendizados necessários ao pesquisador, principalmente 

quando o mesmo se envolve com uma observação participante. Eles são: o aprendizado 

linguístico, certo grau de envolvimento direto e conversação, e o desarranjo de expectativas 

culturais e pessoais. Consideramos importantes essas observações por demonstrarem que não 

se trata de simplesmente inserir-se em determinado espaço, é necessário ter uma série de 

cuidados, conhecimentos anteriores e muitos outros que o fluxo da escrita pode nos remeter. 

Clifford afirma também que “[...] a experiência está intimamente ligada à interpretação” 

(CLIFFORD, 2008, p. 34), retomando a questão dos conhecimentos anteriores e daqueles que 

se deve adquirir no contato com a escritura do objeto observado. Em nossa pesquisa buscamos 

esses caminhos com o cinema ao mergulhar nessa linguagem, aprendendo seu vocabulário 

próprio, familiarizando-nos com seus clássicos e tentando produzir a imersão no universo dos 

filmes analisados, dos seus cenários e personagens. 

 Ao apresentar a etnografia, Clifford trata da pesquisa com culturas, observando grupos 

diversos. Para ele, a etnografia é a interpretação das culturas. No caso desse trabalho serão as 

linguagens/culturas cinematográficas, as culturas/linguagens nos filmes brasileiros escolhidos 

para, por meio da escrita, assumirmos nossas experiências/invenções: cinema objeto de nossas 

sensações; filmes em suas diferenças, experiências/cinema em reescritas. 

Os conceitos e análises da crítica cinematográfica foram também essenciais para 

entender essa linguagem específica e mergulhar nela com suas peculiaridades. A compreensão 

dos termos cinematográficos como planos, tomadas e ângulos de câmera também são 

essenciais para que se compreenda as características e a forma de construção dessa expressão 

artística. Neste sentido, compreender que um plano é uma imagem sem cortes, configurada 

pelo ligar e desligar da câmera, tratando-se da “[...] menor unidade narrativa de um roteiro 

técnico” (RODRIGUES, 2002, p. 26), nos preparou para a leitura e escrita dos filmes.  

Da mesma forma, entender que uma cena é formada por um conjunto de planos, a 

sequência por um conjunto de cenas e que os planos podem ir desde um grande plano geral a 

um primeiro plano, contribuíram para a necessária compreensão da linguagem 

cinematográfica, das produções das nossas experiências-cinema e das culturas fílmicas e dos 

seus personagens. 

 Dudley Andrew (2002) afirma que “os teóricos do cinema fazem e verificam 

proposições sobre cinema ou algum aspecto do cinema. Eles o fazem por motivos tanto 

práticos como teóricos.” (ANDREW, 2002, p. 13). São alguns desses teóricos, e também as 

técnicas do cinema, que nos ajudaram a construir alguns conhecimentos sobre o cinema para 
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que pudéssemos observar os filmes selecionados com um olhar mais técnico e crítico. Foram, 

porém, os poetas que nos ajudaram a perceber as belezas e sutilezas. 

 Ao pensar a leitura do cinema, esses (e outros) autores também nos ajudam a pensar 

em alguns elementos de análise e algumas questões a serem observadas. Ao narrar os 

estereótipos de mulheres e gays no cinema, por exemplo, Denilson Lopes tem entre suas 

conclusões a seguinte ideia: “isso nos leva hoje a defender, mais do que a necessidade de 

imagens positivas, ainda tão cara a vários militantes, a diversidade de narrativas.” (LOPES In 

MASCARELLO, 2006, p. 382). Ou seja, seguimos nas análises das narrativas também 

desejando que a diversidade apareça, mas sem a preocupação ou mesmo a pretensão de 

encontrar imagens supostamente positivas ou negativas. 

 

Imagem 7 – Alunos no pátio (imagem do filme Pro dia nascer feliz) 

 

 Outro elemento apontado por Rial como importante em sua etnografia de tela – 

juntamente com a etnografia e a crítica cinematográfica – é a Análise de Discurso. Para 

compreender esse modo de interpretar, voltamos a Carmen Rial, que afirma que o discurso 

será entendido como na semântica, ou seja, como “[...] uma unidade lingüística composta por 

um conjunto de sentenças, como num argumento, numa conversação ou numa fala. ” (RIAL, 

1995, p. 27). A análise de discurso irá, portanto, estudar a linguagem usada por membros de 

uma dada comunidade de fala. Importante, então, perceber que a análise do discurso contribui 

com a etnografia de tela por oferecer uma leitura dos meios enquanto discursos. 

 Tendo portanto, a análise de discurso como uma campo de interpretação percebemos 

que ela vai trabalhar com a busca do sentido do texto analisado. Uma pergunta recorrente a 

ser feita é “o que esse texto quer dizer?”. Eni P. Orlandi (2005) afirma que, “em suma, a 
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Análise de Discurso visa a compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como 

ele está investido de significância para e por sujeitos.” (ORLANDI, 2005, p. 26). Nesse 

processo o pesquisador tem a responsabilidade de sustentar o rigor do método e o alcance das 

teorias, além de formular as questões que desencadearão a análise. 

 A etnografia de tela é assumida “como uma prática  de  trabalho  de  campo,  fundada  

em  uma  prática  de  coleta  e análise de dados extensa e longa, que permite aos 

pesquisadores atingirem um  grau  elevado  de  compreensão  do  grupo  social  ou  do  texto  

estudado, mantendo uma reflexividade.” (RIAL, 1995, p. 30). Foi justamente essa longa 

imersão juntamente com as teorias, metodologias e leituras feitas que possibilitou uma série 

de interpretações a respeito dos filmes brasileiros analisados e da produção do nosso objeto de 

pesquisa na escrita. Essa imersão foi fundamental também para que houvesse uma efetiva 

aproximação dos objetos estudados. 

 Por isso, apesar das contribuições, não consideramos essa pesquisa uma Etnografia de 

Tela. Afinal, a Análise de Discurso não foi utilizada no trabalho de forma efetiva. Nos 

propusemos porém a trazer a inserção necessária à etnografia e a constante consulta a textos 

da crítica cinematográfica e às teorias cinematográficas, buscando valorizar e expor da 

experiência fílmica na produção de sentidos e compreensões subjetivas ao assistirmos aos 

filmes e buscarmos escrever a partir deles.  

 

*** 

 

“Viver é ser outro. Nem sentir é possível se hoje se sente como ontem se sentiu: sentir hoje o 

mesmo que ontem não é sentir – é lembrar hoje o que se sentiu ontem, ser hoje o cadáver vivo 

do que ontem foi a vida perdida.” (PESSOA, 2006, p. 124) 

 

*** 

 

 Contando com as contribuições da Etnografia de Tela, que são mais ligadas às ciências 

sociais e contribuíram diretamente com os primeiros passos para as análises, temos uma 

dimensão mais artística e, especificamente, cinematográfica – e que é central para nós – para 

nos auxiliar na leitura de nosso objeto enquanto arte. Não se trata, porém, de uma 

metodologia específica, com regras delimitadas, mas de um modo de perceber e de ler a 

linguagem cinematográfica. 
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 A experiência do cinema se dá em nível individual, a partir das leituras que cada um 

tem em contato com determinada produção. Ao ver um filme temos então uma experiência 

particular sobre tal obra cinematográfica, produzimos uma experiência ao mesmo tempo 

individual e coletiva. Apesar de muitas vezes falarmos de um filme como sendo dessa ou 

daquela forma, é preciso entender que muitas questões observadas são fruto de nossa 

experiência com o mesmo, e que diante da mesma cena, outra pessoa poderá produzir outra 

experiência. 

 Nos aproximamos novamente de Clifford (2008) quando esse autor escreve sobre a 

experiência etnográfica. Ele aponta para a escrita do pesquisador não como registro de 

determinada cultura, mas como um registro da experiência desse sujeito com aquela cultura – 

mesmo que cientificamente embasada e justificada. O mesmo ocorre no cinema como 

experiência, que a partir dos conhecimentos e olhares de cada um, apresenta-se como uma 

experiência única e pessoal e não como uma “representação fiel”. 

 Para Ismail Xavier, que nos inspirou a ler o cinema como uma experiência, “[...] é 

assumido que o cinema, como discurso composto de imagens e sons é, a rigor, sempre 

ficcional, em qualquer de suas modalidades; sempre um fato de linguagem, um discurso 

produzido e controlado, de diferentes formas, por uma fonte produtora.” (XAVIER. 1984, p. 

10). É importante ressaltar esse aspecto, pois ele reforça a concepção de que um filme é 

sempre uma produção de alguém ou de um grupo, que tem ideias e intenções específicas e as 

monta da maneira desejada. Em nosso caso temos um filme ficcional – As melhores coisas do 

mundo –, e um documentário – Pro dia nascer feliz –, porém, vamos analisá-los como obras 

de ficção, como criações, sobretudo invenções.  

Neste sentido, a experiência fílmica parte da compreensão de que tanto o 

documentário quanto o assumidamente ficcional são produções, invenções a respeito de 

temáticas que representam o posicionamento do grupo que o realizou, criando ambos 

universos próprios, específicos e que se desejam inesquecíveis. Assim, o documentário ou a 

ficção, independente do gênero a que é classificado, não é entendido aqui como representação 

da alguma realidade, mas, sim, como uma invenção audiovisual. Aliás, como já nos alertou 

Deleuze, também essa escritura é uma invenção. 

 Xavier se inspira nas ideias de Maya Deren, fotógrafa, para pensar sobre cinema. 

Deren aponta questões sobre a palavra imagem – no caso dela, imagens da fotografia –, que 

tem origem na imitação, ela comenta ainda sobre a imagem ser a semelhança de algo e não o 

próprio algo, o que também acontece no cinema. Assim, analisaremos as imagens de professor 

e de educação escolar, sabendo que elas não são o próprio professor ou a própria educação ou 
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mesmo a verdade a respeito deles, mas imagens – construções – que se fazem desses 

elementos, até por que, como o próprio Xavier afirmou: “cinema é sempre ficção”. 

 Larrosa (2013) destaca as palavras usadas por um filósofo italiano, quando esse aborda 

a condição de nossa sociedade da comunicação generalizada. Ele aponta os meios de 

comunicação e o cinema como “[...] determinantes para a produção, a reprodução e também 

para a dissolução disso que chamamos de realidade.” (LARROSA, 2013, p. 153). O filósofo 

não fala em manipulação nem em ser a realidade, ele aponta sim para as produções desses 

meios. Produções que nos interessam. 

 Xavier argumenta, ainda, a respeito da “câmera-olho” e a suposta “objetividade” da 

imagem. Mais do que nas filmagens é na montagem do filme que o autor se mostra. Ao 

escolher tal cena para aparecer antes ou depois daquela, ele está mostrando suas intenções e 

posicionamentos. Uma importante ideia que Xavier apresenta, a partir de Lev Kulechov, é a 

de que a montagem é a característica específica do cinema, pois é na montagem que a 

narrativa cinematográfica se constrói. Muitos autores que se dedicaram a estudar o cinema 

também apontam para a montagem como central na produção e análise cinematográfica. 

 O cineasta Stanley Kubrick, em uma entrevista à Revista Rolling Stone, em 1987, ao 

falar sobre o processo de produção de um filme, afirmou que “Tudo o mais vem de outra 

coisa. Escrever, claro, vem da escrita, a atuação vem do teatro e a cinematografia vem da 

fotografia. A edição é peculiar aos filmes. É possível ver algo de diferentes pontos de vista 

quase simultaneamente, e isso cria uma nova experiência.”8.  

 Contribuindo com um dos aspectos a serem considerados também na etnografia de 

tela, Xavier traz algumas informações sobre os termos cinematográficos. 

 

Classicamente, costumou-se dizer que um filme é construído de sequências – 

unidades menores dentro dele, marcadas por sua função dramática e/ou pela 

sua posição na narrativa. Cada sequência seria constituída de cenas – cada 

uma das partes dotadas de unidade espaço-temporal. […] O plano 

corresponde a cada tomada de cena, ou seja, à extensão do filme 

compreendida entre dois cortes, o que significa dizer que o plano é um 

segmento contínuo da imagem. O fato de que o plano corresponde a um 

determinado ponto de vista em relação ao objeto filmado (quando a relação 

câmera-objeto é fixa), sugere um segundo sentido para esse termo que passa 

a designar a posição particular da câmera (distância e ângulo) em relação ao 

objeto. (XAVIER, 1984, P. 19).  

  

 Temos então os planos – que são as menores partes de filme e que constroem as cenas, 

que por usa vez constroem as sequências e os ângulos da câmera. Um plano pode ser Geral – 

                                                 
8 Disponível em: http://rollingstone.uol.com.br/edicao/edicao-63/genio-excentrico#imagem0  

http://rollingstone.uol.com.br/edicao/edicao-63/genio-excentrico#imagem0
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que mostra todo o espaço da ação; Médio ou de Conjunto – que é mais fechado, mas ainda 

mostra um conjunto de elementos da ação (cenários e personagens); Americano – que mostra 

o personagem de perto até a cintura; e o Primeiro Plano – no qual a câmera se aproxima da 

figura filmada mostrando apenas o rosto ou algum detalhe. Em cada um desses planos a 

câmera pode estar posicionada de três formas: normal – na altura dos olhos de uma pessoa de 

altura mediana; câmera alta – mostra os acontecimentos de uma posição elevada, de cima para 

baixo; ou câmera baixa – na qual vemos as ações de baixo para cima. 

 Quanto à experiência do cinema, percebemos que “[...] a estrutura do filme – 

entendida como configuração objetiva de imagem e som organizados de certo modo – tem 

afinidades diretas com estruturas próprias do campo da subjetividade.” (XAVIER, 1983, 

p.10). Importante ressaltar que ao descrever imagens e sons organizados de certo modo, 

Xavier questiona mesmo a intencionalidade do cinema, que, como ele mesmo afirma, não é 

nunca inocente. E ao falar da subjetividade, nesse caso a subjetividade de quem assiste ao 

cinema, ele aponta justamente para a questão do cinema como uma experiência. 

 Ao apresentar o cinema como experiência, porém, Xavier faz algumas críticas. Ao 

buscar perceber as diferenças entre teatro (onde o espectador tem um único ponto de vista) e o 

cinema, por exemplo, Xavier (1984) aponta para a transposição que muitas vezes ocorre de 

uma linguagem para outra, criticando, então, o que é chamado de “teatro filmado”. E mesmo 

quando se pretende libertar dessa forma de filmar, muitas vezes, acaba-se utilizando apenas 

ângulos diferentes, pontos de vistas diferentes, para uma mesma cena que ocorre. É preciso 

então ampliar as interpretações para que se possa explorar as tantas possibilidades que o 

cinema produz. Xavier critica principalmente as formas de fazer cinema que se repetem e 

trazem pouca criação efetiva, que se reproduzem à base de certas fórmulas. Ele faz uma 

crítica específica ao cinema comercial e traz exemplos de grandes mestres-estudiosos-

cineastas que souberam explorar as possibilidades de experiência do cinema.  

 

É aí, na definição dos programas dos poetas cineastas, que a concepção do 

cinema como experiência inaugural se radicaliza. O cinema feiticeiro, 

anticartesiano, de Epsteis; o cine-olho, fábrica de fatos, de Vertov; o cinema 

intelectual, da montagem de atrações e do monólogo interior, de Eisenstein; 

o cinema visionário, da câmera como extensão do corpo e do olhar que 

supera os limites definidos pela cultura, de Brakhage; o cinema como 

instrumento de poesia e do maravilhoso, dos surrealistas; estes são exemplos 

de um pensar e fazer cinema que reivindica o direito a experimentar negado 

pela indústria, que convoca a uma ampliação da aventura da nova percepção, 

sem as amarras do código vigente. (XAVIER, 1983, p. 12) 
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 São nesses e em outros diretores então, que podemos encontrar diversas formas de 

experiências. E quando se acostuma com uma só forma de experiência no cinema, facilmente 

nos incomodamos com as tantas outras formas existentes. E aí Xavier reivindica 

especialmente o posto de arte do cinema, que não deve ser apenas reprodução e sim criação. 

 

*** 

 

Ela estava sentada na cama e amarrava seu cadarço, estava séria. Parecia que fazia algo que 

exigia muita concentração. Terminou e levantou-se. Ajeitou a camisa e o short e começou a 

correr. Parecia ter pressa. Passou por casas, ruas, prédios, pessoas, talvez até por algum 

conhecido, mas não parou. Continuou correndo como se isso fosse salvar sua vida, ou a de 

outra pessoa. Talvez alguém querido tivesse morrido ou estivesse doente. Talvez fosse apenas 

uma alma inquieta tentando fugir. Em vão. Quando já estava muito longe não aguentou. 

Abaixou a cabeça e colocou a mão sobre os joelhos, respirando muito fundo. Talvez ela 

estivesse esperando exatamente aquele momento. A falta de ar. Ou talvez só quisesse 

desesperadamente esquecer. 

 

 

*** 

 

“É também com o corpo todo que pinto os meus quadros e na tela fixo o incorpóreo, eu corpo 

a corpo comigo mesma.” (LISPECTOR, 1998, p. 10).  

 

 

***
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2. PINTURAS/FOTOS DE CINEMA DOS JOVENS PERSONAGENS 

 

Pois era muito impressionável e acreditava em 

tudo o que existia e no que não existia também. 

Mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela a 

realidade era demais para ser acreditada. Aliás a 

palavra “realidade” não lhe dizia nada. Nem a 

mim, por Deus.  

Clarice Lispector 
 

 Andava distraída, tropeçando em percalços, olhando para o chão, quando uma poça 

d'água refletia uma imagem cheia de cor. Como reflexo subiu os olhos, e encontrou um grande 

cartaz que não lhe dizia muito, mas resolveu continuar a leitura. Viu olhares, sorrisos e uma 

quase explicação: “um filme sobre meninos e meninas que vivem a pressa de saber quem 

são”. O nome do filme era Pro dia nascer feliz. O preto e o vermelho chamavam a atenção. Se 

interessou e resolveu entrar. 

 Após aquela fase de concentrar-se, das luzes apagando, de quase esquecer do que ficou 

do lado de fora do cinema, inicia-se o filme. Já em suas primeiras cenas o filme nos desperta 

um sentimento de dúvida. O que é preciso para que os jovens se interessem pela educação? E 

o que a educação tem a oferecer? Será que os jovens realmente não têm interesse? Em 

Manari, a estudante Clecia, de 13 anos, que vai para a escola mesmo quando está doente e que 

defende seus professores diante de avaliadores que vem de fora, nos mostra que não é bem 

assim. 

 

Imagem 8 – Clecia (imagem do filme Pro dia nascer feliz) 

 

 Ela nos fala de um lugar que parece um galpão vazio que é brevemente mostrado, pois 

em seguida um zoom só nos permite ver seu rosto e algumas cadeiras atrás dela fora de foco. 
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Logo ela começa a contar sobre as faltas da escola. Falta descarga no banheiro, papel 

higiênico e a merenda é pouca. Numa sala que mostra toda essa ausência, fica fácil perceber 

do que ela fala. Aqui a escolha do diretor e sua equipe nos conduz a perceber ausências. 

 A característica e, portanto, as escolhas de criação no documentário/filme nos coloca 

uma interessante questão sobre a atuação dos personagens. Até que ponto os movimentos e 

falas são feitos para as câmeras ou com as câmeras? São simplesmente ações espontâneas? 

Sem pretensões de invalidar nada, esses questionamentos surgem para destacar a presença da 

dimensão cinematográfica em cada cena. Percebemos pessoas sensíveis e dispostas a mostrar-

se diante de estranhos, que, por sua vez, estão também sensíveis e dispostos a capturar as 

vidas diante deles – com técnicas e intencionalidades envolvidas. 

 Como nos mostra o próprio cartaz do filme, o foco não é a escola ou a educação, mas 

os jovens que estão envolvidos nesses espaços e suas buscas pessoais. Encontramos, sim, 

falas de professores e diretores, mas são os jovens que protagonizam as histórias contadas 

nesse filme. 

 Em As melhores coisas do mundo o primeiro som que se ouve já nos captura com seus 

aplausos e gritos de um show de rock, surge então um garoto que vai se confundindo com a 

apresentação dos patrocinadores, apoio e produtoras do filme. Com seu violão de frente para 

um pôster em que se vê uma plateia, ele imita as batidas da guitarra que nos enche os ouvidos, 

no meio do show que faz sozinho em seu quarto, ele se deita no chão e então ouvimos uma 

música suave, com o som de um violão. O garoto pega algum dinheiro em uma caixa de jogo 

de xadrez, e então a cena muda, mostrando o adolescente com três amigos no banco de trás de 

um carro, bebendo e comentando sobre corpos de mulheres. É justamente nessa algazarra 

juvenil, ao cumprimentar uma garota de programa, que Mano se apresenta: “Sou Hermano e 

tenho 15 anos.”. 

Aos poucos vamos então descobrindo alguns dilemas desse adolescente. Depois de 

não transar com a prostituta, continuando virgem, Mano volta para casa e encontra várias 

caixas de papelão que indicam alguma mudança. É a separação de seus pais, e a saída de seu 

pai de casa. Conflito que faz Mano afirmar que “descobrir que minha família não existe mais 

é a pior coisa do mundo”. 

Diante desses conflitos internos sentidos, Mano encontra incentivo à sua arte na aula 

particular de violão, na própria casa do professor. Em ambiente repleto de objetos íntimos, 

Mano se sente desestimulado para a aula e sua tristeza advém da notícia da separação dos seus 

pais. Em espaço de educação não-formal, aluno e professor buscam sentido para a aula, 
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inspirações que justifiquem aquele encontro, aquela aprendizagem. Assim, uma relação íntima 

entre o professor, o aluno e o objeto de aprendizagem – o violão – precisa ser construída.  

Alerta para essa necessidade pedagógica Jorge Larrosa, em seu potente livro 

“Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas” ao afirmar que “[...] para que a leitura se 

resolva em formação é necessário que haja uma relação íntima entre o texto e a subjetividade. 

E se poderia pensar essa relação como uma experiência [...]” (LARROSA, 2013, p. 136). 

Portanto, o professor, em diálogo com Mano, o faz produzir uma relação íntima com o objeto 

de estudo e contribui para que o aluno deseje aprender por meio de uma experiência. 

Imagem 9 – Professor Marcelo e Mano (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 

 

As cenas das aulas de música podem ser pensadas como escolhas para sentirmos 

aconchego e intimidade com a personagem. A proximidade dos sujeitos, a constante troca de 

olhares, o chá que o professor Marcelo toma e o som do violão; tudo isso em um espaço 

organizado com cartazes musicais e objetos diversos traz uma experiência de familiaridade e 

tranquilidade. Muito diferente da composição de cena que vemos na escola regular, na qual há 

uma delimitação de espaço para cada sujeito envolvido no processo pedagógico, a cadeira que 

é usada pelo professor, por exemplo, não é utilizada pelo aluno. Não há, nesse espaço, 

nenhum objeto que não seja pertinente a algum conteúdo ou disciplina estudada. 

Buscamos aqui a experiência trazida por Ismail Xavier, mas também como nos aponta 

o próprio Larrosa (2011), considerando que os filmes escolhidos são “aquilo que nos passa”. 

Ou seja, a experiência, para Larrosa, exige um acontecimento exterior e independente de nós, 

mas se dá dentro de cada um. Trata-se de um processo absorvido e vivido por nós que 

demanda abertura e disposição para permitir que aquilo nos toque, nos modifique. É um 

processo de transformação. No caso dessa dissertação temos então dois filmes que nos passam 
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e que, juntamente com outros filmes e livros, criaram essa experiência registrada através da 

palavra escrita – ainda que de forma limitada e incompleta. 

Em nossa experiência, As melhores coisas do mundo é um filme que percorre os 

conflitos vividos por Mano, fazendo um trajeto que vai da pior coisa do mundo – dos 

conflitos, dúvidas, ausências em seu estágio de vida – para as melhores coisas do mundo, 

numa lista feita por sua amiga Carol, mas que também está presente em Mano, que vai 

aprendendo a lidar com as situações que vive e que percebe que sua vida está bem longe de 

ser a pior coisa do mundo. Experimentamos as situações vividas por todos os personagens 

descobrindo pouco a pouco que somos capazes de aprender e de ensinar. A educação forma 

várias incógnitas, mas também é ponte e muro nesse caminho. 

A pipoca acaba, mas a cabeça continua girando a mil diante dessas obras. 

Em Pro dia nascer feliz, nos encontramos com diversos personagens, com diferentes 

caminhos e com buscas pessoais por uma expressão própria. A narrativa é construída de 

diferentes trajetórias de jovens alunos e professores, em diferentes escolas de diferentes 

cidades do Brasil. Alguns personagens são escolhidos para apresentarem suas experiências, 

que vão se entrelaçando. As artes e as culturas permeiam o filme, especialmente como 

construções que geram interesses. O primeiro som que ouvimos, enquanto ainda vemos os 

nomes “Globo filmes e Eletrobrás apresentam”, é o de uma voz feminina dizendo: “às vezes 

eu acho que é um pouco violento esse jeito como, sei lá, como se vive. Às vezes as pessoas 

realmente tem que deixar de lado aquilo que elas acreditam para se conservar viva”. Em 

seguida, assistimos em letras brancas, em um fundo preto, o nome do filme: Pro dia nascer 

feliz. O que essa fala traz de sentimento, que nos remete a um dia que nasce feliz? Do que 

seria preciso abrir mão? Alguns minutos depois, ao mostrar uma das cidades mais pobres do 

Brasil, ouvimos Valéria lendo um trecho de um poema que, juntamente com a fala de Clecia, 

também nos remete a esse sentimento da fala inicial do filme: 

 

Ausência  

 

“Eu deixarei que morra em mim 

o desejo de amar os teus olhos que são doces  

Porque nada te poderei dar  

senão a mágoa de me veres eternamente exausto  

No entanto a tua presença  

é qualquer coisa como a luz e a vida  

E eu sinto que em meu gesto  

existe o teu gesto e em minha voz a tua voz  

Não te quero ter porque em meu ser tudo estaria 

terminado  
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Quero só que surjas em mim  

como a fé nos desesperados  

Para que eu possa levar  

uma gota de orvalho  

nesta terra amaldiçoada 

[...]” 

Vinicius de Moraes. 
 

Aliás, ausência é algo que será mostrado em diversos momentos nessa cidade-cenário 

e em sua produção da educação pública no município. Tomadas de ruas vazias, praças 

desabitadas e um circo com apenas um menino passando na frente vão construindo essa 

narrativa. Lembrando que o que vemos são imagens dessa cidade e não a própria cidade 

(XAVIER, 1984), ou seja, são seleções e construções dos autores para que naquele momento 

víssemos aquelas imagens e não outras. 

Um muro sujo e dois prédios que também aparentam terem sido pintados há bastante 

tempo em harmonia com um céu nublado são a primeira apresentação da escola da cidade. À 

frente, uma rua de paralelepípedos, um terreno de areia com pneus abandonados e duas 

crianças andando. A impressão que temos é de tratar-se de um lugar quase abandonado. Há 

desejo na escolha das cenas, do som e da montagem que nos remete ao abandono, a ausências. 

Dentro da escola não parece haver muita vida, há dois grupos de crianças sentadas no 

primeiro prédio e alguém que entra pelo pequeno portão da escola. Não vemos plantas, 

brinquedos, nem mesmo crianças brincando. São diversas as imagens de ausência – de 

recursos, de pessoal, de estrutura – e de pessoas tentando viver nesses espaços durante o 

filme. 

 

Imagem 10 – Valéria (imagem do filme Pro dia nascer feliz) 
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Valeria afirma,“aqui a gente, na maioria das vezes, não tem nem chance de sonhar”. 

Mas nos perguntamos, o que poderia tirar o sonho de alguém? Será a ausência que nos chama 

a atenção o poema de Vinícius de Moraes ou a que vemos nas imagens e sons apresentados no 

filme? Valeria lê um poema feito por ela que, contrariando sua primeira fala, revela: “eu 

deveria ter uma péssima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de 

viver”. E é justamente a busca, a dor e a experimentação dessa “arte de viver” que 

percebemos nos personagens de ambos os filmes. 

Com uma voz mansa e um olhar atento às perguntas e falas do diretor do filme – do 

qual só ouvimos a voz brevemente enquanto os personagens são entrevistados – Valéria nos 

mostra dureza e encanto em seus relatos e poesias. Até na divisória do caderno ela faz poesia. 

Talvez entre uma aula e outra, talvez no meio de uma delas, enquanto o professor fala ou faz 

chamada. Poesia é assim, quando vem a gente não controla. Aliás, o título de algum de seus 

poemas poderia ser “Pro dia nascer feliz”. 

Esse filme é, para nós, uma experiência de observar caminhos de dor e ausências, que 

culminam na escolha de caminhos para expressão e libertação, mostrando a constante busca 

de diversas pessoas pela felicidade de hoje e do dia seguinte. É um filme de falta e de excesso, 

mas também uma poesia sobre as criações-vivências-ideias que se fazem presentes nas vidas 

de tantos jovens, mas que também podem ser vistas nos professores que persistem, que se 

interrogam e que frustram e são frustrados.  

 Num sonho inquieto vejo tempestades. Tempestades que trazem o silêncio. 

  

Imagem 11 – Pedro (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 

 

Pedro, de 17 anos, irmão de Mano, é um jovem com constante desejo de escrita. Ele 

escreve uma peça que é encenada na escola e mantém um blog com textos autorais, nos quais 
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está sempre refletindo sobre os momentos que vive. “Só existo de verdade quando eu estou 

escondido numa brecha do tempo no Hotel Danúbio. Quando não há roupas nem medo, 

vergonha nem fingimento, quando sou só desejo e confiança. O resto do tempo eu me sinto 

uma cópia falsificada de mim mesmo”, afirma Pedro em um dos seus textos. (Texto do Blog 

de Pedro em As melhores coisas do mundo) 

Após o termino de um relacionamento de alguns anos, porém, ele se enfurna em seu 

próprio mundo e se volta para a internet como um espaço de desabafo, usa os comprimidos de 

sua mãe para dormir e no auge de sua tristeza tenta suicídio. Quando conhecemos seu quarto 

nos deparamos com um ambiente escuro. 

 Também Thais, de 15 anos, reflete muito sobre vida e morte, e sobre todos os valores 

que estão cercando sua existência, dessa forma desenvolve um quadro depressivo. Os amigos, 

os pais, ninguém consegue dar uma resposta para aquilo que ela sente. Ninguém lhe oferece 

algo que possa fazê-la melhorar. É com uma professora de Filosofia, então, que ela encontra 

elementos para repensar tudo e conseguir seguir sua vida mais tranquila. Keyla, 16 anos – que 

estuda em outra escola, mas que também é personagem de Pro dia nascer feliz – não queria 

sair de seu quarto nem mesmo para comer, a tristeza que sentia era tanta que o pensamento de 

morte era a solução imaginada. Sua professora de Língua Portuguesa consegue inspirá-la a 

não desejar o pior.  

 Percebemos, assim, como a construção fílmica nos traz a experiência do melancólico, 

da ausência, do medo nos jovens que são apresentados em espaços escolares ou ligados a eles. 

Escolha? Ponto de vista? Verdade? Não importa! Importa sentirmos que a mesma 

sensibilidade que é vista na busca de uma arte como forma de expressão, traz também a 

melancolia para a vida de alguns de nossos jovens personagens. Eles são mostradas em 

corredores da escola, aparentemente bem, sorrindo e conversando, mas quando estão sozinhos 

ou conversando com a câmera, se mostram com olhares perdidos e poucos sorrisos. Queridos, 

não desanimem. Sua história está sendo contada, você faz parte de uma trama, de um roteiro e 

isso talvez já faça sentido. Sempre produz muitos efeitos. E para nós os efeitos podem ser, 

entre outros, pensar, sentir os jovens que estão na educação básica brasileira a partir de 

experiências fílmicas.  

 Experienciamos nos dois filmes que os jovens convergem ao expressarem que não 

entendem as escolas em que estudam e convivem diariamente. Não compreendem os 

conteúdos ou as necessidades impostas pelos diversificados sistemas escolares. Discordam do 

que esperam deles, do que projetam para eles. Apresentam argumentos contundentes e 

emotivos de como as instituições escolares que frequentam não os ajudam a compreender suas 
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vidas e seus dilemas. Que as escolas não dialogam com outros espaços de suas vidas. 

 Ao mesmo tempo, é na escola que alguns encontram espaço para colocar questões que 

em casa, com os familiares, não tem espaço. Keyla, por exemplo, lê um poema que escreveu 

em protesto à reação da mãe, que – ao ver um beijo entre duas meninas na televisão – afirmou 

que expulsaria a filha de casa se ela fosse lésbica. 

 

Imagem 12 – Keyla e seus poemas (imagem do filme Pro dia nascer feliz) 

 

“Dizem que sou doente 

mas minha doença sociedademente absurda não 

tem cura 

nem mesmo é doença 

se chama amor pelo sexo que tenho 

imigrantes eu não sou fraco 

sou apenas reprimido por ser a minoria 

que até Deus despreza 

quero apenas ter direitos como os outros 

porque não sou doente 

sou apenas diferente”  

Poema de Keyla, 16 anos,  

em Pro dia nascer Feliz 
 

O desejo pelo mesmo sexo, aliás, é questão de contínuo interesse dos jovens. A 

diferença como parte constante do processo de crescimento desses personagens é nítida. São 

processos de conhecer e aprender a lidar com as diferenças encontradas entre eles. O cinema 

parece surgir aí também como um elemento importante no processo de se mostrar desses 

jovens, que, já saídos da infância, são ainda “[...] um outro porque sempre é outra coisa 

diferente do que podemos antecipar, porque sempre está além do que sabemos, ou do que 

queremos ou do que esperamos” (LARROSA, 2013, p. 187). 
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Além das diferenças entre as pessoas, constatadas nas falas, nos ângulos em que são 

mostrados, vemos as diferenças entre os cenários, entre as escolas apresentadas. Sem 

pretensões de qualificar, percebemos elementos muito destoantes entre alguns espaços 

apresentados, e os planos abertos, que permanecem por alguns segundos na tela nos permitem 

observar os detalhes. 

 

Imagem 13 – Escolas (imagens de As melhores coisas do mundo e Pro dia nascer feliz respectivamente) 

 

Se pensamos que, em qualquer filme, são filmadas muito mais horas do que as que 

aparecem na versão final, fica nítido então que cada cena, cada segundo que vemos foi 

escolhido para estar ali em detrimento de outros. Em As melhores coisas do mundo a 

qualidade das instalações e materiais da escola fica evidente devido à presença de ambientes 

amplos e bem iluminados, quadras para esportes, laboratórios equipados, salão de jogos. Além 

disso, os professores estão sempre presentes e trabalhando, o que reforça uma imagem de 

escola-competente.  

Em Pro dia nascer feliz também encontramos essa imagem, mas apenas na escola 

particular que é mostrada. Nas demais escolas, todas públicas, a câmera nos conduz a paredes 

com pinturas gastas pelo tempo e falta de manutenção, mesas e cadeiras quebradas, 

acumuladas em cantos da escola e, principalmente, à constante reclamação da ausência dos 

professores. Alunos se acumulam no pátio da escola no horário de aula, brincam, conversam e 

alguns aparentam não se importar com a falta de aula. Ao mesmo tempo outros se recusam a 

sair da escola, queriam continuar ali, mesmo sem aula – ou principalmente sem aula. Afinal, a 

escola é também lugar de interesses e prazeres; de encontros e experiências. 

Ao questionar uma frase de uma personagem de Clarice Lispector – que afirma para o 

namorado “aprendi o que você nem sonhava em me ensinar” – Silvio Gallo (2012) aponta a 

constante necessidade que geralmente está presente no processo educacional de controlar cada 

parte do aprendizado. Ele traz, então, Deleuze para falar sobre o aprender como um 
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movimento na sensibilidade. Como um processo de estar naquele lugar de aprendizado, que 

ultrapassa qualquer controle ou planejamento. Aprende-se com o outro e não como o outro. 

Talvez seja justamente a ausência dessa tentativa de controle que atraia os alunos para outros 

espaços fora da sala de aula na escola. Espaços que acolham melhor seus anseios, nos quais 

há espaço para a escolha. 

Talvez o cinema, com seu desejo de tornar qualquer imagem fantástica, espetacular, de 

ser eterno, acolha melhor nossos personagens que a escola. Espaço de subversão do tempo, o 

cinema traz possibilidades de quebras, cortes, montagens e invenções que se aproximam mais 

das construções e dos desejos de tantos sujeitos vistos e ouvidos. Afinal, o sonho está presente 

em todos os jovens estudantes nos dois filmes. Que bom, o sonho não acabou. Será que ao 

lidarmos com jovens os sonhos sempre estarão em evidência ou foram escolhas de seus 

grupos de produções? Ou, com os jovens, não podemos nos furtar do sonho?  

Sonhos de arte, de carreira profissional, de poder fazer o que quiser. Fica evidente que 

esses jovens têm sonhos e fazem planos para suas vidas, mesmo que não sejam aqueles planos 

convencionais que alguns professores e pais esperam e planejam que eles façam. São sonhos 

de viver coisas que muitas vezes estão bem longe da escola. Que a educação formal persiste 

em ignorar em suas práticas pedagógicas. A possibilidade de sonhar e o desejo de fazer o que 

se quer é o que mais aprendemos com esses estudantes/personagens em nossa experiência 

particular, os quais percebem a escola como um espaço muitas vezes chato, mas que, ao 

mesmo tempo, enxergam ali dentro possibilidades de construções, principalmente em espaços 

fora da sala de aula. 

Um espaço de construção na escola em As melhores coisas do mundo são as eleições 

para o Grêmio Estudantil. Durante a aula de Física um grupo de estudantes interrompe a aula 

e pede para falar sobre as eleições do grêmio. A câmera que estava mais parada se agita, 

juntamente com os alunos, que questionam posicionamentos do grupo que se apresenta. Outro 

grupo aparece no pátio, com os alunos dispersos, a falta de foco em apenas um grupo ou 

espaço gera dúvidas quanto à recepção das propostas, ouvem-se aplausos e vaias. Estudantes 

com diferentes posicionamentos e preocupações formam chapas e apresentam suas propostas 

e ideias para que afinal seja escolhida uma delas. Esse processo se mostra como um 

importante espaço de aprendizagens, além de ser também um momento formativo. 

Aliás, para muitos alunos, apesar de não explicitarem diretamente, parece estar 

evidente a dimensão formativa das tantas experiências vividas diariamente. Isso pudemos 

inferir das escolhas visuais e sonoras, dos discursos imagéticos e auditivos. Ao dizer que sente 

falta da escola – uma ano após terminar o Ensino Médio – Keyla aponta as relações com 
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professores e colegas, e o estímulo à sua escrita como os pontos mais importantes desse 

espaço. O enquadramento usado para entrevistá-la antes e depois da saída da escola é o 

mesmo. Porém o cabelo mais arrumado e o uso de óculos apresentam uma pessoa que, já no 

mercado de trabalho, se mostra mais séria e comedida em suas palavras. 

 

Imagem 14 – Mochilas à espera (imagem de Pro dia nascer feliz) 

 

Afinal, o que significa então ser professor desses jovens, que trazem tanta inquietação? 

Como é possível lidar com questões profissionais mais gerais e com as movimentações desses 

estudantes? Como lidar com o excesso dos conteúdos a serem transmitidos e a ausência de 

espaço e tempo para entendê-los, ser entendida e entender os contextos? Os conteúdos acima 

de qualquer desejo e sonho! A professora Celsa afirma que faz terapia; “ – tenho que ir no 

psiquiatra uma vez por mês”. A professora e diretora Suzana afirma que não acredita na 

educação do século passado que continuamos tendo hoje, que o mundo fora da escola é mais 

interessante. A professora Denise, que dá aula no Magistério, aponta que mudou com o tempo, 

que era muito esforçada, mas que devido às atitudes dos colegas de profissão e dos próprios 

alunos acabou se desestimulando. São muitas as falas sobre a profissão docente que estão 

presentes nas duas narrativas fílmicas, especialmente a perspectiva de desânimo e um 

sentimento de abandono desse profissional. 

As duas experiências se aproximam, para nós, justamente por nos apresentarem títulos 

otimistas, realidades conturbadas e desejos-sonhos de arte e vida que se destacam e ao mesmo 

tempo são suprimidos. 
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*** 

 

“Meia noite, livro aberto. 

Mariposas e mosquitos 

pousam no texto incerto. 

Seria o branco da folha, 

luz que parece objeto?  

Quem sabe o cheiro do preto, 

que cai ali como um resto? 

Ou seria que os insetos 

descobriram parentesco 

com as letras do alfabeto?” 

(LEMINSKI, 2013, p. 179) 
 

*** 

 

  Passa os dedos pelas lombadas dos DVDs que guarda numa estante no canto da sala. 

Relê os nomes dos filmes que já viu e puxa os que mais lhe agradam para ver também a capa, 

aqueles cartazes que deram tanto trabalho para as equipes de arte. Faz o mesmo com os livros, 

que estão na estante de cima, presa à parede. Visitar e revisitar lugares e coisas já faz parte de 

sua vida. É assim que se descobre sempre alguma coisa – nova ou não. Outro dia constatei o 

que nunca havia pensado, ou aliás, acho que já pensei nisso em outro momento, mas não 

lembro. Bom, não importa. A questão é que às vezes é preciso afastar-se do que nos é familiar 

para conhecer melhor. Assim nos movimentamos nos filmes. 

Em As melhores coisas do mundo alguns cortes entre os cenários trazem interessantes 

construções para nós. Entre a aula de violão e a casa de Mano há uma transição suave, com 

uma música instrumental. Mas Finalizando a cena, há um corte seco, Mano aparece deitado 

em uma mesa de pingue-pongue no pátio da escola em que estuda o primeiro ano do ensino 

médio.  Almeida (1999), ao analisar os intervalos (propositais e importantes) entre uma tela e 

outra da Capella, contribui para essa leitura quando afirma que “[...] a inteligibilidade de um 

filme acontece nesse misterioso intervalo, entre os cortes e as cenas escolhidas para serem 

vistas, editadas e montadas, de acordo com a possível e efetiva produção final de um filme, 

com tudo de artístico e de ideológico do momento de produção desse filme.” (ALMEIDA, 

1999, p. 38).  

É interessante observar que há uma transição suave para a casa, onde Mano se 

encontra em sua cama, e um corte mais brusco quando o cenário passa a ser a escola. Percebe-
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se, assim, como esse espaço tem um sentido de quebra na vida do personagem, um espaço que 

não dialoga bem com outros espaços de sua vida. 

Tenho desejos de amor e vida que se desgastam enquanto tenho que resolver questões 

que não me dizem nada. 

 

*** 

Imagem 15 – Baixio das bestas 

 

“– Sabe o que que é o melhor do cinema? É que no cinema tu pode fazer o que tu 

quer!”9. Enquanto olha em nossos olhos – ou para a câmera – Everardo, personagem 

interpretado por Matheus Nachtergaele, faz uma pergunta que nos inquieta. Estamos fazendo 

o que queremos? E ele, está fazendo o que quer? Nesse momento lembramos que é por isso 

que estamos aqui. Porque a liberdade de criação é uma constante busca. Precisamos de portas 

e janelas, todas abertas. De ar para todos os lados, de ventanias. Pensar sobre educação é 

sempre provocador. Pensar educação pelo cinema é um caminho de construções, de buscas, de 

interseções e desencontros. Retomando o cartaz do filme Pro dia nascer feliz, percebemos que 

os dizeres contidos nele poderiam estar presentes também no filme As melhores coisas do 

mundo. São duas obras que mostram jovens “que vivem a pressa de saber quem são”. 

 Já em sua primeira fala, Mano contesta a fala de seu pai sobre a infância ser a única 

fase feliz da vida e passar rápido. Mano diz que para ele durou uma eternidade e que 

finalmente, aos 15 anos, conseguiu ter sua liberdade. Interessante ressaltar que ele fala isso 

momentos antes de ir a uma casa de prostituição. Estaria então essa liberdade relacionada com 

sexo? No quarto com uma prostituta, rodeado de espelhos e com uma pequena mesa em um 

                                                 
9Imagem e texto retirados de uma cena do filme Baixio das Bestas, dirigido por Claudio Assis, lançado em 2006. 
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canto ele se olha e não se enxerga naquele local. Aliás, os relacionamentos, seja de amor, 

sexo, amizade, aparecem como uma importante busca para muitos desses jovens. Após sua 

primeira transa Mano se mostra tão feliz, que sai pedalando pela cidade com um sorriso 

estampado no rosto. É um dia muito claro e ele atravessa uma ponte pouco movimentada. A 

luz, a música e seu sorriso apresentam uma agradável cena.  

Imagem 16 – Mano e seu violão (imagem de As melhores coisas do mundo) 

  

Assim como a música, os momentos de pedalada são também importantes para Mano 

como um elemento de expressão e desabafo. No filme o movimento é o elemento em que ele 

expressa seus sentimentos não só de felicidade, mas também de raiva, como quando seus pais 

se separam. É também em movimento, através da banda, que Deivison Douglas mostra seus 

sentimentos e seu interesse por garotas. Afinal, segundo ele, elas ficam loucas quando ele 

toca. 

Imagem 17 – Deivison Douglas (imagem de Pro dia nascer feliz) 
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 Deivison é um jovem que fala tranquilamente em frente às câmeras em “Pro dia 

nascer feliz”. Descontraído, ele fala sobre drogas e armas sem pudores e enfrenta com 

naturalidade a presença desses elementos em sua vida. Apesar das reclamações de alguns 

professores, ele afirma saber a hora de fazer cada coisa. Mas é tocando na banda da escola que 

ele se sente bem. Ele afirma que tem “o maior medo de sair da banda” e que ela ocupa um 

tempo de seus sábados que não poderiam ser melhor aproveitados. 

 Ser o que se é sem medo é um desafio para os jovens. Mas também para seus pais, já 

adultos – ou velhos para alguns –, é um sentimento presente. E em alguns momentos, o 

mesmo jovem que clama por compreensão também deixa espaço para incompreensão dos 

outros. Mas faz tudo parte de um processo e ao mesmo tempo da trama fílmica. Ao descobrir 

que seu pai, após a separação com sua mãe, está em um relacionamento com outro homem, 

Mano hesita, pensa ter sido sorteado em uma loteria de azar. Sua amiga Carol argumenta “e 

daí?”, “ele é corajoso”, “poderia ter ficado pra sempre no armário”. Mano ouve, mas não se 

contenta. Mesmo assim continua convivendo com seu pai e seu namorado.  

Mano tem medo também da reação dos colegas de escola e do que eles farão quando 

descobrirem. Opções no roteiro do filme que ao nos apresentar a surra levada pelo jovem e a 

hostilidade com que é tratado por quase todos, nos permite sentir a experiência da 

personagem, sua dor e a hipocrisia da sociedade em que está inserido. Ao mesmo tempo, a 

construção do filme nos faz conviver com ele uma relação homoafetiva e percebê-la como tão 

respeitosa e saudável como tantas outras heterossexuais com as quais ele convive diariamente. 

Em uma visita a seu pai, as cenas nos conduzem a perceber um ambiente harmônico, com 

alguns livros, limpo e organizado. Também o tratamento entre seu pai e Gustavo – seu 

namorado – é de muita tranquilidade. Mano vê uma discussão, que se mostrou muito mais 

como uma conversa, entre o pai e seu companheiro e fica pensativo; diferentemente da 

primeira vez que viu evidências de uma relação entre os dois e saiu correndo. Mano passa por 

um belo processo de redescoberta do pai e de si mesmo. 

 Quanto à Horácio, pai de Mano, ele enfrenta, como é possível perceber, um período de 

mudanças e de renovação dos modos de ser e viver. Enquanto faz as malas e conversa com a 

esposa ele afirma: “eu preciso da inquietação”. Depois, conversando com os filhos ele se 

compara a eles falando sobre buscar o que se deseja. Não seriam esses sentimentos também os 

de Mano durante sua trajetória na escola, na rua, com os amigos, com seu violão? 

 Ao buscar Mano em uma festa, sua mãe pergunta sobre sua vida sexual e o uso de 

drogas. Ao responder que não fazia nada, meio sem graça, fugindo do assunto, Mano percebe 

em sua mãe certa fragilidade diante da separação com seu pai e a olha com muito cuidado. 
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Em outro momento ele a ajuda a jogar ovos na parede como forma de expulsar a tristeza. É 

possível perceber então que aos poucos ele vai vendo que aquele momento pode estar sendo 

mais difícil para outras pessoas que para ele. Mano vai tomando consciência de que ele não é 

a pessoa que mais sofre no mundo.  

Nas cenas que se desenrolam o conflito da separação e da relação homo afetiva do pai 

de Mano, experienciamos a busca pelo respeito às diferenças, às relações homossexuais. 

Entretanto, também percebemos que essa experiência é mediada pelas seleções de cenas, 

cenários, músicas, posicionamentos de câmeras, diálogos, discursos que desejam de nós essas 

e outras experiências. Potência do cinema, potência dos expectadores.  

 

*** 

 

 Em Manari, segue a saga do ônibus que leva as alunas à escola. E que às vezes não 

leva. E que aos trancos e barrancos as entrega na porta de um local de estudo a trinta e um 

quilômetros de casa. E que às vezes deixa todas para trás e fica na oficina, remendando o já 

remendado. Remediando o já – e nunca – remediado. Só não tem jeito para o desejo. Os 

desejos de fazer e de ser fazem com que muitas insistam e continuem na saga do ônibus que 

as leva – ou não leva – para a escola. Para Valéria são quatro anos de saga. E ela estuda para 

continuar na escola, estuda para ser professora.  

 Quanto aos professores, vemos um relato de vontade e desestímulo. Nos perguntamos 

como são construídas as práticas desses professores? Empolgação, nervosismo e mais tarde 

frustração são elementos que nos dão dicas sobre as construções desses profissionais que vão 

passando de uma fase a outra, e que vão sendo afetados pelas vivências que vão adquirindo 

dentro da escola.  

 Denise, professora do magistério, fala que muitos professores vão se desestimulando 

com o tempo, devido à falta de interesse de muitos alunos. Ela conta que nas sextas muitos 

professores faltam devido a uma pós-graduação e que, aqueles que ficam, tem que atender a 

até três turmas ao mesmo tempo. Interesse e compromisso são questões importantes para essa 

profissional. Em outra escola, a professora Suzana, ao comentar do choque sofrido por alguns 

professores e de sua consequente queda de estímulo, afirma que não se trata necessariamente 

de uma falta de preparo para a prática docente, mas que o professor não está preparado para 

ser agredido diariamente. E quem está, afinal? 

 No livro Políticas Docentes no Brasil (2011), são apresentados diversos dados e 

reflexões sobre a profissão docente, entre eles alguns mostram que quanto mais o professor 
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busca ampliar sua formação, mais ele busca sair da educação básica. Ou seja, esse espaço vai 

ficando menos atraente à medida que os profissionais vão se especializando. A educação 

básica, em certa medida, não valoriza a formação continuada do professor. Aliada a uma 

rotina de violências e um dos salários mais baixos entre as profissões que exigem formação 

superior, esse se torna então um ambiente de trabalho pouco atrativo para muitos. 

 Em As melhores coisas do mundo, o professor de Física, Artur, em um clima mais 

tranquilo, almoça com a estudante Carol. Eles conversam e riem, é possível perceber um 

clima de intimidade e respeito entre eles. Aos poucos vamos percebendo então a admiração de 

Carol pelo professor, ela o olha mudando o sorriso e a câmera acompanha seu sentimento. 

Entre outras coisas ela anuncia que a única coisa boa do colégio é a aula dele e acaba 

beijando-o. 

 Carol é uma boa estudante – pelo que se vê ela não tem problemas na escola, apesar de 

não ser mostrado nada específico em relação a isso – que observa atentamente tudo e todos a 

sua volta. 

 

Imagem 18 – Carol e seu caderninho (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 

 

   Ela anota todas as questões que lhe são suscitadas em um caderninho que carrega 

sempre consigo. O interesse pelo professor faz parte de sua trajetória de descobertas. Em 

determinado momento porém ela afirma “eu não preciso mais dos conselhos dele”. Sem 

relações de pudor ou angústias, ela passa pelas etapas que vive questionando-as e se 

preparando para as próximas. Sempre preocupada em entender e crescer. 

Aliás, não é apenas Carol que externaliza suas ideias. Seja no papel, no tambor ou no 

violão, em ambos os filmes os jovens buscam formas de expressão. Nesse percurso, 
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percebemos dois filmes de caminhos, de descobertas. De vida. É preciso ir percorrendo as 

narrativas para perceber as transformações e para perceber como as formas de lidar com o 

mundo vão mudando em cada personagem. 

 

Imagem 19 – Expressões de diversos alunos (imagens mescladas de As melhores coisas do mundo e Pro dia 

nascer feliz) 

 

 Algumas frases e enquadramentos escolhido com sucesso fazem-nos perceber um 

corte no coração dos mais sensíveis. “Não dá nada matar sendo de menor. Só três anos...”. 

dito assim, sem delongas enquanto vemos e ouvimos o barulho de uma chuva que cai. Ora, o 

que faz uma jovem acreditar que três anos de privação de liberdade é pouco? Que esse tempo 

não vai fazer falta em sua vida? Estaria realmente sem nenhuma perspectiva, como citou uma 

professora no mesmo filme? Outro estudante reforça quando diz que quem estuda fica 

desempregado e pergunta “pra quê estudar então?”.  

A falta de sentido no estudo fica explícita para eles. Alguns desses jovens dizem que 

preferem roubar que ir à escola. Como ele chega a essa conclusão? O que é preciso ser feito 

para aproximar esse jovem da escola? Como nós professores podemos também estar próximos 

a ele? Mas não é estar próximo para dizer 'você está errado', e sim para tentar compreendê-lo. 

Não estariam esses jovens fazendo uma análise mais profunda da sociedade em que vivemos 

do que aqueles professores que simplesmente cobram interesse pela escola, sem situá-la num 

contexto? 

 Esses jovens estão também prontos para dizerem o que desejam da educação, e o que 

pensam sobre a mesma. Ronaldo, de 16 anos, pondera que, apesar da constante afirmação 

sobre uma suposta melhora na educação, ainda são necessários programas como o PROUNI e 

as cotas nas universidades públicas, o que, segundo ele, desmascara essa tentativa de 

maquiamento. É injusto pensar que tantos alunos estão nas escolas sem pensar sobre o que 

lhes passa. Todos os personagens reconhecem, pelo menos em algum momento, a importância 

da educação.  
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 Produzindo artes, Valéria segue sua vida simples no interior de Pernambuco. Mesmo 

que a escola não acredite em suas palavras, ela continua vivendo e escrevendo sua poesia. 

Resistindo aos desafios diários nossos personagens seguem. 

 E chega uma hora que já não sei do que falo. Uma cena se mistura na outra. Um filme 

traz cenas do outro. Os personagens se misturam. Mas é aí que tudo começa a fazer ainda 

mais sentido. 

 

*** 

Imagem 20 – Pela janela (imagem do filme Janela indiscreta
10

) 

  

Presa no quarto de estudos vejo mistérios acontecendo. 

 

*** 

 

 Em Pro dia nascer feliz há uma cena que, de forma muito reducionista, chamaremos 

de banheiro sujo/banheiro limpo. O que poderia definir melhor a educação? A metáfora de um 

balde limpando a sujeira faz com que muitos acreditem na simplicidade de resolução. Mas a 

fala embolada de uma aluna que mexe as mãos inquietas mostra que nada é simples dentro de 

uma escola. Os alunos precisam valorizar o que tem. Mas o que se tem precisa melhorar 

muito. Os avaliadores que tentam apontar os erros não percebem a fragilidade de um 

cotidiano complicado. São muitas questões que precisam ser vistas de muitos ângulos. Ainda 

                                                 
10Filme de Alfred Hitchcock, lançado em 1954 
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assim ela não quer ficar em casa vendo televisão. A aluna de mãos inquietas prefere ir para a 

escola, onde ela “pelo menos” estuda e aprende. Vemos a timidez de quem não consegue 

encarar a câmera e baixa os olhos, que apontam para o chão e se desviam para o lado até 

enfim dar um sorriso para aqueles que a observam. 

 Pouco depois, nos deparamos com a fala da professora Celsa, que nos fez pensar sobre 

as maquiagens, e sobre os índices educacionais. Mais ou menos assim: Passa um pó. Isso. Deu 

para esconder bem. Agora um blush, para dar um “ar” mais saudável. Um rímel e sombra para 

destacar essa parte que é mais interessante mostrar. E um batom, daqueles que saem fácil. Daí 

é só não falar muito que fica tudo bem. Mas não fica. 

 Algumas conversações acontecem. Em um interessante diálogo vemos dois filmes 

tecendo novas teias de sentidos para as ideias e vidas de jovens brasileiros. 

 

*** 

 Sozinha em casa, consumindo livros e doces, paro e penso. O que serei amanhã? 

Quando já não houver nada disso? A memória falha e sinto um alívio, mas quando ela retorna 

traz inquietação. Se eu usasse óculos talvez ele acreditasse em mim. Não sei ter seriedade. Só 

sei sorrir ou chorar. Não há nada entre os dois. 

Imagem 21 – Caminho do sertão (imagem do filme Pro dia nascer feliz) 

 

“Talvez eu volte 

um dia eu volto 

mas eu preciso esquecê-la” 

(Jards Macalé e Waly Salomão) 
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3. PINTURAS/FOTOS DE CINEMA DE EDUCAÇÕES, ESCOLAS, PROFESSORES E 

ALUNOS  

 

A educação é o ponto em que decidimos se 

amamos o mundo o bastante para assumirmos a 

responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo 

da ruína que seria inevitável não fosse a renovação 

e a vinda dos novos e dos jovens.   

Hannah Arendt 
 

 Pensamos assim no futuro, no qual esses jovens são essenciais. O que esses jovens 

planejam para o futuro? Estudar Relações Internacionais, Engenharia? Ser General do 

Exército? Essas coisas aparecem como projeções, mas a preocupação com o presente e com as 

escolhas e vivências atuais são mais constantes. Em muitos momentos são mostradas falas de 

cobranças. Não pensar no futuro da forma que pais e professores pensam não significa não se 

importar com o que vai acontecer. Pensar no presente é também preocupar-se com a vida – 

com a sua e com a do outro.  

 É no cinema então, espaço de criação e subversão – especialmente do tempo – que 

esses jovens são vistos e reinventados. Não importa o que aconteceu antes ou depois, nessa ou 

naquela ordem. O que importa é o que está ali, e todo o resto são outras coisas, não é mais 

aquele filme, nem são mais aqueles personagens. 

 Um aluno não identificado, em Pro dia nascer feliz, afirma: “sei nem se eu vou estar 

vivo daqui a amanhã”. Essa fala talvez resuma – de uma forma mais drástica – uma 

perspectiva comum de uma geração. Que vive num mundo de muitos conflitos e incertezas, 

sem muitas garantias e que se mostra cada vez mais hedonista. Mas as cobranças por parte dos 

mais velhos persistem.  

 Nas manchetes de jornais vemos jovens mortos. Nos mapas da violência também. A 

principal causa de morte nos jovens de 15 a 29 anos é o homicídio, que atinge principalmente 

aqueles que são negros, do sexo masculino e das periferias das metrópoles brasileiras (MAPA 

DA VIOLÊNCIA: os jovens no Brasil, 2014). Entendemos nesse momento a fala de outro 

aluno, em Duque de Caxias, que afirma ter medo de ser sequestrado e morto.  

Não com risadas – como fazem os colegas a sua volta, que parecem não acreditar 

nessa possibilidade –, o filme nos faz sentir o peso dessa situação com muita preocupação e 

tão distante de nós. Sentir a experiência de ser excluído sem sê-lo. De sentir a violência no 

outro. De sentir o que pensamos ser o sentimento do outro ou de nos colocarmos virtualmente 

em seu lugar. Por alguns instantes, segundos. De viver aquelas experiências que desejamos 
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bem longe de nós em vida. 

 População crescente no Brasil – apesar desse crescimento estar em processo de 

desaceleração –, os jovens são fonte de preocupação em diversas pesquisas. Periodicamente 

são publicados dados sobre essa população e seus modos de vida. Porém, não nos esqueçamos 

que “do ponto de vista das estatísticas, se uma pessoa recebe mil dólares e outra não recebe 

nada, cada uma dessas duas aparece recebendo quinhentos dólares no cálculo da receita per 

capita.” (GALEANO, 2009, p. 35).  

 A professora Denise, em sala de aula, tenta mostrar para seus alunos de Magistério que 

é importante ser um bom educador e questionar as práticas pedagógicas vigentes. Ela se 

coloca também como exemplo, aponta a sala de aula em que estão como um espaço 

antiquado. A possibilidade de mudança apontada por ela estaria no futuro e nos futuros 

professores que estão sendo formados ali. 

 

Imagem 22 – Aula da professora Denise (imagem do filme Pro dia nascer feliz) 

 

 Em outro momento, ainda no mesmo espaço, mas dando uma entrevista, ela reclama 

do desinteresse dos alunos pelos conteúdos e pela aprendizagem. Não seria importante 

também buscar os possíveis motivos desse desinteresse no presente? Michel Serres (2013) 

afirma que, diante de um mundo em que as informações estão sempre disponíveis a qualquer 

um, e que, em muitos momentos, os próprios alunos se tornam produtores de diversos 

conteúdos nas culturas digitais, nossos professores tem sido cada vez menos ouvidos. 

 Como no título do livro de Walter Murch (2004), é num piscar de olhos que as coisas 

acontecem no cinema. O trabalho da edição nos coloca diante de uma mesma personagem, no 

mesmo cenário em dois momentos diferentes. Com a câmera sempre de frente para ela, e no 

caso da aula, atrás dos estudantes, que são vistos de costas, percebemos que a fala, naquele 
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momento, é do professor e não dos alunos-expectadores. 

 Fotografias de professores nos ajudam a perceber as práticas e preocupações sempre 

presentes. Como os vitrais inspiradores das reflexões de Milton José de Almeida(1999), essas 

fotografias vão formando um novo filme. E esses filmes – os vistos, o nosso e tantos outros – 

“[...] são expressões alegóricas do momento de sua produção e, quando são revistos, 

expressam novamente seu tempo no tempo presente da exibição” (ALMEIDA, 1999, p. 32). 

 Preocupando-se com a imagem do outro e de si, com conhecimentos que, quase 

sempre se diferem entre indivíduos, constituem-se em diversas formas de comportamentos e 

pontos que se repetem. Mesmo sem nomes ou rostos podemos ver quem fala. Todos os dias. 

Professores no pátio da escola, professores em sala de aula, professores em salas de reunião. 

Os ambientes escolhidos para retratar esses profissionais mostram a perspectiva de pessoas 

que vivem apenas naquele espaço. Ao produzir um filme temos então profissionais que vão 

construindo essas imagens. Por que não mostrá-los em praças ou parques? Por quê não 

mostrá-los dando gargalhadas? Opções, desejos, alegorias, artes, invenções, endereçamentos: 

cinema. 

 Arroyo nos provoca quando aponta que as falas dos estudantes “[...] podem ser menos 

preconceituosas do que tantos discursos da mídia, da política e até da pedagogia” (ARROYO, 

2009, p. 81). Vejamos então a fala de Suzana, professora do Magistério, que afirma que 

muitas alunas só frequentam a escola para namorar. O que sabemos efetivamente dessas 

alunas? O que a professora sabe dessas jovens além do número de faltas e das notas baixas? 

Por que parece tão natural julgar os comportamentos dessas jovens? Qual o papel dessa voz 

anunciadora na trama do filme e em nós? 

 Aliás, conhecer tantos jovens através dos filmes vistos é revigorante, pois o filme, as 

imagens, “nos coloca de novo em presença de. E não podemos esquecer que esta 

possibilidade só existe justamente pelo fato de que aquilo que lá está retratado, enquanto 

imagem, tem que estar obrigatoriamente distante ou no espaço, ou no tempo.” (MENEZES, 

1996, p. 84). Diferentemente quando estamos imersos nas imagens-presença em uma escola. 

Essa diria: “esses são nossos alunos” e nos entregaria boletins, relatórios e muitos números. 

Percebemos então que “[...] é necessário conhecer suas trajetórias escolares para além dos 

clássicos boletins e registros de notas, conceitos, aprovados ou reprovados; que sem conhecer 

suas trajetórias humanas não conheceremos suas trajetórias escolares” (ARROYO, 2009, p. 

81). Mas como conhecer suas trajetórias humanas quando estamos comprometidos com os 

conteúdos à exaustão? A lógica da transmissão e da memorização não deixa espaço-tempo.  

Enfim, nos revigora o cinema. Realidade? Não! Possíveis criações-experiências. 
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Passagens que nos atravessem! Ou melhor, passagens que nos fazem lembrar Pier Paolo 

Pasolini, pois este considera a realidade como uma linguagem, afirmando que nossa “visão do 

cinema como língua [escrita da realidade] é uma visão ‘difusa’ e ‘contínua’: uma reprodução, 

ininterrupta e fluente, como a realidade, da realidade.” (PASOLINI, 1982, p. 188. Grifos do 

autor). 

 É cobrado dos jovens, dos quais tão pouco se conhece, posturas que condizem com 

modos de ser que não são os seus. Sem ritos de passagem tão bem marcados como os de seus 

pais – como emprego ou casamento – esses jovens estão, de forma menos uniforme, nessa 

passagem para a vida adulta (OLIVEIRA; PICCININI; BITENCOURT, 2012). É uma fase de 

entrada no mercado de trabalho e de tomada de decisões, de cobranças e escolhas, de definir 

rumos e metas. É uma fase de transição. 

 

Pertence à própria natureza da condição humana o fato de que cada geração 

se transforma em um mundo antigo, de tal modo que preparar uma nova 

geração para um mundo novo só pode significar o desejo de arrancar das 

mãos dos recém-chegados sua própria oportunidade face ao novo. 

(ARENDT, 1997, p. 226) 
 

 A educação é assim a apresentação de um mundo já estabelecido a um sujeito novo 

que chega. Esse sujeito traz também sua novidade. Será sempre tão forte esse desejo em quem 

educa? Será tão difícil apresentar o mundo já estabelecido mantendo a novidade que o jovem 

traz consigo? É justamente a existência de crianças, ou seja, de novas pessoas no mundo, que 

coloca para a sociedade a necessidade e a missão de educá-los. Esses jovens são a novidade, 

mas o que as escolas contemporâneas estão fazendo com eles? Em que espaços nessas escolas 

essa novidade consegue vir à tona? De cabeça baixa Valéria diz “eles nunca acreditaram que 

fui eu que fiz” - sobre a reação dos professores diante dos textos que ela escreve em sala. 

Deivison afirma que ninguém “tem fé” nele. São falas acompanhadas de enquadramentos que 

mostram os jovens próximos, de trilhas suaves ou silêncios, que trazem uma sensação de 

olhos nos olhos.  

 Sem relações dogmáticas quanto aos possíveis planos de um filme, Jean Claude 

Bernardet (1980) aponta-os como algo não tão simples ou pré-determinado, eles existem em 

relação um com o outro e dentro de um filme definido. Estão ligados ao roteiro, à direção, às 

artes e sentimentos envolvidos na obra. Sentimentos esses que chegam até nós, nos dizem 

algo e nos fazem produzir no mínimo mentalmente outros universos, outros discursos. 

 Diferentes ângulos mostram escolas e seus sujeitos. De onde eles vêm? Onde estavam 
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antes de chegarem à escola? Onde estarão depois? “As crianças ingressam nas escolas com 

vivências cotidianas e aprendizagens sociais prévias ou paralelas heterogêneas, com 

expectativas bem diferenciadas de como ocorria décadas atrás” (GATTI; BARRETTO; 

ANDRÉ, 2011, p. 25). Diversas vivências desses alunos fazem com que eles tragam novas 

demandas para a escola, que nem sempre está preparada para lidar com essas novas formas de 

ocupar os espaços. Daí, talvez, surja essa “falta de fé”, que pode ser chamada de falta de 

compreensão ou de conhecimento. 

 Arendt aponta para a necessidade das mudanças futuras que esse jovens trarão, e da 

importância da educação nesse processo. Há então a necessidade de despir-se da ideia de que 

somos imprescindíveis e de que o que fazemos é o melhor. Os jovens virão e farão o que 

fazemos, e farão ainda melhor. E para isso eles irão subverter a ordem, afinal, se se perde a 

dimensão de subversão, a educação é comprometida. 

 

Imagem 23 – Mano no carro com os amigos (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 

 

 Depois de ler tantos livros e assistir a filmes, nos olhamos no espelho dessa dissertação 

e não nos sentimos os mesmos. São movimentações que nos modificam. É a experiência, é 

aquilo que vem de fora e que passa por nós, que nos toca, que nos forma. Que exige que 

estejamos abertos e só então nos faz diferentes do que éramos antes (LARROSA, 2008). 

 O espaço se abre. Parece que cabem mais coisas aqui dentro e lá fora: entre os dois. 

Letras e mais letras aparecem. Depois de um filme é sempre bom assistir aos créditos e 

descobrir quanta gente trabalhou para que víssemos o que vimos, para que vivêssemos o que 

vivemos, para sentir que muitos trabalharam e se empenharam até a veiculação da obra; um 

grupo pensou o design de letreiros, outro na trilha sonora e em espacial a música que nos 
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emocionou. Afinal, não basta saber o nome do diretor.  Descobrimos até quanto tempo foi 

preciso para fazer tudo aquilo. Às vezes. Às vezes só vemos para ficar pensando em tudo que 

passou por nós durante o filme. Sem ler nenhuma palavra, só relembrando e pensando. Talvez 

esse texto seja um pouco disso. Pensamentos, letrinhas, imagens e algum som. 

 Nos últimos minutos de Pro dia nascer feliz vemos algo diferente do restante da 

narrativa. Como não prestar atenção naquelas crianças tão pequenas que seguram seus pratos 

de forma tão cuidadosa e displicente, quase derrubando o lanche, e voltando para suas 

cadeiras, onde devem comer. E onde, provavelmente, devem estudar também. Sua curiosidade 

e atenção diante das câmeras e seus operadores nos faz ter vontade de vê-los também. 

 Em As melhores coisas do mundo, logo no início do filme, para cada nome de uma 

atriz/ator apresentado, vemos um objeto que mostra que personagem ela/ele interpreta. Como 

numa lição de escola vamos ligando os nomes aos objetos; os objetos às situações e aos 

personagens. Violão, calculadora, caveira, lápis, caderno, pernas, portas, ovos. Não 

necessariamente nessa ordem, cada coisa vai sugerindo um enredo. Mesclando filmes, 

trazemos alguns que nos tocaram. 

Precisamos, aqui, lembrar que “os personagens de um filme, portanto, só existem 

durante o tempo de projeção. Suas ‘existências materiais’ não têm anterioridade ou 

posteridade após a última cena vista na tela” (OLIVEIRA, 1999, p. 6-7). Nossas leituras estão 

localizadas nesse período de tempo cinematográfico, revistos inúmeras vezes, decompostos 

em pequenos trechos de discursos e imagens pelas orientações da Etnografia de Tela, mas 

também desejosos da inventividade proposta pela compreensão político-filosófico-pedagógico 

do cinema como experiência.   

 Em sua casa, com seu aluno de violão, Marcelo, depois de ouvir as histórias desse 

jovem, dá um conselho: numa encruzilhada você pode escolher um caminho para seguir ou 

recuar. E propôs a escolha de uma música para tocar como símbolo da escolha feita. 

O professor Marcelo, que insiste em dar mais que uma simples aula de violão e tenta 

conversar com Mano sobre suas angústias é grande exemplo da inquietude vista nos jovens. O 

que ele cobra de Mano, uma resposta diante do que acontece, é o que ele faz. Um tempo 

depois, ao ter a oportunidade, ele também faz sua escolha e vai para a Europa atrás de um 

sonho antigo e, novamente deixa um recado para Mano: corra atrás do seu sonho também. Em 

muitos casos as cobranças para os jovens está relacionada com as idealizações feitas para esse 

jovem, o que nem sempre se encaixa com as realizações das vidas de quem cobra.  
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Imagem 24 – Mano e o professor Marcelo através do violão (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 

 

 A câmera que parece estar dentro do violão – para o qual Mano se aproxima a fim 

tocar o rock que escolhe para aquele momento de sua vida – mostra a centralidade da música 

na vida dos dois personagens inventados. O ápice da cena acontece quando o violão-câmera 

vai para as mãos de Mano e se dissolve em objeto-música. 

 São caminhos de ida e vinda. Buscas pessoais e desejos de buscas e conquistas para o 

próximo. Processos que se cruzam. Caminhando pelos corredores da escola, vemos 

inquietações diversas, alunos circulam ou ficam em sala, mas o movimento é constante. 

 Importante ressaltar que podem ser considerados jovens pessoas com idades entre 15 e 

24 anos. Ou seja, apesar de falarmos majoritariamente dos alunos adolescentes, alguns 

professores podem se encaixar na faixa etária apontada, ou talvez tenham saído há pouco dela, 

o que nos faz enxergá-los como pessoas que também estão buscando realizações. Não há 

idade para a busca de realizações. Também os alunos, apesar de jovens, muitas vezes 

adolescentes quase crianças, podem estar vivenciando cobranças e responsabilidades da vida 

adulta, que para muitos chega bem cedo. 

 Escolhas de roteiro, de filmagem e de montagem ficam evidentes. Os professores 

poderiam ser mais velhos ou mais jovens, assim como os alunos. Como nos ensina Bernardet 

(1980) o cinema é feito por um grupo de pessoas que vai pensando em cada detalhe, desde o 

financiamento, publicidade e adaptações necessárias, apesar de poucos pensarem nisso e 

enxergarem o cinema como simplesmente aquela história que é contada diante dos olhos da 

qual se gosta ou não. 

 Tantas reflexões sobre esses jovens trazem uma questão importante para a educação: 

como estamos lidando com essas diferenças no ambiente escolar? Trazendo os conceitos de 
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literatura maior e literatura menor11 de Deleuze, Silvio Gallo (2008) se inspira e aponta uma 

interessante perspectiva de educação que se relaciona bem com os nossos jovens ao versar a 

respeito do que denominou educação menor. 

 

A educação menor é rizomática, segmentada, fragmentada, não está 

preocupada com a instauração de nenhuma falsa totalidade. Não interessa à 

educação menor criar modelos, propor caminhos, impor soluções. Não se 

trata de buscar a complexidade de uma suposta unidade perdida. Não se trata 

de buscar a integração dos saberes. Importa fazer rizoma. Viabilizar 

conexões e conexões; conexões sempre novas. (GALLO, 2008, p. 68) 

 

 É preciso inventar soluções, fugir do previamente estabelecido, não se restringir a 

regras e normas. Ter na criação e nas relações criadas o ponto central da educação. É 

interessante observar que algumas preocupações que geralmente se fazem presentes perdem 

um pouco o sentido quando tentam ser totalizadoras. Tentar compreender e realizar processos 

menores pode ser ainda mais rico e até respeitoso com as intenções e ideias dos próprios 

alunos. 

Com uma sensibilidade e respeito às escolhas do aluno Deivison, vemos a professora 

Edlane, do Núcleo de Cultura, afirmar: “– eu não sei se ele vai ser músico, acho que isso é o 

de menos, mas ele gosta muito da música, ele extravasa muito dessa energia quando ele está lá 

com o surdo dele, isso é importante pra ele”. A professora insere aí uma análise do que esse 

espaço pode fazer por esse aluno. Ao perceber que o mesmo passa por uma fase complicada, 

de dúvidas e rebeldia típicas da adolescência, ela se preocupa com o acompanhamento desses 

processos já que com as experiências que ele tem no lugar onde vive, isso pode se estabelecer 

na vida dele, tornando-se permanente e levando-o para vivências que podem trazer riscos. 

Analisando educações, mas também cinema, seguimos percebendo que as figuras 

mostradas são exclusividade do cinema, não as encontramos em lugar nenhum fora dele. 

 

O cinema e o gramofone foram inventados na era da mais profunda 

alienação dos homens entre si, em que as relações mediatizadas ao infinito 

são as únicas que subsistiram. No cinema, o homem não reconhece seu 

próprio andar e no gramofone não reconhece sua própria voz (BENJAMIN, 

2012, p. 176). 
 

Os personagens são apresentados através da visão do diretor do filme e seus parceiros. 

Como seria cada filmes se cada personagem construísse sua própria imagem? A primeira 

apresentação da sala de aula em que Celsa trabalha é a de duas alunas à frente da turma lendo 

                                                 
11 Para maior compreensão do conceito ler “Kafka para uma literatura menor” de Gilles Deleuze e Félix Guattari. 
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um poema e discutindo-o. Inicialmente não sabemos onde está a professora, vemos apenas 

diversos alunos sentados. Percebemos depois que se misturando aos alunos, sentada em uma 

das diversas cadeiras da sala, está a professora Celsa, que fala sobre o período do Romantismo 

e seus poetas. 

Imagem 25 – Professora Celsa (imagem do filme Pro dia nascer feliz) 

 

Em casa, conversando com a câmera – e com quem está por trás do objeto – ela 

reclama do cansaço, da desvalorização, da falta de apoio e suporte e diz que não dá conta de 

tudo o que vive sozinha. Precisa fazer terapia. Sentimos a coexistência de duas figuras: uma 

professora interessada e atenta; e uma profissional que, já em casa, desmorona de angústias e 

aflições. 

 A professora Helenita e seus alunos negociam faltas e a apresentação de um trabalho. 

Dessa vez temos câmeras que mudam de ângulo constantemente e trazem certa agitação para 

a cena, num ritmo que parece coincidir com o dos corpos e vozes dos alunos. As falas se 

entrecruzam e há discordâncias, mas há escuta de todos os lados. Não se chega a um 

consenso, mas a aula prossegue e o diálogo fica aberto. Um aluno mostra em sua fala a 

credibilidade que deposita nos professores, afirmando que “se a senhora chegar para mim e 

falar assim: não haverá aula de tal, eu vou acreditar na senhora, a senhora é professora”. Ao 

mesmo tempo em que professores podem ser figuras distantes e estranhas a alguns alunos, são 

pessoas nas quais supostamente se pode confiar. Professor mente? E o cinema, mente? 

 Apesar de constantemente questionados, professores ainda aparecem vistos quase 

como deuses ou semi-deuses, como seres superiores, acima do bem e do mal, muitos alunos e 

alunas apresentam pré-conceitos que recaem também sobre estereótipos da sociedade. O 

professor como o dono da verdade. “Não é assim, não está certo”, dizem muitos pais, em 
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casos específicos, aos seus filhos. “É assim sim, tá certo, porque foi o professor que disse”, 

costumam responder muitos dos filhos.  

 Ao mesmo tempo, professores criam modelos do que os alunos devem ser e se 

frustram quando os mesmos não correspondem ao esperado. “A mídia, as 'pessoas de bem' se 

escandalizam e projetam sobre os setores populares, sobre suas crianças e adolescentes, todos 

os estereótipos e imagens grotescas e caricaturescas de que nossa sociedade não consegue se 

libertar” (ARROYO, 2009, p. 91). Muitas imagens também são criadas no cinema, imagens 

nem verdadeiras, nem mentirosas, mas imagens-criações.  

 Expressões de vazio ou tédio nos mostram que o que interessa geralmente não está ali 

na sala de aula. Como vemos em Pro dia nascer feliz, 41% dos alunos que entram na escola 

não concluem a oitava série. E muitas vezes a escola representa mesmo um desacordo com o 

resto da vida desses jovens. 

 

 

Imagem 26 – Alunos em sala (imagens mescladas dos filmes As melhores coisas do mundo e Pro dia nascer 

feliz) 

 

 São diferentes formas de lidar com esse espaço e de percebê-lo. Importante é saber que 

precisamos assumi-las. As diferenças são parte do processo de educar e ignorá-las é negar a 

própria natureza da educação.  

 

Ou aprendemos as lições deste tempo desafiador e fazemos os diferentes e 

suas culturas entrarem, efetivamente, em nossos currículos e práticas 

pedagógicas, ou vamos acabar cedendo nosso lugar de educadores críticos e 

pós-críticos para os acríticos futebol, publicidade, ruas, gangues, drogas, 

crime, internet, prostituição infantil, trabalho forçado, filmes da Disney, tele-

turma, tele-namoro, tele-sexo... (CORAZZA, 2008, p. 6) 
  

 Aí a contribuição do cinema é essencial. Perceber diferentes formas de abordar um 
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tema, que não se contrapõem e que talvez tenham pouco em comum, mas que dialogam, 

apontam para importantes e necessárias buscas. Subverter o tempo e tê-lo como medida, faz 

do cinema arte de invenções: tempo-imagem, tempo-cinema. Descontinuidades. 

 Fotografias de cinema podem nos remeter a personagens sem que os conheçamos, mas 

ao mesmo tempo podemos criar naquele tempo-imagem intimidade com as personagens, 

cenários, falas. Olhares perdidos ou fixos num objeto são captados sem que saibamos se o 

observado sabia que estava no foco da câmera. É aí que está a magia, no mistério entre o 

espontâneo e o montado. A ilusão assumida. As suaves transições entre planos e cenas nos 

prendem à história contada sem que se preste mais atenção nas constantes mudanças de 

ângulos e cenários, a ilusão de uma natural continuidade seduz (BERNARDET, 1980).  

Imagem 27 – Olhos atentos (imagem do filme Pro dia nascer feliz) 

 

 Olhos atentos ao caderno enquanto um chiclete é mascado. A professora, à frente, com 

um quadro cheio de anotações fala de um tal Joaquim do Amor Divino Rabelo e Caneca, mais 

conhecido como Frei... que os alunos devem saber quem é para que possam completar a frase: 

Caneca. Frei Caneca. Com câmeras em sala de aula, ela fala baixo e pausadamente. Fala sobre 

o Frei e anuncia que era um homem de caridade e um líder, que queria condições melhores 

para o povo pernambucano. Após esses e outros elogios, ela conta de sua condenação à morte 

e pergunta: isso foi certo? Como esperado, as crianças respondem, ainda que de forma tímida, 

que não. 

Em um corte menos suave, que vai de um filme a outro vemos um laboratório/sala de 

aula, com bancadas, microscópios e uma turma de estudantes. A professora fala sobre amebas, 

reprodução assexuada e paradoxos enquanto alguns alunos fazem uma caricatura de uma 

menina que está no outro canto da sala. O desenho fala da homossexualidade da garota e traz 

uma pergunta: “Bruna sapata, vai encarar?”. Ignorando a situação a professora continua. 
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Ignorando tantas coisas, muitos professores continuam. Quando iremos parar? Mesmo que por 

apenas um instante. O conteúdo se impõe como sentença de ordem. Comunicações. 

 

Imagem 28 – Aula no laboratório (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 

 

 A câmera então se reveza entre o fundo e a frente da sala, centralizando os alunos e, 

muito brevemente, a professora, que tem apenas a voz como pano de fundo de uma aula que, 

para muitos alunos, está focada em atividades paralelas. São enquadramentos que mostram a 

presença da professora ali como algo secundário. 

  

Imagem 29 – Aula de História da professora Helenita (imagem do filme Pro dia nascer feliz) 

 

Com uma ênfase maior na professora, a aula de Helenita, em Pro dia nascer feliz, 

parece exigir da professora certo esforço para ser ouvida. Há muito ruído e movimentação. 
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Diferentes rostos aparecem. Alguns mais jovens outros nem tanto. É uma turma da noite, a 

iluminação não deixa dúvida. Ao perguntar sobre Getúlio Vargas para uma aluna mais velha a 

professora recebe a resposta de outro estudante, que diz “eu sou da época do Collor”. Ela 

parece não perceber a brincadeira e continua a fazer perguntas sobre a História que está nos 

livros didáticos. 

 Enquanto isso, histórias diversas são contadas no cinema. A cada professor 

apresentado, a cada aluno visto, conexões vão sendo feitas. Através de câmeras que vão de um 

personagem a outro ou de cortes que ligam um espaço a outro relações vão sendo 

estabelecidas. Um passeio por corredores silenciosos nos leva a tumultuada sala de aula de 

História da professora Helenita; e a explicação sobre a política do café com leite do período 

da República Velha no Brasil nos leva à fala de Deivison, que reivindica ser inteligente e 

aponta a falta de fé depositada nele.  

 Imagem 30 – Aula de Física do professor Artur (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 

 

As aulas continuam também em As melhores coisas do mundo, e a inquietação dessa 

vez se deve à dificuldade na resolução de um problema de física, que vemos de perto no 

caderno da estudante Raíssa.  

 Se aproximando do caderno o professor percebe que ela se atrapalhou em alguma parte 

do percurso. Enquanto os demais alunos observam a situação, ele sente o nervosismo da 

estudante e pede para que todos fechem seus cadernos. Percebendo a tensão gerada diante da 

disciplina ele afirma que permitirá o uso do livro no dia da prova, o que agrada a turma. Os 

rostos que antes eram mostrados sem muito foco e misturados, aparecem então com nítidos 

sorrisos estampados. Com todos mais contentes, o professor Artur retorna às explicações do 

conteúdo estudado, que agora parece mais ameno e simples. 
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 Os cortes, como o piscar de olhos (MURCH, 2004) nos mostram – em uma descrição 

reducionista – caderno, feições aflitas, fala do professor, expressões felizes. Sem que 

percebamos todos esses cortes entre cada ação a cena nos conduz a um ritmo de mudança de 

clima de todos os personagens. A tática de ensino do professor fica mais evidente diante dessa 

construção. 

 Tantas questões e possibilidades de leituras apontam para a necessidade de uma prática 

reflexiva e que necessita de constante atualização, situações que refletem já no início da 

formação docente. Dados apontam que em cinco anos o número de concludentes em 

Pedagogia caiu pela metade, e que a evasão nas licenciaturas é crescente (GATTI; 

BARRETTO; ANDRÉ, 2011). Onde estarão esses professores daqui a um tempo? Quem 

serão? Quantos restarão? 

 Digitamos no site Google “problemas docentes” e recebemos mais de trinta mil 

resultados. Fica óbvio que não é preciso procurar muito para perceber que trata-se de uma 

profissão com muitas questões a serem pensadas. E mesmo que mudemos de ponto de vista 

nada muda o fato de que há muita coisa para ser questionada e enfrentada na educação. 

 

Esconjuro (três vezes) os legisladores de plantão, fiscais dos tribunais, 

inquisidores, dispostos a flagrar deslizes e a apagar modos particulares de 

expressão. Invoco aqueles e aquelas que se afeiçoam aos traços do desatino, 

da desrazão, do intempestivo. Homens e mulheres de criação, de estéticas 

variadas e invertidas. Homens e mulheres de políticas marginais, menores, 

da música e da literatura desobedientes. Outras formas de expressão podem 

ser experienciadas, em outras relações de saber-poder, puxando outras 

formas de conteúdo. (CORAZZA, 2008, p. 1) 
 

 É aqui que o cinema e a criação da arte nos dão então motivações e possibilidades de 

pensar a respeito das questões que envolvem a educação. Sejamos professores-cineastas, ou 

professores-pintores. Tragamos a arte, com toda sua fumaça, para a turva vivência que cerca 

nosso ambiente profissional. Transformemos alunos em artistas. Livremo-nos de todas as 

gaiolas e grades. 

 Afinal, não seriam os estudantes como um pássaro na gaiola? Mas, assim como 

Calvin, na charge abaixo, essa postura pode ser facilmente reavaliada e mudada. Assim como 

aquele filme que precisou de 230 horas para chegar em 2 horas e 25 minutos, é preciso 

investir tempo no processo de edição. São processos em construção que encontramos nas 

narrativas vistas. Pessoas que, mesmo em sua condição de adultos já 'formados' em sua 

profissão específica, estão vivenciando novas experiências e aprendendo com elas. A mãe de 

Mano passa por um difícil processo de separação e conta com o filho para ajudá-la em muitos 



58 

 

 

momentos. 

 

Imagem 31 – Calvin e Haroldo 

 

 Como professora universitária ela também tem conceitos bem rígidos sobre o não 

envolvimento entre professores e alunos, “é um código de ética” da profissão, como ela 

mesma afirma várias vezes durante o filme. Porém, um texto de seu filho, que pede a 

recontratação do professor que foi beijado por uma aluna, a faz flexibilizar, mesmo que 

pontualmente, a convicção que tinha. 

 Por trás de uma estante que não a revela por completo Camila fala sobre seus alunos e 

a impossibilidade de relacionar-se com eles. Temos então a sensação de que ela não se mostra 

inteira. E se ela pudesse revelar-se por completo? Sem códigos ou qualquer coisa que a 

deixasse coberta? Seria possível despir-se desses conceitos? 

Os jovens, com suas inconstâncias e inquietações parecem conseguir mostrar para os 

adultos, em alguns momentos, que a mudança também é bem-vinda. O desacordo com pais e 

professores, e a vontade de ser algo novo, mostra que eles “não tem mais o mesmo corpo nem 

o mesmo comportamento; adulto nenhum soube inspirar-lhes uma moral adequada” 

(SERRES, 2013, p. 15). Carol afirma: “Eu não quero casar, deve ser um saco casar”. Diante 

de tantas relações conflituosas e separações parece fazer sentido o que Carol deseja. Mas não 

é só isso que mudou e muda nos jovens contemporâneos. 

 

Agora, sua expectativa de vida beira os 80 anos. No dia em que se casaram, 

seus bisavós haviam prometido fidelidade por apenas uma década. Ele e ela, 
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entretanto, caso pensem em viver juntos, irão prometer o mesmo por 65 

anos? Os pais herdaram quando tinham cerca de 30 anos de idade, eles, 

porém, terão que esperar a velhice para receber o legado. Não são mais as 

mesmas idades que eles conhecem, nem o mesmo casamento, nem a mesma 

transmissão de bens. (SERRES, 2013, p. 14) 
 

 

Imagem 32 – Mano e Camila, sua mãe (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 

 

 São novas formas de lidar com o mundo. Nem melhores nem piores. Mas formas que 

precisam ser percebidas. Quando eles assumem que fazem coisas consideradas erradas – 

como usar drogas ou querer parar de estudar – e se mostram sem pudores, não estariam esses 

jovens fugindo da falsidade? Será que conseguirão seguir resistindo a ela? 

 “No outono de 1998, em pleno centro de Buenos Aires, um transeunte distraído foi 

esmagado por um ônibus. A vítima atravessava a rua falando por um telefone celular. 

Falando? Fingindo que falava: o telefone era de brinquedo.” (GALEANO, 2009, p. 258). Não 

estariam muitos sujeitos da educação dessa forma? Sendo atropelados enquanto tentam 

convencer os outros de que estão fazendo algo importante? 

 Também negando a ilusão do cinema e das artes estaríamos num processo de atropelo. 

Afinal, o que faz um professor ao montar uma aula senão selecionar conteúdos e editá-los em 

determinada ordem? Talvez as recomendações gerais limitem um pouco mais nossos roteiros, 

mas sem dúvida temos muitos filmes diferentes sendo ensinados em muitas escolas diferentes 

por todo o mundo. E cada aluno-espectador sai dele com uma experiência diferente. 

 

 

 

 



60 

 

 

Imagem 33 – Cidade de São Paulo (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 

 

 “Cada floco de luz desta cidade noturna é um filme, ou uma cena dentro de um deles” 

(OLIVEIRA, 1999, p. 9). São muitas as possibilidades de histórias para contar e muitas as 

possíveis formas de contar uma mesma história. Por isso questionamos as escolhas dos 

diretores, produtores e até as nossas próprias escolhas. Apenas para tornar explícito que são 

escolhas e que elas nos permitem produzir determinadas experiências e não outras. Antes que 

se tornassem filmes e fossem exibidos foram muitos os questionamentos sobre o que dizer e 

como dizer. Pensamentos que vão crescendo e construindo o processo criativo. Seguimos 

pensando sobre o que fazemos diariamente, sobre o modo que nos fazem viver e nos fazemos 

viver. Sobre os riscos que corremos. A respeito do quanto precisamos assumir sobre a 

fragilidade da vida. Do cinema. E da educação. 
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4. PINTURAS QUE SE ABREM PARA OUTRAS PINTURAS 

 

 Devaneios de pessoas que experienciam novas formas de enxergar o que está no 

mundo. Assim são os filmes – não só os que analisamos, mas tantos outros que contribuíram 

nas construções aqui presentes – e assim é esse trabalho, essa escrita, essa narrativa.  

 

A arte consiste em fazer os outros sentir o que nós sentimos, em os libertar 

deles mesmos, propondo-lhes a nossa personalidade para especial libertação. 

O que sinto, na verdadeira substancia com que o sinto, é absolutamente 

incomunicável; e quanto mais profundamente o sinto, tanto mais 

incomunicável é. Para que eu, pois, possa transmitir a outrem o que sinto, 

tenho que traduzir os meus sentimentos na linguagem dele, isto é, que dizer 

tais coisas como sendo as que eu sinto, que ele, lendo-as, sinta exactamente 

o que eu senti. E como este outrem é, por hipótese de arte, não esta ou 

aquela pessoa, mas toda a gente, isto é, aquela pessoa que é comum a todas 

as pessoas, o que, afinal, tenho que fazer é converter os meus sentimentos 

num sentimento humano típico, ainda que pervertendo a verdadeira natureza 

daquilo que senti. (PESSOA, 2010, p. 260-261) 

 

 Sendo assim também nesse trabalho, há um esforço para que as experiências sentidas 

estejam aqui de tal forma que outros também a possam sentir. É o movimento de entender e 

de se fazer entender que move as reflexões presentes nesse texto. Especialmente o cinema, 

com sua riqueza de linguagem, nos tocou para pensar sobre as questões que nos movem 

enquanto professores e estudiosos da educação. 

 Como a educação e o cinema, essa dissertação representa um processo que começou 

bem antes dela e não terminará em seu último ponto final (ou ponto-parte de uma reticência). 

Apesar disso, apenas aqui, como apenas nos filmes, esses personagens e enredos existem, por 

isso vamos nos despedindo aos poucos dessa escrita enquanto desejamos retornar a ela em 

outros momentos. 

 

4.1. Pintura 1 – Cinema e suas funções 

 

 Diante de tantas produções, nos perguntam, e nos perguntamos também, qual seria a 

função da arte? Ser útil? Defendemos que não. Porém, isso não significa dizer que ela não 

seja necessária. Precisamos de arte para viver, para sobreviver e para respirar. Para nos 

mantermos humanos. 

 Em O Sorriso de Monalisa12, a recém-chegada professora de História da Arte – 

                                                 
12

Filme de 2003, dirigido por Mike Nemell. 
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interpretada por Julia Roberts – em uma escola tradicional para jovens mulheres na década de 

1950 mostra a suas alunas uma imagem que elas não conhecem e pergunta se trata-se de uma 

obra de arte. O quadro mostrado é “Carcass of beef” pintado por Chaim Soutine em 1924. 

 

Imagem 34 – Aula de História da arte com projeção de um quadro de Chaim Soutine (imagem do filme O sorriso 

de Monalisa) 

 

 O barulho pesado da inserção do slide na máquina de projeção antiga endereça um 

susto ao público junto com a imagem uma carcaça. Além disso, a pouca iluminação e a 

câmera alta, que aumenta a dimensão de uma grande sala de aula, dão uma impressão de 

estarmos diante de algo importante e sério. As estudantes perguntam sobre a validade daquela 

obra até então desconhecida e a dúvida fica para aquelas que tinham tantas certezas: o que 

define algo como arte? Quem define se algo é ou não é arte? Assim ficamos diante das obras 

analisadas, com menos certezas que questões mais audaciosas. O que é educação? Para quem 

ela é importante? O que têm a nos dizer tantos personagens com tão interessantes histórias a 

contar? Continuamos a ouvir-ler e contar histórias. 

 

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que 

descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das 

dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas 

alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus 

olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino 

ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, 

gaguejando, pediu ao pai: – me ajuda a olhar! (GALEANO, 2013, p. 15) 

 

 De muitos lugares vieram as contribuições para nos ajudar a olhar para tantas 

possibilidades de narrativas e criações. Não à toa, esse texto de Eduardo Galeano foi 

intitulado de Função da arte. Aliás, muitos de nossos personagens poderiam relatar como a 
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arte é importante para eles. É preciso então perceber as construções de cada um como parte de 

um processo que também é educacional, apesar de às vezes ignorado pela educação formal, 

que cobra mais repetição que criação, que centra-se no conteúdo e na memorização. Então, 

apesar desse espaço, é através da música e da literatura que muitos personagens vão 

construindo conhecimentos e se colocando no mundo como sujeitos de pensamento. 

 

Imagem 35 – Deivison e sua colega durante a aula de História (imagem do filme Pro dia nascer feliz) 

 

 Em Pro dia nascer feliz, Deivison só pertence honestamente e com vontade à escola 

quando está na banda. Quase não o reconhecemos quando o vemos na aula de história: sério e 

de cabeça baixa. Ou com a mão no queixo como quem simplesmente espera para sair dali. Já 

durante os ensaios da banda é possível ver um jovem alegre e concentrado no que faz. Os 

sentidos provocados pelas diferentes atividades da escola ficam evidentes também pelos 

planos utilizados. Sentado em sala de aula só se vê seu rosto e ombros, mas tocando é 

possível ver todo seu corpo, que se movimenta livremente. 

 No interior de Pernambuco Valéria mostra seus livros e os poemas que escreve como 

quem revela um tesouro. No sofá de casa, com sua mãe ao fundo, que parece estar observando 

tudo que acontece, ela vai contando as histórias de quem demonstra ter passado por momentos 

difíceis, mas se mostra feliz com a possibilidade de relatar o que passa e mostrar para o 

mundo. 

Pouco antes de recitar um de seus poemas e contar parte de sua história, andando por 

uma feira em Manari-PE, vemos Valéria e sua amiga no centro da tela e barracas com 

alimentos diversos a seus lados. O modo como ela vai andando sempre à frente e decidindo 

sobre o que será comprado passa a ideia de que ela já tem responsabilidades de dona de casa e 

de que já não é mais uma adolescente. A arte parece ser seu único espaço de liberdade, pelo 



64 

 

 

menos os discursos e as escolhas fílmicas nos ajudam a entender essa personagem assim. 

 

Imagem 36 – Valéria e Mariana na feira (imagem do filme Pro dia nascer feliz) 

 

 Mano encontra na música, especialmente no violão e na guitarra, a expressão para o 

que sente. Até para conquistar a menina que ele gosta ele usa a música. Além disso, a aula de 

violão é um espaço quase de fuga, no qual ele consegue falar sobre o que acontece em sua 

vida e extravasar a energia que acumula em espaços que precisa conter-se. 

 Muitas vezes a lógica educacional – que está inserida numa lógica social – é a do 

consumo do conhecimento e, portanto, da transmissão. É preciso consumir cada vez mais. 

Pouca atenção, todavia, parece ser dada à produção de conhecimento.  

 

A arte livra-nos ilusoriamente da sordidez de sermos. […] O amor, o sono, 

as drogas e intoxicantes, são formas elementares de arte, ou, antes, de 

produzir o mesmo efeito que ela. Mas amor, sono e drogas tem cada um a 

sua desilusão. O amor farta ou desilude. Do sono desperta-se, e, quando se 

dormiu, não se viveu. As drogas pagam-se com a ruína de aquele mesmo 

físico que serviram de estimular. Mas na arte não há desilusão porque a 

ilusão foi admitida desde o princípio. Da arte não há despertar, porque nela 

não dormimos, embora sonhássemos. Na arte não há tributo ou multa que 

paguemos por ter gozado dela (PESSOA, 2010, p. 270). 

 

 A arte é, portanto, forma de pensar e de expressar pensamentos, sentimentos, 

humanidades. De buscar sentidos e construções que não se consegue de outra forma, a não ser 

livre e conscientemente. Como nos lembra Deleuze a arte não tem compromisso com a 

informação nem com a sua difusão, mas sim com a construção e invenção de ideias. Não está 

circunscrita na lógica da comunicação. Está livre, em seus processos de criação, do 

condicionamento de entendimento e de compreensão dos outros. 

É então nessa construção – nos casos dessas análises construções fílmicas – que vemos 
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uma opção pela centralidade da arte e de seus caminhos pelas vidas dos personagens. No 

trabalho de montagem há grande cuidado para que se extraia o máximo dos efeitos utilizados 

tornando-os invisíveis (XAVIER, 1984). Ou seja, a narrativa é construída de tal forma que 

imaginamos que aquela é a melhor forma ou que aquele foi o caminho 'natural' das coisas. A 

intenção é que passe despercebido o fato de que tudo que está ali foi intencionalmente 

escolhido. 

 Partindo de uma teoria que questiona a autoria das obras de Shakespeare, o filme 

Anonymous13 relata uma narrativa que mostra o autor das obras e o ator que finge e assume as 

peças em público – William Shakespere. Em determinado momento, o escritor – ao ser 

questionado sobre suas intenções – afirma que todo artista pretende dizer algo, de outra 

forma, faria sapatos; e que uma arte sem nada a dizer é simplesmente decoração. O que 

quiseram dizer os autores das obras analisadas? Ou melhor, o que pode ser lido do que foi 

produzido? Afinal, não lidamos com a dimensão das intenções, mas das experiências que 

foram suscitadas. 

 Questionar. Sair da zona de conforto. São sensações que muitas falas podem provocar. 

Remetermo-nos a outros espaços, tempos, sentimentos, que não experienciaríamos se não 

fosse por meio do cinema.  

 

4.2. Pintura 2 – Cinema e escola 

 

 O que significa abandonar a escola? E o que significa permanecer nela? No que esse 

espaço contribui na vida desses jovens? Alguns crescem com ela, outros apesar dela. Para 

alguns ficam ensinamentos, conceitos, conteúdos; para outros a sensação de desvalorização. 

Alguns sentem falta, outros planejam o dia em que sairão dela. O estudo fora da escola ainda 

é presente na vida de poucos personagens. Famílias comemoram o bom desempenho nesse 

espaço, mas também questionam as ações de gestores e professores. São muitas facetas de 

tantas educações. 

 Lendo “Leituras de nossas vidas: As vozes do sertão” (SANTOS, 2014) lemos relatos 

de jovens que, vivendo em condições difíceis, em áreas rurais, veem na educação uma 

possibilidade de melhora de vida. Assim como Valéria em Pro dia nascer feliz, eles fazem 

seus planos tendo a educação escolar como fundamental. Podemos ver aí também as 

diferenças que se fazem presentes entre as perspectivas de vida no campo e na cidade. 

                                                 
13  Filme lançado em 2011, dirigido por Roland Emmerich 



66 

 

 

 É sempre complicado tentar entender o que se passa com os alunos que dizem gostar 

da escola, mas que se mostram desconectados dela; ou que não parecem considerá-la 

importante, mas que fazem grandes esforços para continuar nesse espaço. Estudando 

trajetórias escolares com um grupo de professores, Arroyo (2009) traz considerações 

importantes.  

 

Nada fácil entender essas trajetórias dos alunos tão contraditórias. Vêem a 

escola como uma terra de promessas; se a valorizam tanto, por que nela 

agem como quem nada tem a perder? O fato de voltarem às aulas 

sacrificando seus tempos de sobrevivência é um sinal evidente de que 

valorizam a escola e de que esperam dela algo mais do que dela muitas vezes 

recebem. É o pouco tempo que a sociedade lhes dá para serem crianças e 

adolescentes que os leva a ser tão exigentes com os tempos de escola. Pagam 

caro por permanecer na escola. (ARROYO, 2009, p. 102) 
 

 Cada um tem sua forma de vivenciar e valorizar a educação e a escola, alguns 

precisam abandonar aquele espaço, outros resistem. Questionamos também, não apenas 

personagens, mas seus autores. Por que se decidiu mostrar tais trajetórias e não outras? Nos 

processos de busca por validação dos jovens e dessa pesquisa, somos levados a questionar 

seus valores e também a pensar, mas por que não?  

 

Por que ela tagarela tanto, em meio ao tumulto de colegas tagarelas? Porque 

todos têm o tal saber que se anuncia. Inteiro. À disposição. Na mão. 

Acessível pela internet, Wikipédia, celular, em inúmeros sites. Explicado, 

documentado, ilustrado, sem maior número de erros do que nas melhores 

enciclopédias. Ninguém mais precisa dos porta-vozes de antigamente, a não 

ser que um deles, original e raro, invente (SERRES, 2013, p. 45). 

 

 E onde está a invenção nas obras vistas? Quem mais inventa? Quem mais tagarela? 

Mesmo sem questionar diretamente os métodos e conteúdos da escola, há uma constante 

queda de braço entre o que se aprende fora e dentro da escola, entre as cobranças da escola e 

da vida fora desse espaço.  

 Jovens de uma escola não identificada em Pro dia nascer feliz falam tranquilamente 

sobre a falta de sentido da escola, do desemprego que os espera mesmo que concluam o 

Ensino Médio e do delito como forma de sustento e até diversão. Enquanto eles falam 

assistimos do alto o pátio de uma escola com alguns alunos, mas principalmente seu chão, 

com sombras que passam. Sombras de jovens que vão passando sem serem identificados e 

que rapidamente também podem desaparecer. 

 A diversidade das falas dos personagens mostra a diversidade de nossos jovens. A 
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perspectiva de estudar em uma universidade e só então trabalhar aparece como opção para os 

jovens de classe média. Porém, os jovens das periferias e zonas rurais têm no trabalho – que 

aqui consideramos como qualquer forma de busca por sustento financeiro, e que geralmente 

acontece de maneira não formal – como parte da rotina, ou passam a ter logo após concluírem 

o Ensino Médio. 

 Mas tudo isso acontece, ou pode acontecer, quando se tem aula, pois em alguns 

lugares, como é o caso de Marari-PE, não existe nem escola de ensino médio. As alunas 

percorrem cerca de trinta quilômetros para chegar em uma escola. E as que existem passam 

por difíceis situações. Em Pro dia nascer feliz uma voz sem rosto – vemos apenas partes da 

escola enquanto a ouvimos – conta a trajetória do dinheiro da escola, que chega uma vez por 

ano e vai se despedaçando até uns seiscentos reais ficarem na escola.  

 Os professores se encontram numa situação em que o distanciamento entre a 

idealização docente e as condições efetivas de trabalho são cada vez maiores (GATTI; 

BARRETTO; ANDRÉ, 2011). A escola recebe esses profissionais com problemas e dúvidas. 

 Tanto quando se resolve mostrar escolas públicas com muitos problemas e professores 

que faltam, ou escolas particulares com ótimas condições e profissionais, percebemos aí 

posicionamentos. Almeida (1999) entende o cinema como arte da memória, como importante 

processo de criação e recriação da memória coletiva, muitas situações são mostradas e 

reforçadas para que nos acostumemos com elas. É o cinema como técnica, arte e ideologia. 

Xavier (1984) reforça esse ponto de vista apontando o cinema como campo de embate entre 

diferentes posições ideológicas 

 Percebemos diversas imagens de professores, alunos e escolas. São sujeitos e espaços 

de múltiplas vivências, interpretações e sentimentos. Acima de tudo, aprendemos que 

professores são pessoas, e que escolas são espaços feitos por pessoas. As falhas e conquistas 

são sentidas por muitos sujeitos, e há também o intuito de muitos de construir juntos 

trajetórias de vida. Cada um dá destaque para determinada vivência, mas há quase sempre 

uma centralidade da educação na vida de nossos personagens.   

 

4.3. Pintura 3 – Cinema e Profissão Docente 

 

 Suor na testa, cabelo desarrumado, passos largos, impaciência. Uma breve descrição 

que contemplaria muitos professores, mas que, nesse caso, apresenta Verônica. O nome da 

professora de Ensino Fundamental dá nome ao filme de 2009. Apesar do evidente e declarado 

cansaço e da vontade de não mais fazer aquilo, ela trabalha todos os dias e em um desses 
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acaba tomando decisões perigosas para livrar um aluno de um destino trágico. Nessa linha 

tênue entre cansaço e desejo vivem muitos professores. Mas é também na sombra desse tão 

proclamado amor pela profissão – que nos tornaria capazes de tanta coisa – que vão ficando 

muitas discussões acerca desse profissional. 

 Em As melhores coisas do mundo o professor de Física Artur aparece numa tentativa 

constante de mover o desejo de aprender para a sala de aula. De mostrar que é possível 

aprender física. Em cenas de intervalo entre as aulas o professor aparece com um livro na mão 

tentando explicar algum conteúdo para quem se interessar. Ele aparece também em conversas 

com os alunos, numa busca de escuta e troca. 

 Já a professora Celsa, em Pro dia nascer feliz, busca a compreensão do outro e de si. É 

preciso entender o aluno, o que ele passa, e isso afeta aquele que o faz. Em alguns momentos 

parecem dois seres diferentes: o professor dentro e fora da sala de aula. Ela busca conversar e 

compreender os alunos, mas sente o peso de carregar tantas histórias difíceis. 

  

Imagem 37 – Corredores vazios (imagem do filme Detachment) 

 

Mas e o professor, quem o escuta? Quem busca entendê-lo e ajudá-lo? Em trechos de 

entrevistas com professores, eles sempre aparecem sozinhos, já os alunos aparecem com 

amigos ou parentes por perto. Seriam os professores pessoas mais solitárias? 

 Em uma escola vazia, pela noite, professores esperam pelos pais para uma conversa. 

Mas eles não chegam. Trata-se de uma escola nos Estados Unidos da América no filme 

Detachment14. Uma professora antiga desabafa: – sempre achei que essa escola tinha um 

espírito. Mais que tijolos os professores sentem vida na escola, mas sem os alunos ela parece 

estar morta. 

 Mesmo quando tentamos entender esse sujeito separadamente, temos que ter uma 

                                                 
14 Filme lançado em 2011, dirigido por Tony Kaye. 
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dimensão maior. No contexto escolar, na atuação de sua profissão, professor só existe com 

aluno. Escola também. Em As melhores coisas do mundo cenas de escolas vazias também nos 

trazem a impressão de ver um lugar sem vida. Apenas objetos inanimados, rastros de vidas 

que passaram por ali, e que resistem. 

 

Imagem 38 – Sala de aula durante o intervalo (imagem do filme As melhores coisas do mundo) 

 

 Nenhum professor comenta diretamente o vazio desse espaço, mas a busca pelo 

interesse e presença dos alunos é motivadora de muitas práticas; por mais difícil que a 

profissão possa ser, existe sempre a preocupação com esses jovens e suas possibilidades 

naquele espaço – e em outros. Edlane, do Núcleo de Cultura, vê no jovem que para muitos é 

problemático, um sujeito cheio de possibilidades. É através do Núcleo de Cultura que 

Deivison, em Pro dia nascer feliz, se torna pertencente àquele espaço, quase sempre tão 

distante. 

 Parece existir nos filmes uma situação constantemente apresentada, recorrente: 

professores aparecem quase sempre como profissionais de vivências muito difíceis, com uma 

prática cansativa, mas que conseguem enxergar naquele local de trabalho possibilidades e que 

buscam melhorias para aquele espaço, especialmente para os alunos. Trata-se de uma forma 

válida de representar e apresentar esse profissional.  

Mas por quê ela seria tão recorrente? Por que nossa experiência fílmica nos fez senti-

la? Talvez porque o cinema como arte da memória, sutilmente, nos remeta a tantas outras 

histórias de professores sofridos e crentes do seu papel salvador. Talvez porque no Brasil essa 

memória de professor ainda esteja com força suficiente para se manter em nós, mesmo que 

discordemos dela. Talvez porque precisamos esquecer dessa memória e o cinema como 

memória e ao mesmo tempo esquecimento seja uma arte possível de nos ajudar. 
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4.4. Pintura 4 – cinema e vida 

 

A publicidade manda consumir e a economia o 

proíbe. As ordens de consumo, obrigatórias para 

todos, mas impossíveis para a maioria, são 

convites ao delito. Sobre as contradições de nosso 

tempo, as páginas policiais dos jornais ensinam 

mais do que as páginas de informação política e 

econômica. 

Esse mundo, que oferece o banquete a todos e 

fecha as portas no nariz de tantos, é ao mesmo 

tempo igualador e desigual: igualador nas idéias e 

nos costumes que impõe e desigual nas 

oportunidades que proporciona. (GALEANO, 

2009, p. 25). 

 

 “O cinema dá a impressão de que é a própria vida que vemos na tela, brigas 

verdadeiras, amores verdadeiros” (BERNARDET, 1980, p. 12). E não seria assim mesmo? O 

que acontece nos filmes aconteceu em algum momento? Vai acontecer? Foi inventado? A 

busca por identificação e a ilusão alcançada pelo cinema são importantes para o 

encantamento. E as diversas ferramentas da linguagem cinematográfica aumentam o encanto 

e ao mesmo tempo a ilusão. Ilusionismo da imagem em movimento que nos faz achar que o 

que vemos e ouvimos é o mundo que vivemos. 

 A tela diante da qual vemos o cinema encanta; encanta de uma forma diferente da tela 

de uma pintura, que está nitidamente imóvel. Ao invés da contemplação de uma imagem, 

somos chamados a ver diversas imagens que vão se sobrepondo. “O cinema é a forma de arte 

correspondente aos perigos existenciais mais intensos com os quais se confronta o homem 

contemporâneo” (BENJAMIN, 2012, p. 207).  

 É uma forma de contar histórias que está em constante crescimento. E as diferentes 

possibilidades dentro da linguagem cinematográfica também encantam e surpreendem. A 

narração de Mano dá um tom pessoal aos acontecimentos vistos em As melhores coisas do 

mundo. Nos sentimos como um amigo próximo do personagem. Em Pro dia nascer feliz, 

apesar de não percebermos um narrador fixo durante todo o filme, também sentimos uma 

aproximação dos jovens e professores, que parecem narrar a obra em conjunto.  

 

Mas nem sempre o narrador justifica sua posição através de um personagem. 

Pensemos numa cena em que dois personagens se perseguem pelas ruas de 

uma cidade sem se ver, ou duas crianças brincam de esconde-esconde, ou um 

assassino aproxima-se de sua vítima que não o pressente: nestes casos, se 
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vemos alternadamente um e outro, não temos o ponto de vista de 

personagens já que eles não se estão vendo. É realmente aí o ponto de vista 

do narrador, que está fora da estória, que sabe e vê mais a respeito dos 

personagens do que eles próprios. (BERNARDET, 1980, p. 44) 
 

 Professores falam de alunos e alunos falam de professores, mas uns não ouvem os 

outros, apenas nós, espectadores, sabemos o que eles falam de si e em que pontos as 

narrativas se encontram e desencontram. Sentimos também a questão da montagem, e de 

como o autor do filme é presente em cada construção. É aí também que voltamos ao encanto 

de ver aquilo que não se vê em nenhum outro lugar. Em que situação de vida se vê diversos 

ângulos da mesma 'cena'? É preciso ver cinema para ter o “ponto de vista de Deus”, como 

Bernardet nomeia. 

 Os narradores, porém, estão quase sempre diluídos no filme e não são facilmente 

identificados. Em Pro dia Nascer Feliz, aliás, a primeira fala é a de uma jovem que aponta a 

crueldade dos modos de existir em que vivemos e que parece ser uma introdução ao filme: 

preparem-se para ver modos difíceis de vida e de existência. Apesar disso, ela não é a 

narradora da história, pelo menos não a única. Uma narração abafada em vídeos antigos, em 

preto e branco, pergunta “a culpa será da juventude dita transviada ou somos nós que não lhe 

oferecemos um caminho”? Valéria recita Vinicius de Moraes e depois, ao contar suas 

vivências e pensamentos narra caminhos e vidas, juntamente com tantos outros personagens-

narradores. Aliás, é Valéria que encerra a narração do filme. Com um poema que faz uma 

homenagem a cidade que vive e nasceu e nos leva a pensar sobre todas as trajetórias vistas. 

Duras, mas necessárias e das quais não abrimos mão. Passaríamos por tudo de novo.  

 Os dois filmes nos mostram heterogêneas formas de ser professor e aluno, mas suas 

diferenças nos endereçam o desejo de que ser professor e alunos no Brasil é muito difícil, 

desafiador e ingrato. Ao mesmo tempo, os dados que aparecem em Pro dia Nascer Feliz 

produzem espanto, mas podem estar ali justamente pra dizer que pensar a educação é 

necessário. Para dizer que esse filme é necessário. E não seriam todos eles?  

 Em As melhores coisas do mundo, o caderninho de Carol, roubado por Mano – curioso 

por saber o que sua amiga tanto escreve – fecha um ciclo que começou com o que parecia ser 

a pior coisa do mundo para Mano, ao ver sua família se separar. Na lista das melhores coisas 

feita por Carol estão uma bomba de chocolate de padaria e o momento em que Mano tocou a 

música Something na escola – música que ele tanto buscou ao longo do filme. Talvez o 

aprendizado dessa música represente também os diversos processos vividos por tantos 

personagens, que já não eram os mesmos ao fim do filme. 
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 Em uma sala de aula qualquer é através de uma exibição de filme que a professora 

conseguiu fazer seus alunos olharem para frente. Algum som, algum gesto, algum rosto 

segurou aquele jovem dentro de um ambiente que antes não lhe interessava. O filme era 

daqueles que não passam na sessão da tarde, nas emissoras de programação aberta, era curto, 

o que gerou uma inquietação. – Já acabou? Cadê o resto? Lição do dia: nem todos os filmes 

duram uma hora e meia. Foi o que ensinei naquele dia para uma turma de 2º ano do Ensino 

Fundamental. Mais do que tal conteúdo ou modo de pensar, filmes podem mostrar que 

existem diferentes formas de fazer qualquer coisa. Como expectadores-pesquisadores 

aprendemos que é possível aprender com os filmes tanto quanto aprendemos com os livros.  

  

 Imagem 39 – O ônibus de Frida Kahlo. Quadro pintado em 1929. 

 

As diferentes formas de contar e de viver as histórias vistas nos filmes também são 

frutos de diversas memórias da escola, afinal, as pessoas que pensaram os filmes e o 

realizaram também passaram por esse ambiente. Nesse processo vemos trajetórias como a de 

Clecia, de 13 anos, que subversivamente, contrariando as expectativas, vai para a escola 

mesmo doente. Mesmo com a mãe e as amigas dizendo que ela não deveria ou que é louca por 

querer estudar, ela vai. Assim o filme e a personagem nos indicam que para ir às escolas é 

preciso persistência. A escola é parte fundamental de sua vida. E a subversão, tão importante 

no cinema, se faz fundamental na educação e na escola. 

 No quadro o ônibus, da artista mexicana Frida Kahlo, todos olham para a frente, mas a 

criança não se contenta e volta o rosto para a janela. Ela quer ver tudo o que há, o que passa e 

o que fica. A novidade e o frescor de sua vida a faz trazer uma nova perspectiva. Assim são os 

jovens que vemos em tantas narrativas que encontramos por aí. É preciso estar atento para não 

perder a astúcia de seus pensamentos e movimentos. 
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Nunca pretendi ser senão um sonhador. A quem me falou de viver nunca 

prestei atenção. Pertenci sempre ao que não está onde estou e ao que nunca 

pude ser. Tudo o que não é meu, por baixo que seja, teve sempre poesia para 

mim. Nunca amei senão coisa nenhuma. Nunca desejei senão o que nem 

podia imaginar. À vida nunca pedi senão que passasse por mim sem que eu a 

sentisse. Do amor apenas exigi que nunca deixasse de ser um sonho 

longínquo. (PESSOA, 2006, p. 120) 

 

 Ao lermos essa prosa de Fernando Pessoa podemos quase ouvir a voz de algum de 

nossos personagens. São questões humanas, de busca e de conflito, que movem nossos 

personagens – incluindo aí diretores, produtores, escritores e toda a equipe; incluindo ainda os 

escritores dessa dissertação. 

 Parada numa cadeira de aeroporto percebo que todos ali estão perdidos. Indo ou 

voltando. Ou presos em algum trecho do caminho. Ninguém está seguro quando viaja. Nem 

quando escreve. Por isso tudo se torna tão fascinante. “[...] Voltaremos à normalidade assim 

que tivermos a certeza do que é de fato normal” (ADAMS, 2010, p. 68). 

 Através de dois filmes, mas não só deles, foi possível pensar em muitas questões sobre 

educação, cinema, arte e vida. Tantas coisas precisaram ficar de fora ou estão em outros 

espaços de vida e criação. Mas é motivador perceber como é fecundo pensar por meio das 

artes. Fica, então, mais do que as reflexões feitas, a vontade de seguir pensando artes e 

educações dentro de cada uma e das duas em conjunto. 

 

*** 

 

Eu gosto do cheiro de alho e cebola que fica na ponta dos dedos depois de cozinhar um belo 

almoço. Pena que quando a gente escreve não tem um cheiro que fica para lembrar o trabalho 

feito... 

 

***
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APÊNDICE 1 – FILMES – DE 2001 A 2011 – PRÉ-SELECIONADOS PARA A 

PESQUISA 

 

 As listas de projetos contemplado pelo Programa Petrobrás Cultural dividem os 

longas-metragens em duas formas de patrocínio, sendo uma a produção e outra a difusão. 192 

filmes – lembrando que estamos considerando apenas os longas-metragens – foram 

contemplados com recursos para produção e 120 para difusão, porém 23 filmes aparecem nas 

duas listas, ou seja, contaram com auxílio para ambas etapas. Então chegamos à uma lista de 

289 filmes contemplados. Lemos sinopses e vimos trailer de todos eles para que pudéssemos 

fazer nosso recorte. Chegamos então a uma lista de nove filmes que tem professores e escolas 

como pontos importantes em suas tramas. Os filmes são: 

 

→Pro dia nascer feliz: (2006), dirigido por João jardim, percorre três estados brasileiros 

contando histórias de jovens estudantes e mostrando situações enfrentadas por eles e por 

professores nas escolas e em suas vidas. 

→As melhores coisas do mundo: (2010), dirigido por Lais Bodansky, conta a história de 

Mano, um adolescente que vê seus pais se separando e tem que lidar com uma série de 

conflitos familiares e escolares, sem deixar de curtir sua adolescência. 

→Brichos: (2007), dirigido por Paulo Munhoz, é uma animação que conta a história de uma 

turma de animais inspirados na fauna brasileira. 

→O contador de histórias: (2009), dirigido por Luiz Villaça, conta a história de um menino 

pobre que é mandado para a FEBEM por sua mãe, que não tem condições de criá-lo, e que, 

dentro dessa instituição acaba conhecendo uma Pedagoga francesa que muda sua vida. 

→Uma professora muito maluquinha: (2011), dirigido por André Alves Pinto e César 

Rodrigues, conta a história de uma professora, numa cidade interiorana em Minas Gerais que 

tenta trazer novas experiências para seus alunos e enfrenta alguns desafios. 

→Simples mortais: (2010), dirigido por Mario Giuntini, conta três histórias paralelas de 

moradores de um mesmo prédio em Brasília, que em determinado momento se cruzam, uma 

delas é a de um professor que tem fantasias sexuais com uma aluna. 

→Como esquecer: (2010), dirigido por Malu de Martino, mostra a vida de Júlia, uma 

professora de literatura inglesa, após ser abandonada por sua companheira, que dá fim a um 

relacionamento de 10 anos. 



80 

 

 

→Corpos celestes: (2011), dirigido por Marcos Jorge e Fernando Severo, conta a história de 

Francisco, um astrônomo muito inteligente e estudioso, mas que precisa aprender a lidar com 

seus sentimentos, especialmente com a chegada de Diana em sua vida. 

→Maré, nossa história de amor: (2008), dirigido por Lucia Murat, conta a história de dois 

jovens moradores da Maré, favela carioca, que vivem um amor em meio a muitos conflito. 
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APÊNDICE 2 – FICHAS TÉCNICAS DOS FILMES SELECIONADOS PARA AS 

ANÁLISES 

 

FILME "PRO DIA NASCER FELIZ”: 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

Roteiro, Direção e Edição: João Jardim 

Produção: Flavio R. Tambellini e João Jardim 

Música: Dado Villa Lobos 

Direção de Fotografia: Gustavo Hadba 

Som direto: Aloysio Compasso e Heron Alencar 

Edição de som: Waldir Xavier 

Mixagem: Tom Paul 

Ano: 2006 

País: Brasil 
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FILME "AS MELHORES COISAS DO MUNDO":  

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

Roteiro: Luiz Bolognese 

Direção: Laís Bodansky 

Montagem/Edição: Daniel Rezende 

Produção: Caio Gullane, Fabiano Gullane, Debora Ivanov e Gabriel Lacerda 

Música: BID 

Direção de Fotografia: Mauro Pinheiro Jr., ABC 

Som direto: Louis Robin 

Supervisão de edição de som: Alessandro Laroca 

Mixagem: Alessandro Laroca e Armando Torres Jr. 

Ano: 2009 

País: Brasil 
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Apêndice 3 – Breve descrição de algumas cenas selecionadas dos filmes 

 

PRO DIA NASCER FELIZ 

CENAS15 ESCOLHIDAS: 

 

Cena 1 (1 minuto e 34 segundos): Enquanto ainda vemos os nomes “Globo filmes e 

Eletrobrás apresentam” escritos em branco no fundo preto, ouvimos uma voz feminina 

dizendo “às vezes eu acho que é um pouco violento esse jeito como, sei lá, como se vive. Às 

vezes as pessoas realmente tem que deixar de lado aquilo que elas acreditam para se conservar 

viva”, então vemos em uma fonte maior letras brancas, em um fundo preto, o nome do filme: 

“Pro dia nascer feliz”. 

 

Cena 2 (2 minutos e 6 segundos): Imagens de filmagens e fotos antigas em preto e branco, 

com um discurso abafado ao fundo – que também traz a impressão de ser antigo – apresentam 

um discurso de preocupação com os jovens e suas escolhas. São mostradas manchetes de 

jornais que dizem “Na cidade sem escolas jovens escolhem o crime” e “Preocupa o país o 

problema da juventude transviada”; são mostradas também filmagens de jovens mascando 

chiclete, dançando, namorando, fumado, vendo fotos de mulheres e roubando. Numa 

construção de mudança de ritmo, vemos, após um menino ser mostrado atrás de grades, 

adolescentes em um pátio de escola, todos fardados e com livros nas mãos, apontando para a 

educação como uma saída daquela vivência mostrada anteriormente. Logo após o narrador 

dizer que “de 14 milhões de brasileiros em idade escolar, apenas a metade chega a frequentar 

aulas e aprender a ler”, entra a tela preta com alguns dados escritos em letra branca “44 anos 

depois, 97% das crianças em idade escolar entram na escola. Com o passar dos anos muitas 

abandonam, 41% não concluem a 8ª série. Segundo avaliações promovidas pelo MEC, a 

metade dos estudantes do ensino fundamental não consegue ler ou escrever corretamente”.  

 

Cena 3 (3 minutos e 38 segundos): a câmera parada mostra imagens de uma estrada de terra 

com vegetação aos lados e um céu azul claro, ouvimos apenas o canto de alguns pássaros. 

Num corte passamos a ver uma paisagem com a mesma vegetação do plano anterior, na qual 

vemos uma casa, algumas árvores, montanhas e um céu novamente azul claro, nesse momento 

ouvimos uma música suave no violão. E começamos então a ouvir uma voz feminina dizer 

                                                 
15 Estamos chamando aqui de cena algumas junções de planos com uma continuidade de enredo. Algumas 

são longas e poderiam ser consideradas sequências, mas para manter a nomenclatura chamamos todas de cenas. 
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“aqui é ausência: eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces 

porque nada te poderei dar senão a mágoa de me ver eternamente exausto”. Quando a 

paisagem muda para um ônibus parado ao lado de uma praça, um letreiro branco indica que 

trata-se de um trecho do poema “Ausência” de Vinicius de Moraes. O poema continua sendo 

recitado (“no entanto a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida e eu sinto que em 

meu gesto existe o teu gesto e em minha voz a tua voz; não te quero ter porque tudo em meu 

ser estaria terminado, quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados para que eu 

possa levar uma gota de orvalho dessa terra amaldiçoada”) enquanto são mostradas imagens 

com a câmera parada que são cortadas de uma para a outra há uma  agência de viagens, que 

parece ser uma casa adaptada; um circo, bem simples, que se chama Disneylandia; e uma rua 

com pequenas casas coloridas e adultos com crianças de diversas idades nas calçadas. O 

poema é recitado por uma voz feminina – que mais tarde descobriremos ser da estudante 

Valéria.  

 

Cena 4 (4 minutos e 26 segundos): Em uma tomada do alto de alguma varanda, a câmera faz 

um giro mostrando uma cidade com poucas casas e algumas pequenas montanhas verdes. Em 

letreiro branco aparece o nome da cidade: Manari, Pernambuco e um dado sobre a mesma 

“uma das cidades mais pobres do Brasil”. Enquanto a cidade é mostrada é possível ouvir um 

ruído que parece um rádio ligado, mas do qual não se entende o que é dito. E então 

conhecemos a escola da cidade. A câmera parada mostra um muro sujo e dois prédios que 

também aparentam terem sido pintados há bastante tempo e um céu nublado. À frente uma 

rua de paralelepípedos e um terreno de areia com pneus abandonados e duas crianças 

andando. Dentro da escola, há dois grupos de crianças sentadas no primeiro prédio e alguém 

entra pelo pequeno portão da escola. Um corte mostra um dos prédios mais de perto e é 

possível observar uma grama crescida em volta do mesmo. Outra imagem mostra o que 

parece ser a junção dos dois prédios, que conta apenas com paredes sujas e um telhado sem 

forro. Em mais um corte observamos a imagem de outra parte do prédio, dessa vez em câmera 

alta, na qual vemos o telhado com partes sujas e uma antena parabólica. Um corte mostra uma 

parede branca e algumas pilastras em câmera baixa. Vemos ainda um dos prédios que tem 

uma cisterna ao lado e perto da qual há algumas crianças brincando. Ao serem exibidas essas 

imagens da escola, ouvimos um homem falar sobre o dinheiro que a mesma recebe, 1200 reais 

por ano, sendo que ao pagar impostos e taxas da prefeitura, o que efetivamente fica com a 

escola são pouco mais de 600 reais. 
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Cena 5 (5 minutos e 44 segundos): Em primeiro plano a câmera foca os olhos e o rosto de 

uma criança enquanto ouvimos a voz de uma mulher falando “-é aí que entra o terceiro 

personagem da luta que foi Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, mais conhecido como 

Frei Caneca”, ao ser dito o nome do personagem a câmera se posiciona atrás dos alunos em 

uma sala de aula com mesas e cadeiras de madeira, uma pequena janela e um quadro negro 

com escritos que a professora aponta com uma das mãos. Ao falar “Frei” a professora dá uma 

pausa para que os alunos completem junto com ela: “Caneca”. Aparece em letreiro branco o 

nome Prof. Fabiana enquanto ela continua: “- esse homem era um homem muito respeitado 

pelos pernambucanos, ele era um homem de grande caridade e era um líder, qual era a luta 

dele? Ele queria condições de vida melhores para a sua gente e queria o fim da miséria, e o 

que aconteceu com ele? Ele foi condenado à morte, por que? Porque queria coisas boas para o 

seu povo, isso foi certo?” durante a fala são focados os rostos de diferentes alunos, que 

parecem prestar atenção na aula. 

 

Cena 6 (6 minutos e 45 segundos): Uma aluna em primeiro plano fala das aulas que teve, 

conta que na aula de inglês traduziu um texto para o português. Outra aluna sorri e brinca com 

um pano na mão enquanto outro passa por ela de bicicleta e continua pela varanda da escola, 

descendo em seguida, em direção à saída. A câmera nos conduz, em um corredor, a uma 

imensa lata com água – aparentemente suja – e segue pelo corredor, chegando a um pequeno 

cômodo, do qual inicialmente vemos o telhado, sem forro, com telhas faltando e alguns fios 

pendurados, talvez no lugar de alguma lâmpada. Então a câmera vai descendo e vemos um 

vaso sujo, sem tampa nem descarga, logo em seguida há um corte para o mesmo vaso, porém 

com alguém ao lado jogando um balde de água dentro dele para limpá-lo. 

 

Cena 7 (9 minutos e 28 segundos): A câmera se movimenta por uma feira, inicialmente são 

mostrados pintinhos coloridos, e então vemos duas meninas que caminham pela feira entre 

verduras, pessoas e animais e que são acompanhadas pela câmera; a seu lado a legenda indica 

seus nomes: Mariana e Valéria e a idade de Valéria: 16 anos. Enquanto conhecemos a feira e 

as garotas ouvimos uma música que parece vir de algum rádio. Logo depois vemos as duas 

sentadas em um sofá, Valéria tem alguns papéis na mão e diz que “aqui a gente, na maioria 

das vezes, não tem nem chance de sonhar”. Ela apresenta sua mãe e diz que as pessoas 

geralmente a consideram estranha pelo fato de ela gostar de ler, ela diz ainda que acha que 

onde ela mora ninguém tem esse hábito. Ela diz o nome de Vinícius e mostra um livro de 

muitas páginas de “-poesia completa e prosa”, ela afirma “gosto da forma dele expressar os 
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poemas, gosto de tudo. Gosto de Vinicius, gosto de ler Manuel Bandeira, Carlos Drummond”. 

Valéria pega um papel na mão de Mariana e diz “-naquele dia que vocês estavam conversando 

com a gente, que eu disse que tinha as histórias dos meus avós, é essa, eu tenho história, tem 

música, tem muitas coisas que eu já compus, que eu já fiz”. Nesse momento há um foco em 

seu rosto, que está abaixado lendo o papel, que diz “-eu poderia ser uma adolescente normal 

se não tivesse uma família formada por onze pessoas, eu deveria ter sido uma criança normal 

se não fossem as responsabilidades que eu cumpria, eu deveria gostar do que faço se não fosse 

obrigada a fazer”, há então um corte para o que parece ser a parte final da obra “-eu deveria 

frequentar ambientes de lazer se não tivesse que trabalhar, eu deveria reclamar quando dizem 

algo que não gosto se não tivesse inspiração para descrever cada situação, eu poderia 

reivindicar quando sou julgada injustamente mas calo-me e a humildade prevalece, eu deveria 

ter uma péssima impressão da vida, se não fosse a paixão que tenho pela arte de viver”. Ao 

terminar, ela levanta a cabeça, sorri e pergunta “-tem outra aqui, posso ler?”, ouvimos então 

os entrevistadores ao fundo perguntando algo, ao que a personagem responde “-às vezes as 

professoras mandam fazer redação, esse tipo de coisa e eu faço, só que na maioria das vezes 

eles não consideram porque acham que não foi de minha autoria, que não fui eu que fiz. Não, 

não dão nota boa, porque eles acham que eu peguei por algum lugar, peguei por algum autor 

ou alguma coisa parecida, mas eles nunca acreditaram que fui eu que fiz.”. Valéria termina a 

cena de cabeça baixa. 

 

 

Cena 8 (13 minutos e 34 segundos): a câmera apresenta a frente de uma escola pela noite 

com uma legenda que indica que trata-se da escola Estadual Dias Lima, na cidade de Indajá. 

Ouvimos então Valéria “o curso que eu faço são quatro anos, porquê é um curso 

profissionalizante, no caso é o magistério”. Há um corte então para o interior de uma sala de 

aula em que há uma professora falando e alunos observando. A professora, que através da 

legenda descobrimos que se chama Denise, diz que “esta sala de aula, já estamos mais do que 

antiquados, o quadro e vocês assim ó, só esperando. Então será que no futuro nós vamos ter a 

chance de mudar isso ou vai continuar desse mesmo jeito porque a nossa realidade é essa, 

porque Pernambuco, porque Nordeste, porque Brasil tá pra lá de Bagdá. Nós debatemos todos 

os dias isso, a vida prática do docente, como é que você vai se comportar? Como será a escola 

do futuro? Como será a sua prática pedagógica? De que lado você vai ficar? Do lado do 

sistema, tapando os olhos e fazendo tudo do mesmo jeito, ou você vai ser um... lembra do 

educador e do professor?”. Enquanto a professora fala são focados diversos alunos, alguns 
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prestando atenção, outros conversando ou distraídos. 

 

 

Cena 9 (14 minutos e 29 segundos): As alunas são mostradas descendo do ônibus e 

acompanhadas até a entrada da escola enquanto ouvimos uma voz feminina dizer “mas tem 

professor que não vai nem na sala, a exemplo disso tem o professor de química, que ele nunca 

vai à nossa sala, só manda substituta, então eles acham que a gente já não sofre daqui pra lá e 

quando chega lá a gente não tem lucro nenhum”, enquanto observamos as alunas entrando na 

escola outra estudante continua “aconteceu ano passado com a professora de Sociologia, até 

os desistentes tinha a mesma nota que a gente que assistia a aula dela todos os dias, como ela 

não ia pra sala ela não sabia distinguir quem tava estudando, quem não tava mais, quem já 

tinha ido embora, quem já tinha fugido, todo mundo era a mesma nota. Digamos a média era 

oito, era todo mundo oito”. Ao vermos alguns alunos entrando na sala de aula, percebemos 

alguns estudante sentados aparentando cansaço e desânimo. Quando se conclui a fala 

acompanhamos a chamada da turma. 

 

Cena 10 (15 minutos e 24 segundos): A professora Suzana aparece em primeiro plano do 

ombro para cima e em segundo plano, embaçado, há uma parede amarela e um quadro negro. 

Ela diz que acha que “-eles vem assim como se fosse para extravasar, não todos, alguns vem 

mesmo para aparecer, se mostrar, eu digo às meninas, elas vêm, se arrumam e vêm como 

quem vão pra um baile, e ficam nos corredores paquerando, muitas nem entram, umas entram, 

bota o caderno e volta. Eu já conheço todas, aí faço, cadê fulana? Ah, tá lá na rua namorando. 

Então quer dizer, elas veem como um escape”. Enquanto ela fala a câmera nos conduz ao lado 

de fora da escola, onde várias meninas conversam de frente ao ônibus que as leva para lá. Há 

uma breve pausa e novamente em primeiro plano a professora continua  “-o pouco que se tem 

é essa aula mesmo e assim mesmo eles não querem, então a gente se desestimula. Eu era das 

professoras que ficava aqui até o último horário, sabe? Dez horas eu ficava aqui, aí eu vejo os 

outros todos desinteressados, por causa dos alunos mesmo, aí vão embora, nove e pouco vão 

embora, eles ficam mesmo 'vamos embora, vamos embora'. Hoje mesmo não tem. Hoje 

faltam onze professores aqui, que vão para uma pós-graduação, então dia de sexta é furada 

aqui. Se eles não mandarem substituto, já fica furada, você fica atendendo uma sala, duas, 

três, é uma doidice. Então aquele professor que tem compromisso, se preocupa, vem, não falta 

ou falta e manda alguém e quem não tem, não está nem aí por causa dos alunos mesmo, que 

não... é como se fosse, eles não estão interessados, porque é que eu vou? A maioria não quer 
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nada, eles vem para dizer que veio, eles dizem assim 'ah professora a gente não tá 

esquentando com nota não, com nada', eu digo eu não quero saber de nota, eu quero saber da 

qualidade, o que é que vocês tão conseguindo? Pense no futuro, eu falo todos os dia, todo 

momento em toda aula”.  

 

Cena 11 (17 minutos e 48 segundos): Conhecemos então a cidade de Duque de Caxias, que 

também é apresentada através de uma câmera alta, assim como a escola. Ao mostrar uma rua 

em que alguns alunos caminham, recebemos a informação, através de uma legende, de que a 

boca de fumo fica a poucos metros da escola. Vemos então um grupo de jovens, um deles fala 

do medo de ser sequestrado para que seus órgãos sejam vendidos e os outros ficam rindo. Em 

seguida vemos um grande número de alunos em frente a escola interagindo, conversando e 

rindo. Vemos então uma senhora, que encaminha alguns alunos para fora da escola dizendo 

que o segundo ano não tem aula e que quem não tem aula deve ir para casa.  

 

Cena 12 (19 minutos e 48 segundos): A câmera na altura dos olhos vai subindo as escadas e 

chegamos em uma parede onde há a réplica do quadro Abaporu de Tarsila do Amaral; 

continuamos a subir mais escadas, chegando em outra parede na qual há um mural com 

diversos papéis afixados, ao lado duas mesas pequenas encostadas na parede e a porta da sala 

de aula, que, ao chegarmos perto, percebemos que está vazia, é mostrada então uma sala com 

porta fechada e outras com diversos alunos dentro. Subimos então mais um par de escadas e 

vemos um grupo de estudantes sentados em cadeiras reunidas com uma professora que os 

acompanha, prosseguindo encontramos mais salas fechadas e mesas acumuladas, encostadas 

nas paredes, chegando a uma sala que tem alguns alunos, mas não está cheia, que folheiam 

cadernos e conversam; e a outra sala que tem mais alunos, mas também não está com todas as 

cadeiras ocupadas, e que tem um professor à frente, escrevendo no quadro. Alguns alunos 

olham e acenam para a câmera, que continua andando pelos corredores e chega a uma sala 

que está com a porta quase fechada, de onde só se consegue ver um pedaço da turma. Então 

há um corte e passamos a estar dentro de uma sala, no fundo dela, vendo as nucas e cabeças 

dos alunos e a professora de frente, reclamando sobre o interesse dos alunos, ela diz “e se 

vocês não querem a nota, tudo bem, eu fecho o diário”. Em meio a uma sala movimentada e 

barulhenta a professora diz “todo mundo pode falar desde que seja um de cada vez. Pode 

falar” e então ouvimos a voz de um rapaz “-o que acontece, a professora de inglês falou 

assim: não vai ter aula sexta-feira, por isso que eu não vim” enquanto fala vemos o rapaz, que 

está sentado em uma cadeira à frente da sala. A professora diz que havia avisado que seria 
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passado um trabalho, os alunos se justificam e a professora continua a aula, falando sobre o 

governo de Getúlio Vargas. 

 

Cena 13 (23 minutos e 21 segundos): em primeiro plano é mostrado um aluno que, através 

da legenda, sabemos e chamar Deivison Douglas e ter 16 anos. Ele diz “-sou bom aluno, sou 

inteligente pra caraca” após ouvirmos algumas risadas ao fundo, que parecem ser de seus 

colegas ele continua “-é, ninguém acredita em mim, ninguém tem fé em mim”, o entrevistador 

pergunta “e suas notas?”, nesse momento o foco abre e vemos Deivison e quatro amigos 

sentados no chão. O estudante responde “70, 80” ouvimos novamente risadas, mas dessa vez 

podemos ver seus colegas, que as produzem. Deivison aponta para o colega à sua esquerda e 

pergunta “estou mentindo Harison? Estou mentindo? Tu viu minhas notas”. 

 

Cena 14 (30 minutos e 18 segundos): Uma mulher em primeiro plano com uma parede cheia 

de fotos e uma mesa com uma garrafa de café embaçadas em segundo plano diz “-o Douglas, 

a impressão que a gente tem é que ele dormiu e acordou assim, mas que não é, ele trilhou um 

caminho e, até pelo  convívio que ele tem no bairro, pelo conhecimento que ele tem do que a 

gente chama, pode se dizer assim, com a bandidagem do bairro, isso influenciou muito ele” 

nesse momento uma legenda apresenta a personagem, é Edlane, do Núcleo de Cultura da 

Escola. Ela continua “-então ele quer assumir esse comportamento que não é dele, né! Se você 

ver, se você conhecer o Douglas, você vai ver que ele não tem nada a ver com essa coisa da 

bandidagem e tal diretamente; indiretamente está muito presente nele, se ele não for 

acompanhado, isso pode tomar uma proporção muito grande na vida dele e o Douglas, o fato 

dele estar hoje no Núcleo, por várias vezes, a gente assim em situação de conflito com a 

escola, de impasse, o fato dele ser da banda pesou.”. A câmera mostra então Deivison Douglas 

caminhando em corredores da escola enquanto ouvimos Edlane explicar  “- a gente tem 

oficina de dança afro, oficina de ritmo e oficina de teatro, esse é o tripé, foi daí que começou 

tudo”. Ainda com Douglas caminhando, mas já chegando à parte externa da escola ouvimos o 

mesmo falar “tenho o maior medo de sair da banda, entendeu? Porra, é bom pra caraca 

aquelas atividades que a gente faz, tem vez que a gente vai em colégio aí, as garotas ficam 

doida, querendo agarrar”. Já no patio são mostradas algumas garotas conversando e Douglas 

conclui “-sábado, o que que eu ia fazer se eu não tivesse banda sábado? Nada. Eu ia ficar em 

casa dormindo pra caraca até dar a hora de eu fazer alguma coisa, mais tarde sair ou então 

estar na rua”. É mostrado então Douglas chegando ao local onde a banda está tocando e se 

juntando à mesma, a câmera percorre o pátio onde a banda toca, mostrando meninas 
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dançando, meninos tocando e mostrando um plano geral em câmera alta, no qual podemos ver 

o pátio inteiro com a banda e diversos alunos. Novamente vemos Edlane em primeiro plano 

dizendo “-eu não sei se ele vai ser músico, acho que isso é o de menos, mas ele gosta muito da 

música. Eu acho que ele extravasa muito dessa energia quando ele está lá com o surdo dele e 

isso é importante para ele e... de um menino que está passando por uma fase difícil na vida 

dele que se ele tiver um mínimo de acompanhamento vai ser uma fase, se ele não tiver esse 

acompanhamento, pela influência, pelo conhecimento que ele tem, pelo bairro que ele mora, 

pela droga que é esse bairro que não tem nada, aí sim você pode depois ter um outro 

diagnóstico desse Douglas, ter um outro perfil”. São mostrados os meninos e as meninas da 

banda arrumados dentro da escola, pela noite, tirando fotos, muito felizes, e logo depois 

saindo para uma apresentação na escola. 

 

Cena 15 (39 minutos): Em um ambiente escuro a professora [que já foi apresentada 

anteriormente e se chama Celsa] mexe em alguns papéis e podemos ouvi-la dizer “olha eu 

falto porquê? Por cansaço. Eu acho que ser professor e estar envolvido mesmo com a 

profissão, com eles, com os alunos e tal, é uma carga física e mental muito grande. É mais do 

que o ser humano pode suportar, porque é muito psicológico...”. Passamos então a ver a 

professora falando em primeiro plano em um espaço aberto “-eu faço terapia uma vez por 

mês, eu tenho que ir num psiquiatra porque não dá, porque você se envolve com os problemas 

deles e nem sempre você tem o retorno. Às vezes você entra numa sala de aula e você é mal 

recebido, porque o professor ainda é visto pela maioria dos alunos como o inimigo, então 

existe um abismo muito grande ainda entre professor e aluno, professor e diretor, a impressão 

que eu tenho é que ninguém se entende. A falta acontece por isso, às vezes você tá lá, você 

estudou e tal, você entra numa sala de aula e o cara manda você tomar naquele lugar, etc. 

Então é complicado você lidar com essa situação sabe? O papel do professor na sociedade ele 

é muito importante, só que ninguém dá essa importância, então quando você abandona o 

profissional ele tende a deixar pra lá sabe? Hoje o professor ele perdeu a dignidade, na 

verdade a gente não tem dignidade para trabalhar, você tem que aceitar muitas coisas dentro 

da sala de aula e isso vai deixando você com o espírito assim cada vez mais pobre. O Estado, 

ele deixa tudo muito jogado, não tem ninguém ali pra falar 'olha mas você tá dando essa aula e 

tal, como é que tá sendo?', maquia-se muito as coisas”. São mostrados diversos alunos 

subindo as escadas e a professora conclui dizendo “tá todo mundo cansado de ouvir quais são 

os problemas da educação, mas ninguém faz nada” 
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Cena 16 (42 minutos): “eu não acredito mais na escola nos moldes em que ela existe, sabe? 

Na função que ela tem” é o que ouvimos enquanto ainda vemos um grupo de alunos 

circulando pela escola. Depois vemos uma mulher em primeiro plano em uma sala de aula 

que continua “eu acho que ela tinha que ser repensada, porque a gente tá vivendo uma escola 

de século passado e ela não cumpre mais a sua função, hoje aí fora tá muito mais interessante, 

tem muito mais informação”. Uma legenda a apresenta, é a professora Suzana, que ao ser 

perguntada se o problema não seria então a formação do professor, prossegue sua fala “-não, o 

professor está bem preparado, o professor não tá preparado é para esse tipo de aluno, 

entendeu? Para... de ser agredido, de ser violentado, de ser desrespeitado diariamente, isso é 

que ele não tá preparado, ele sai desgostoso, ele sai desanimado, ele se desmotiva e aí sim a 

aula dele vai ficando ruim, ele vem desmotivado para a escola, então é um ciclo”. Finalizando 

a cena é apresentada uma aluna com expressão séria em primeiro plano. 

 

Cena 17 (49 minutos e 11 segundos): A câmera se posiciona de frente a uma casa de 

primeiro andar, ainda sem acabamentos, com as paredes de tijolos ainda aparecendo, um varal 

de roupas que se mexem com o vento e no primeiro andar, no último degrau da escada, uma 

adolescente. Começamos então a ouvir “-antes eu chegava da escola, deitava na cama e ficava 

o dia inteiro dormindo, só tomava banho, comia e dormia de novo”. Passamos então a ver a 

adolescente em primeiro plano sentada em um sofá e falando “-comia até deitada na cama, 

porque para mim seria a solução dos meus problemas, morrer. Seria mais fácil o caminho, 

mas como diz a professora Celsa se eu morrer eu vou sentir a dor eternamente, mesmo que eu 

esteja morta, mas vai ser a última coisa que eu senti na vida, entendeu? Então vai permanecer 

para sempre, não dá mais pra morrer. Se alguém dissesse assim pra mim, qualquer coisa assim 

que me magoasse, eu xingava todo mundo, não sabia o que, sabe? Como me expressar, mas 

depois que eu entrei no Fanzine, assim, tudo melhorou pra mim”. Ainda no sofá e em primeiro 

plano Keila [que foi apresentada em uma cena anterior e tem 16 anos] aparece com um papel 

na mão, e lê: “simplesmente sinto que as ideias dilaceram minha súbita nóia, como se as letras 

formassem minha sentença, penso e apenas penso, sou mais do que isso, sou a cômica agonia 

que dilata e dilata, o mundo não é o bastante pra mim, tudo é apenas pouco ou nada, fico 

apenas com o silêncio dizendo com ele tudo e com as palavras nada”, ela olha em direção à 

câmera e sorri. Em um close vemos apenas suas mãos entrelaçadas e ouvimos sua voz “eu 

ficava, sei lá, eu chorava na sala lendo os poemas assim, aí eu ficava pensando assim, será que 

eu posso fazer alguém chorar com o que eu escrevo? Pra mim é tão besta as coisas que eu 

escrevo, não tem nem importância, aí uma pessoa ler e chorar... e pra escrever eu tenho que 
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estar triste, pra escrever eu não sei porque mas tem que estar triste, com raiva de alguma 

coisa, não sei. Eu não consigo escrever se não for assim. Acontece que não sai nada da 

cabeça, quando eu to mais triste eu consigo assim decodificar o que eu to pensando, não sei 

por quê.”. Vemos então Keila mexendo em alguns papéis e a legenda indica que no final de 

2004, ela terminou o 3º ano do Ensino Médio e que atualmente trabalha dobrando calças para 

uma fábrica. Em seguida a câmera a mostra novamente em primeiro plano, com outra roupa, 

óculos e com uma legenda que diz 'um ano depois'. Ela ri e diz “não sei, acho que eu to um 

pouco acomodada, não tenho momentos proporcionais pra eu sentir alguma coisa de crítica, 

sabe? Eu gostava de escrever pra criticar muito as coisas, hoje em dia eu não consigo tanto 

assim, porque falta alguma coisa pra mim e eu não sei o que que é que tá faltando”. Keila fica 

um momento em silêncio e o entrevistador pergunta “mas o que você desconfiaria assim que 

tá faltando?”, ao que responde “-eu gostava da escola, acho que os amigos assim, que depois 

da escola a gente se afastou um pouco, o contato assim com as pessoas, que a gente 

conversava e tal, hoje, hoje em dia eu não converso tanto assim, é só do trabalho pra casa, de 

casa pro trabalho. Muda um pouco”. 

 

Cena 18 (59 minutos 15 segundos): Após uma cena com alguns relatos sobre uma depressão 

de seis meses antes, Thais, de 15 anos, sentada em uma sala com cadeiras e mesas ao fundo 

diz “-esse ano veio bem mais forte... depois daquela época, daí a coisa pegou. Tudo, eu não 

queria vir para a escola, parei de sair com as minhas amigas, não conseguia estudar, chegava 

na hora da prova me dava branco e eu não conseguia lembrar das coisas, aí teve que ir 

cuidando de uma coisa, de outra, daí agora tá melhor. Existe um conflito muito grande pra 

mim por eu ter muitas amigas que acreditam na religião, são religiosas e por ter muitas amigas 

que não acreditam; e minha mãe acredita e meu pai não acredita, entendeu? E quando eu 

soube que meu pai não acreditava, eu sempre achei que ele acreditou, ele estudou no Santa 

Cruz também, que é um colégio católico e tal, e eu não sabia daquilo, então, eu acho que tudo 

que uma pessoa é se reflete muito dos pais, eu sempre tive os meus pais como base. Mesmo 

aqueles que falam não, não tem nada a ver, eu sou totalmente rebelde, às vezes ele é rebelde 

porque quer ser o contrário dos pais, entendeu? Ele pegou aquilo como comparativo. Então 

aquilo pra mim foi, sei lá, uma quebra assim, um tapa na cara que falou: tudo aquilo que você 

tava sendo na verdade era baseado numa mentira, porque na verdade não era bem aquelas 

crenças que eu achava que estavam sendo impostas e, enfim, isso que eu me baseava que era 

pra ser como eu sou não era, e daí eu comecei a me perguntar essas coisas, como que eu vou 

achar algo pra eu ser aquilo. O colégio já tinha me chamado e falado que eu tava triste, que 
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minhas notas também estavam caindo e tal e teve um dia que eu tive assim uma crise e fui, saí 

da aula, que eu não tava bem por causa disso e fui falar com a minha professora de Filosofia 

que, meu, é uma gênia, ela fala assim coisas que chama da experiência negativa, e meu, você 

fala, nossa, pelo menos existe alguém no mundo que sabe o que eu to sentindo”. 
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AS MELHORES COISAS DO MUNDO 

CENAS ESCOLHIDAS: 

 

Cena 1 (oito minutos e 29 segundos): Mano chega à aula de violão na casa do professor e 

ele o atende dizendo: “meu, você tá atrasado. De novo. Fecha a porta aí”. Mano toca uma 

escala no violão enquanto o professor toma uma xícara de chá, mas então ele vira para Mano, 

deixa a xícara na mesa e pede para mano esperar afirmando que o mesmo está agredindo o 

violão. O professor pega o violão da mão de Mano e pergunta porquê, se ele está nervoso, “o 

que está rolando?” , Mano move a cabeça para os lados negativamente e diz “nada”, o 

professor pergunta “nada? Tem certeza?nada? Olha só, cuida bem dele” devolvendo o violão 

para Mano “esse aí é teu melhor amigo e esse aqui é o meu melhor amigo” pegando seu 

próprio violão, “para eles a gente pode falar o que a gente quiser sempre” e começa então a 

tocar uma música lenta, que continua tocando na cena seguinte, em que Mano aparece em sua 

cama, mas se ouve ainda a voz o professor de violão dizendo “se quiser a gente joga Junto”. 

 

Cena 2 (10 minutos): Ouvindo o eco da última nota da música da cena anterior, vemos Mano 

deitado na mesa de pingue-pongue, com a cabeça apoiada na mochila e uma parede vermelha 

ao fundo quando sua colega aparece colocando o cabelo para trás da orelha e faz uma barulho 

em seu ouvido para chamar sua atenção. Nesse momento vemos um plano de conjunto, em 

que vemos um pátio com algumas mesas de pingue-pongue, bancos e um funcionário que 

varre o chão ao fundo, perto de que parecem ser banheiros. Ela o chama para a aula dizendo 

“vamos vagabundo senão você vai perder a segunda aula”, eles se levantam e andam em 

direção a uma escada. Enquanto eles saem de costas ouvimos o início da frase “cara a gente 

pode chegar atrasado todo dia, tem que ser bem no dia da aula de física?”, que só no final é 

sincronizada com a imagem da personagem, os dois estão, em primeiro plano, andando em 

um corredor embaçado em segundo plano, e chegam em uma porta branca, com uma parte de 

vidro, por onde eles olham e então podemos ver o professor mostrando o livro para alguns 

alunos e explicando algo que não é possível ouvir, ouvimos porém a voz de Mano falando 

“nossa, você tá muito afim desse professor”. Vemos então os dois alunos novamente em 

primeiro plano enquanto eles se abaixam para sentar no chão, ela responde “eu não to afim do 

professor, a aula dele que é boa.”. Novamente em primeiro plano, mas agora com os dois 

sentados e o corredor embaçado ao fundo ouvimos a conversa dos dois “Eu ouvi falar que ele 

é separado sabia. Eu não quero casar, deve ser um saco casar, a maior burocracia meu, mas eu 

vou ter três filhos. Eu não me importo de dar banho, mas meu marido que vai ter que trocar as 
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fraldas”, Mano pergunta  “Ué, mas você não disse que não ia casar?” ouvimos então a sirene 

indicando o intervalo e Carol responde “ué, e eu não vou, mas meu marido vai morar comigo 

enquanto meus filhos forem pequenos”, então a porta da sala é aberta e vários alunos saem. 

 

Cena 3 (10 minutos e 57 segundos): Enquanto vemos apenas o caderninho de anotações de 

Carol, no qual ela escreve “porque não nasci ameba”, ouve-se uma voz dizer “bom gente...” 

então aparece uma professora de jaleco à frente de uma sala com plantas, cartazes nas 

paredes, diversos instrumentos de laboratório e os alunos em bancadas com pias, 

microscópios e cadernos. A professora continua falando “...na próxima aula a gente vai ver 

como é que funciona a reprodução da ameba que, diferente das flores, ela tem uma 

reprodução mais simples, uma reprodução assexuada, tá? Que tá aí acontecendo há milhões de 

anos mesmo parecendo um paradoxo, para quem não sabe paradoxo é uma verdade 

contraditória em relação ao senso comum, alguma coisa não usual, tá?” enquanto ela fala a 

câmera vai mostrando os alunos. Primeiro vemos um caderno e uma mão desenhando uma 

menina de cabelos curtos e terno com as palavras “Bruna sapata, vai encarar?” acima, então 

vemos Mano e três amigos em uma bancada rindo. O lápis na mão de Mano nos indica que é 

ele o desenhista, eles olham para o lado e abaixam a cabeça para continuar o desenho. A 

câmera vai se movendo lateralmente mostrando outros alunos fora de foco e para em Carol e 

Dani (a menina desenhada). Carol traz uma expressão de desconforto, apertando os lábios e 

olha para Dani, que está de costas e não percebe, em seguida Carol olha na direção em que os 

meninos estão. Elas saem de foco e em seguida mostra-se um plano geral da sala, no qual se 

vê uma parte da turma olhando no microscópio, outra conversando, e outra anotando em seus 

cadernos. 

 

Cena 4 (28 minutos e 7 segundos): Aparece em primeiríssimo plano um pedaço de um 

caderno com anotações de física e os dedos de uma mão segurando um pedaço de giz, que 

aponta para uma parte da equação, no canto da tela vemos uma parte embaçada e azul, que 

percebemos, com o movimento e fala seguinte ser o ombro da aluna dona do caderno que diz 

“aqui ó, quando eu chego nesse pedaço não vai mais”. A câmera muda de lugar e vemos em 

foco outra aluna – por trás de uma cabeça fora de foco – prestando atenção na cena que se 

passa, ouve-se então uma voz masculina responder “você, aqui você acertou, você resolveu 

certinho, o que aconteceu? Você inverteu o sinal na hora de por no gráfico Larissa”, durante a 

fala do professor, são mostrados alguns alunos, todos calados e sérios, em primeiro plano e 

depois o primeiríssimo plano que mostra apenas os olhos, o nariz e o canto da boca do 
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professor, o plano abre e mostra ele com o tronco abaixado, apoiando as mão na mesa da 

estudante que aparece de costas e diz: “ai professor, eu não to me achando”, Artur responde 

“já faz um tempo né Raíssa”. Então a câmera muda de posição e vai para a frente da turma, 

mostrando vários alunos, inclusive Raíssa, que tem o professor apoiado sobre sua mesa, então 

o professor se levanta, andando em direção à frente da sala e diz “gente faz o seguinte fecha o 

livro todo mundo, fecha o caderno, fecha o livro, eu não quero que vocês anotem nada pelo 

amor de Deus, eu deixo usar, vamos combinar o seguinte, eu vou deixar usar o livro, consultar 

o livro no dia da prova, melhor assim? Beleza, então olha só, quem garante que o sol vai 

nascer amanhã? Alguma lei da física me garante isso? Não. O que eu posso afirmar é que 

existe uma grande probabilidade de o sol nascer amanhã, a grande maioria das leis da física 

são apenas isso: probabilidade, vocês tem que duvidar, duvidar de tudo, duvidar do livro, 

duvidar de mim, então vamos voltar para o exercício”. Enquanto o professor fala são focados 

vários alunos, que dessa vez estão fechando seus cadernos e sorrindo. Nesse momento Artur é 

interrompido por alunos que batem na porta e entram pedindo “professor, um minutinho para 

falar da chapa, pode ser? Um minutinho!” o professor não parece satisfeito, mas respira fundo 

e sai da frente da sala, dando espaço para os alunos falarem – nesse momento a câmera fica 

atrás da turma, mostrando as nucas de alguns alunos sentados e os componentes da chapa da 

cintura para cima em pé, com o quadro e a mesa do professor cheia de livros atrás deles. Um 

dos componentes diz “bom dia galera, nós somos a chapa Che, acho que vocês já devem 

conhecer a gente né?! A gente só veio aqui para frisar que em breve vai ter as eleições do 

grêmio e a gente vai estar concorrendo de novo tentando a reeleição” “valeu pelas propostas 

aí, mais duas integrantes do primeiro ano” ao fundo o professor olha um livro, comenta algo 

com uma das integrantes da chapa e passa a escrever algo no quadro, é mostrado então um 

aluno da turma sentado, que interrompe a chapa e pergunta “calma aí, e aquele rombo lá de 

seis mil reais da chapa de vocês?”. Nesse momento toda a turma faz barulho e um 

componente da chapa tenta explicar: “o que você está falando, o que aconteceu foi que a gente 

deu uma festa para fazer a passeata contra a reforma ortográfica, que, aliás ninguém foi”, 

Mano diz “cara, na boa, achar que o nosso grêmio vai mudar alguma coisa num acordo que 

foi assinado por vários presidentes é ridículo” nesse momento vários integrantes da chapa 

começam a falar ao mesmo tempo, o professor tenta conter o barulho e conclui o debate 

dizendo “tá bom gente, obrigado, o recado está dado, com licença por favor...não pode falar 

assim com o eleitor. Então voltando gente só mais um de experimental, então, uma maçã cai 

na cabeça do sujeito e ele inventa a teoria das massas, o corpo maior atrai o corpo menor, 

gravidade, muito simples, porquê...” nesse momento uma garota recebe alguma mensagem no 
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celular, olha assustada e sai correndo da sala enquanto o professor fala, a turma fica se 

entreolhando e comentando quando o professor comenta “só porque eu não faço chamada”. A 

cena se encerra com a câmera em Mano com uma feição de quem está um pouco assustado 

com a situação. 

 

Cena 5 (39 minutos e 50 segundos): No intervalo das aulas, outra chapa para o grêmio se 

apresenta, sua principal proposta é mudar a viagem de formatura de Porto Seguro (segundo 

uma das integrantes, um lugar sujo) para Cancún, Mano ri, mas ao olhar para Carol, que está 

séria, também fica sério. Nesse momento o professor de física (Artur) aparece ao lado deles, 

um amigo de Carol comenta “você viu isso?” e ele comenta “às vezes eu me pergunto o que 

eu ainda estou fazendo nesse colégio” o amigo de Carol diz “para mim falta pouco tempo 

cara”. A chapa continua falando e Artur pergunta para Carol e seu amigo “vocês não vão falar 

nada?” o amigo de Carol diz “a gente tem que fazer alguma coisa” Carol diz “cara, vaiar não 

dá”. Artur bate no ombro do amigo de Carol e diz “Coragem! Até já...” e sai. 

 

Cena 6 (48 minutos): Em um plano de conjunto vemos duas mesas, uma a frente da outra; na 

primeira duas mulheres estão sentadas e se levantam, pegando suas bolsas e saindo de cena. 

Na mesa de trás vemos o professor Artur e Carol conversando sem que entendamos sua 

conversa quando começam a rir, há então um corte para um primeiríssimo plano dos rostos 

dos dois e Carol diz: “ah, mas acho que a única coisa boa mesmo naquele colégio é sua aula, 

sério mesmo” o professor dá uma risada e diz: “muito obrigada pela parte que me toca, mas 

eu não concordo, acho que tem muita coisa legal naquele colégio, eu adorava estudar lá, 

adorava”. A câmera passa a estar então atrás de Artur, mostrando sua nuca e seu perfil fora de 

foco e vemos Carol de frente com a cafeteria em segundo plano, fora de foco e com seus 

clientes e garçons se movimentando, ela diz: “mas você gostava do quê cara?”, o professor: “a 

minha turma era sensacional, você acredita que são os meus melhores amigos até hoje? A 

gente se encontra todo ano, todo mundo da turma, não é que formou uma panelinha, todo 

mundo se encontra”, Carol: “Pô, legal, meu, sabe o que é engraçado, eu só ando com menino, 

tipo eu tenho muito amigo menino, eu tenho até algumas amigas meninas, mas eu sou do 

grupo dos meninos”, o professor diz: “mas isso é muito legal, acho isso muito interessante, 

muito interessante, primeiro porquê eu acho que as meninas, eu odeio generalizar, mas as 

meninas da sua idade andam muito em bando, muito em bando sabe? É muito difícil fazer elas 

pensarem por elas mesmas. Sabe aqueles peixinhos de cardume bem pequenininhos, que 

quando um vira todos viram ao mesmo tempo? Sabe como é? Bom e eu acho a coisa mais 
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linda, não é a coisa mais linda ver um peixe que nada sozinho? Que passa pelo cardume? Eu 

acho que você tem isso”. Durante a fala, Carol sorri, olha nos olhos do professor e depois 

parece encarar sua boca, então ela se aproxima e o beija na boca segurando em seu pescoço, 

nesse momento a câmera fica ao lado dos dois, mostrando o beijo de perfil. Carol se afasta 

abruptamente e diz: “Desculpa Artur”, ao fundo vemos, fora de foco, alguém descendo as 

escadas. Artur responde “Não faça isso, não tem problema”, ela tenta se justificar e desculpar 

novamente e ele a tranquiliza dizendo que está tudo bem e que vai pagar a conta para eles 

irem embora, se levantando da mesa e saindo. Ela parece estar sem graça, sai logo em seguida 

e eles descem as escadas (nesse último momento eles estão fora de foco, assim como o 

cenário atrás deles esteve durante toda a cena). 

 

Cena 7 (56 minutos e 29 segundos): Ainda com imagens da cena anterior, em que vemos 

alguns alunos no corredor da escola ouvimos a voz de Pedro (irmão de mano) dizendo “te 

liguei um monte de vezes, onde você foi?”, então vemos Pedro de pé na sala de casa ao 

telefone, enquanto Mano chega e o cumprimenta com um tapa no ombro e continua andando. 

A câmera faz um travelling passando pela parede que divide os cômodos da casa e chega em 

outra sala, dividida por uma estante e com sofás de um lado e uma mesa do outro. No lado 

mais próximo à câmera, vemos a mãe dos dois tomando café e com pilhas de papéis na mesa à 

sua frente, Mano chega perto, a cumprimenta com um beijo, pega biscoitos na mesa e se senta 

a seu lado. Pedro chega no mesmo cômodo, ainda no telefone, dizendo “você está escondendo 

alguma coisa de mim? Então desliga” e desliga o telefone, senta-se num dos sofás e joga o 

telefone numa mesa de centro. Sua mãe fala “nenhuma mulher gosta de ser vigiada desse 

jeito” ao que Pedro responde “e eu me meto nas suas histórias?”. Nesse momento a câmera se 

localiza no armário que divide o cômodo e filma uma hora Pedro de um lado e outra hora 

Mano e sua mão de outro, de acordo com quem fala. A mãe deles se volta para os papéis a sua 

frente, respira fundo, folheia alguma apostila e diz “esses trabalhos parecem pré-primário viu! 

Eles citam texto sem ter lido... e é pós-graduação hein. O único que salva é o meu orientando 

de Lima Barreto, ele até tem uns insights bem interessantes”, Pedro ironicamente afirma 

“convida ele para sair, papai não convidou o orientando dele?”, sua mãe fica um pouco 

irritada e diz “me respeita. Eu não confundo minha admiração intelectual com necessidades 

atávicas”, “mas devia”, responde Pedro; sua mãe se irrita e pergunta: “o que é isso agora 

Pedro? Mesmo que eu quisesse ficar com um aluno meu, meu senso ético jamais permitiria 

que eu usasse meu poder de professor para seduzir”, Pedro se irrita e diz “puta hipocrisia esse 

papo, e amor de hipócrita é uma merda, ó você e o papai”. Pedro pega novamente o telefone, 
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se levanta e sai digitando algum número, enquanto sua mão balança a cabeça negativamente e 

parece espantada, ela abaixa a cabeça olhando novamente para seus papéis e parece querer 

chorar, enquanto se ouve Pedro novamente no telefone, falando com a namorada Bia. 

 

Cena 8 (57 minutos e 49 segundos): A câmera mostra Mano de perfil do joelho para cima em 

uma sala de reuniões da escola sentado em frente a uma mesa com armários ao fundo e uma 

porta no lado direito da tela, pela qual a diretora da escola chega dizendo “muito bem seu 

Hermano”, ela se senta de frente para Mano e continua: “bom, eu chamei você aqui porquê, 

você deve estar sabendo de todo esse assunto que está acontecendo do professor Artur com a 

Carol, qual é a sua opinião sobre isso hein?”. A câmera vai se movendo e aos poucos vemos 

apenas Mano em primeiro plano, ele diz “cara, eu acho que ele se aproveitou da situação de 

professor dele para dar em cima da Carol.”. Em um corte, aparece então a porta da sala onde 

ele estava e Mano sai dela, enquanto ouvimos o restante de seu relato - “Não é culpa da Carol, 

acho que, sei lá, é falta de noção assim, é falta de senso ético do Artur entendeu?”-, Mano vê 

Artur numa cadeira ao lado da sala, na qual entra logo após a saída de Mano. Em um primeiro 

plano igual ao que vimos Mano dando seu depoimento, vemos Artur, que, balançando a 

cabeça, ouve a diretora dizer “eu entendo você, só precisa haver uma certa distância entre o 

professor e o aluno. Você não podia ter almoçado com ela, você não podia ter feito isso!”. Ao 

ouvir sobre distância Artur muda sua expressão, passando de angústia a espanto e responde: 

“eu não acredito, eu não acredito que você está falando isso para mim, eu não acredito que 

você está falando em distância do aluno para mim, eu não acredito mais, isso não está 

acontecendo”, a diretora continua: “olha Artur, eu lamento dizer, mas você não trabalha mais 

aqui com a gente”, Artur tenta rir, fica com os olhos molhados e respira fundo, saindo da sala 

com sua bolsa na mão, quando a diretora diz “isso não foi uma decisão minha professor 

Artur...” 

 

Cena 9 (59 minutos e 5 segundos): Ainda com a imagem do professor Artur saindo da sala 

da diretora, que fica sozinha e com uma expressão séria no rosto, ouve-se a voz do professor 

que substitui Artur dizendo “Meu nome é Albert”. Depois aparece Albert à frente da sala, que 

tem mapas, um quadro riscado e um globo terrestre ao fundo, cheia de alunos. Temos 

novamente a câmera posicionada ao fundo da sala, vemos então, as nucas dos alunos sentados 

e o professor de frente em pé. Ele continua: “eu sou o professor substituto do professor Artur 

e eu sou amigo de vocês, prestem muita atenção em tudo que eu falo, pois eu tenho o hábito 

de passar provas relâmpago, portanto quero avaliar tudo o que vocês aprenderam até agora. 
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Eu vou passar alguns exercícios e quero que vocês façam em cinco minutos, eu dou cinco 

minutos para vocês agora”. Durante a fala do professor a câmera percorre a sala mostrando as 

expressões dos alunos de tédio e desinteresse, alguns trocam bilhetes, Mano manda uma 

mensagem pelo celular para Valéria a chamando para o cinema, que é ignorada pela mesma e 

Deco recita um poema de Chico Buarque para Carol dizendo que é de sua autoria. 

 

Cena 10 (1 hora, 23 minutos e 23 segundos): Vemos imagens do trânsito da cidade pela 

noite, algumas buzinas, vozes e uma que se ressalta “um momentinho só”, é a diretora da 

escola em uma reunião de pais. Então vemos um grupo de adultos sentados e um homem com 

camisa social e gravata ao centro da tela, que fala: “veja bem, nós pagamos e não pagamos 

mal, agora veja bem, eu acho que isso é prejudicial para a escola de vocês, para a imagem da 

escola de vocês, uma situação dessas”. Vários pais falam ao mesmo tempo, uma mãe: “ser 

uma adolescente hoje com 15 anos, não é como há cinco anos atrás, como há dez anos atrás”, 

novamente temos várias falas ao mesmo tempo, vemos então a diretora à frente da sala e ela 

aponta para alguém, então ouvimos a mãe de Mano dizer “eu sou professoram tem um código, 

que não há envolvimento de professor com aluno dentro ou fora de escola, é um código ético 

da profissão”. A câmera filma novamente o grupo de pais e outra mãe afirma “eu também sou 

professora e acho que as coisas mudaram muito, deve ser uma menina da idade da minha 

filha, talvez em torno de 14, 15 anos de idade, no mundo de hoje”, a mãe de Mano pergunta 

“você tem dúvida do poder de sedução de um professor sobre qualquer aluno? Você que é 

professora.”, a outra mãe continua “eu não tenho dúvida, mas eu acho que hoje em dia, com a 

internet, com todos os meios de acesso que essa juventude tem, eu acho que hoje em dia 

talvez o professor nesse caso seja a vítima e não a menina”, os pais falam todos ao mesmo 

tempo concordando e divergindo, a câmera varia a posição sempre focando nos pais. Então a 

diretora diz “eu só queria ler para vocês um abaixo assinado que os alunos do primeiro e do 

segundo ano me entregaram, aliás quem escreveu o texto foi seu filho, Camila [mãe de 

Mano], 'nós alunos abaixo assinados queremos a volta do professor Artur porquê a aula dele 

não tinha lista de chamada e era a aula mais cheia da escola e porque a nossa colega admitiu 

publicamente e diz isso na frente dos pais se for preciso que foi ela que deu um beijo nele. 

Botar o Artur para fora é uma violência que os pais e a escola estão fazendo com o professor 

que a gente admira e confia'. São 238 assinaturas. Então agora eu gostaria de pedir que quem 

quer a recontratação em caráter temporário do professor Artur por favor levante a mão.”. 

Durante a leitura a câmera mostra a diretora, que coloca os óculos para ler e depois os tira 

para pedir a posição dos pais, no momento que ela cita Camila, é ela que aparece, com olhar 
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de surpresa. 

 

Cena 11 (1 hora e 25 minutos): Mano e Carol correm pelo pátio, sobem as escadas e 

aprecem novamente no corredor da sala, eles olham pela janela de vidro na porta e Carol diz 

“ele já fechou a porta”, Mano diz “já está arrojado de menininha”, Carol diz “é que eles tem 

bons conselhos”. Os dois tiram as mochilas das costas e se sentam no chão ao lado da porta 

para entrar na aula do professor Artur enquanto ela diz “mas eu não preciso mais do conselho 

dele, que nem na música 'não confie em ninguém com mais de trinta anos, não confie em 

ninguém com mas de trinta cruzeiros, o professor tem mais de trinta conselhos, mas ele tem 

mais de trinta, mais de trinta, mais de trinta'”. Vemos então as pernas do professor e o 

ouvimos dizer “vamos”, quando os dois se levantam para entrar. O professor sorri para os 

dois, aperta a mão de Mano quando ele entra e fecha a porta. [são usados os mesmos planos 

da cena 2]  

 

 


