
OS DESAFIOS DA PROFISSÃO DOCENTE: ANÁLISE DO FILME “O PREÇO DO DESAFIO”

ELIAN SANDRA ALVES DE ARAÚJO
ALANA PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

RESUMO
Os desafios da profissão docente comumente são pontos de discussões entre os educadores, seja no universo
acadêmico ou no espaço de trabalho destes profissionais. É fato que conhecer tais aspectos que serão determinantes
na construção do perfil do educador ao longo do tempo se faz necessário. Objetivamos abordar esta temática em duas
vertentes: os desafios quanto ao reconhecimento profissional, e os desafios de se fazer um bom profissional, apto a
desenvolver um trabalho significativo para com os educandos e consequentemente para com a sociedade. Esta
abordagem foi realizada a luz das obras de Paulo Freire e outros autores que discutem a prática docente e assim
embasamos teoricamente a análise realizada por nós do longa metragem O preço do desafio. Tivemos aqui também a
intenção de apresentar a análise imagética como uma possibilidade metodológica para professores e para
pesquisadores.
 
Palavras-chave: Profissão docente. Análise imagética. Didática.
 
 
ABSTRACT
The challenges of the teaching profession are usually points of discussions among educators, whether in academia or in
the workspace of these professionals. It is true that understanding these aspects that will be crucial in building the profile
of the educator over time is required. We aim to address this issue in two ways: the challenges in professional
recognition, and the challenges of doing a good professional, able to develop meaningful work toward the students and
consequently to society. This approach light was made of the works of Paulo Freire and other authors who discuss the
teaching practice and so theoretically base the analysis performed by us of the feature film The price of the challenge.
Here we also intend to present the imagery analysis as a methodological possibility for teachers and researchers.
 
Keywords: Teaching profession. Imagery analysis. Didacticism.
 
 

1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DESAFIOS DA PROFISSÃO DOCENTE
 
 
Ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com consciência e sensibilidade.
Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores.
Moacir Gadotti
 
 
            Num primeiro momento falar sobre a profissão docente e seus desafios até parece algo comum, já bem
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conhecido de todos os atores deste processo, no entanto, objetivamos abordar esta temática em duas vertentes: os
desafios quanto ao reconhecimento profissional, e os desafios de se fazer um bom profissional, apto a desenvolver um
trabalho significativo para com os educandos e consequentemente para com a sociedade.
            É fato que há algum tempo o professor era visto como o mestre, aquele que detinha o conhecimento, que
merecia admiração e respeito; é fato também que em se tratando de Brasil (muitos outros países ditos desenvolvidos
também lidam com a mesma situação) desde a formação das primeiras escolas os professores lidam com dificuldades
como os baixos salários. O exercício do magistério há muito esteve atrelado à vocação e, portanto, não necessitava de
uma boa remuneração.
            Sabe-se, no entanto, que mudanças em todas as esferas do processo educacional aconteceram nos últimos
anos e em uma velocidade por vezes assombrosa, sobre isto Gadotti (2003) defende que não se possa afirmar que
atualmente ser professor é mais difícil do que há algumas décadas. De modo mais enfático Cordeiro (2013, p. 54)
destaca que:
 
Hoje se vive um descompasso bastante acentuado entre as rápidas mudanças que acontecem em todos os setores da
sociedade e a resistência ou permanência das estruturas básicas do ensino, e isso vem trazendo consequências muito
complicadas para os professores. Cada vez mais esses profissionais recebem uma sobrecarga de tarefas, com a
intensificação do ritmo de trabalho e as pressões de tempo e prazos muito curtos.
 
Na verdade o que há de diferente é a velocidade com que temos acesso à informação, o mundo está em constante
transformação, e esta por sua vez chega à escola promovendo a necessidade da transformação do ato de ensinar, de
conduzir a aprendizagem, ou seja, há a necessidade da formação permanente do professor para que possa
acompanhar tais mudanças.
            É sabido também que as mudanças no sentido da valorização do profissional da educação não alcançaram
tamanha velocidade, pelo contrário, as mesmas ocorreram de modo pontual, provisório, passageiro, consistiram em
políticas de governo e não políticas públicas educacionais de estado (GADOTTI, 2003).
            E são estas complicações que remetem aos educandos dos cursos de licenciatura a renegar o exercício do
magistério após a formação, bem como, promove em muitos professores o que Caldas (2007) chama de processos de
desistência, ao qual a mesma associa os seguintes aspectos: 1) A Desvalorização da Educação - precarização do
trabalho docente, a redução de investimentos, etc.; 2) As Condições de Trabalho - apresentam-se cada vez piores; 3)
A Carga Mental do Trabalho–aumento do número de aulas dadas, atuação em diversas escolas; 4) As Relações
Sociais no Trabalho - acompanharam o movimento de reivindicação pela gestão democrática da escola, embora não
se esgote neste processo; 5) As Políticas Educacionais e o Controle do Trabalho - as práticas escolares e sociais
estabelecem  mediações no processo de efetivação das medidas propostas; 6) Segurança e Violência - a escola
pública, não raro, aparece como berço da violência, muitas vezes sendo solicitada a assumir o papel de prevenção
docrime, incorporando mais uma tarefa em suas funções que se multiplicam. Todos estes fatores segundo Cordeiro
(2013, p. 54) acabam “provocando um aumento do sentimento de culpa” nos professores que não se sentem capazes
de atender as demandas atuais de sua profissão, bem como não se veem respaldados pelo estado. 
            Mas, em meio a toda esta situação encontram-se os profissionais que resistem as adversidades e como ressalta
Caldas (2007), estes são os educadores que apesar de condições muitas vezes desfavoráveis, estão satisfeitos, gostam
daquilo que fazem, sentem-se realizados com os resultados que produzem e conseguem sentir prazer pelo
desenvolvimento do seu trabalho.
            Neste sentido Gadotti (2003) ressalta que esta profissão ainda é alimentada pela esperança de se entender
melhor porque está tão difícil educar hoje. Atrelado a toda esta inquietação tem-se a satisfação que o trabalho
proporciona associada ao sentimento do resultado gerado por seu trabalho e à realização pessoal através do trabalho,
tudo isso mantendo essa atitude de comprometimento e de resistência do professor (CODO, 1999 apud Caldas, 2007).
Este trabalho que ora apresentamos propõe-se a discutir os desafios da profissão docente, mediante a análise do filme
“O preço do desafio” e o perfil docente que é apresentado por Paulo Freire em suas obras Pedagogia da autonomia
(1996); A importância do ato de ler (1989); Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar.
             Trataremos agora do uso da análise imagética como metodologia favorável ao processo de ensino e
aprendizagem por meio da descrição do filme “O preço do desafio”, para assim fazer melhor compreender a nossa
abordagem neste trabalho.
 
2 ANÁLISE IMAGÉTICA: POSSIBILIDADE PARA O ENSINO E A PESQUISA
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O uso da imagem para a comunicação e registro de fatos entre os humanos datam dos primórdios das civilizações. Na
contemporaneidade vemos a imagem ser utilizada para os mais variados fins pelos meios de comunicação. Nesta
perspectiva, a comunidade escolar/acadêmica pode fazer uso deste recurso visando à melhoria da qualidade do ensino.
Para tanto, se faz necessário que o corpo docente abra mão de alguns aspectos da pedagogia tradicional (valorização
do raciocínio e desprezo da intuição) e da pedagogia liberal (elevação máxima da intuição), ou seja, se faz necessário
encontrar o “equilíbrio entre o racional e o tácito, não nos deixando seduzir nem pela ilusão da racionalidade técnica,
nem pelo veneno da subjetividade pós-moderna” (MARTINS, 1993 apud SACHS; NASCIMENTO; LIMOLI, 2009).
Podemos entender a imagem como a representação que promove associações cognitivas entre objetos do mundo
sensível e aquilo que está sendo representado, já nos filmes tem-se a imagem em movimento aliada a diversas
técnicas, elenco, produção, tudo isto criando o sistema de significação visando ao envolvimento inconsciente do
espectador. Sendo assim, pode-se inferir que o ato de assistir a um filme implica em aprendizagens específicas
(FABRIS, 2008; SACHS; NASCIMENTO; LIMOLI, 2009).
Condição esta, também ressaltada por Ipiranga (2005) ao afirmar que:
 
A utilização de um só filme, de uma seqüência, de trechos ou grupos de filmes, de vídeos profissionais ou de outras
imagens, com a finalidade de estimular o confronto e a discussão sobre temas que as imagens suscitam facilitando o
processo de aprendizagem, é notório.
 
O uso da imagem, nos cursos de formação docente e na educação básica, pode ser considerado um método satisfatório
para o desenvolvimento de habilidades nos estudantes, podendo ser fonte de diversas discussões em sala de aula.
Sendo assim, requer todo um planejamento antes de sua execução, ou seja, a delimitação do foco da análise a ser
desenvolvida deve estar clara para todos os envolvidos no processo evitando assim, a ocorrência de uma análise
superficial e sem o rendimento esperado (SACHS; NASCIMENTO; LIMOLI, 2009; FABRIS, 2008).
De modo geral temos que a análise imagética tem por objetivo, explicar/esclarecer o funcionamento de um determinado
&64257;lme e propor-lhe uma interpretação e é neste exercício de interpretação que os educadores têm a oportunidade
de fazer uso desta metodologia alternativa para a formação do educando e os pesquisadores a oportunidade de fazer
uso dos textos fílmicos em suas investigações(FABRIS, 2008; PENAFRIA, 2009).
Foi neste contexto que este trabalho desenvolveu-se ao longo das aulas da disciplina de Educação de Jovens e Adultos
ofertada no Programa de Pós - Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Alagoas. O
trabalho foi realizado em três etapas: 1) todos assistiram ao filme e destacaram falas e cenas que julgaram mais
importantes; 2) em sala o grupo apresentou as observações individuais que foram discutidas, e a partir destas
discussões foram estabelecidos os aspectos a serem abordados na escrita do artigo; 3) foi realizado o levantamento das
referências que estariam fundamentando este texto e 4) a escrita do trabalho.
Assim, temos neste texto um exemplo bem sucedido do uso dos filmes em sala de aula como um esforço de ampliar as
possibilidades didáticas.  A seguir apresentamos a descrição do filme e uma análise do mesmo a partir dos conceitos
Freirianos.
 
2.1 O PREÇO DO DESAFIO
 
Em O preço do desafio, os roteiristas Ramón Menéndez e Tom Musca apresentam uma história real ocorrida na
década de 1980, envolvendo estudantes e professores de uma escola sucateada do subúrbio de Los Angeles. O filme
aborda alguns fenômenos sociais importantes como o preconceito, a cooperação, a competição, o conflito, a família,
entre outros, e explicita a realidade de muitas instituições de ensino norte-americanas e brasileiras ainda comuns
atualmente.
É uma história contundente de superação do preconceito étnico – social, de convicção na possibilidade de realização de
sonhos, e certeza de que por meio do trabalho docente realidades podem ser alteradas.
             O enredo pode ser dividido entre: 1) o protagonista Professor Jaime Escalante, que deixou seu bom emprego
para viver o sonho de lecionar informática, mas,por falta de computadores foi designado para ministrar aulas de álgebra,
um professor determinado, exigente, com metodologias diferentes, interessado por seus alunos, crente na mudança,
dedicado, aparentemente sem medo da realidade na qual se inseriu é o perfil deste professor; 2) os professores do
departamento de matemática e direção da escola, cansados, atuantes em áreas para a qual não têm formação, com
livro didático decorado, descrentes do potencial de seus alunos, em busca de alternativas de empregos com melhores
salários, com dificuldades para ensinar a alunos analfabetos e sem domínio do idioma local; 3) os alunos das últimas
séries do ensino médio, maioria latina, desacreditada no/pelo sistema, envolvidos com gangues, sem perspectivas de
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um futuro que não estivesse ligado à marginalidade, empregos com baixa remuneração e casamentos precoces para
garantia de sustento, famílias desajustadas e/ou descrentes nas possibilidades de melhoria nas condições de vida
advindas da educação.
            É em meio a este contexto que o professor Escalante utilizando metodologias diferenciadas, consegue
conquistar a confiança dos educandos e fazer com que estes percebam a possibilidade de mudança da realidade na
qual estão inseridos. Em todos os momentos durante suas aulas o professor pediu garra a seus alunos, e buscou meios
de resgatar ou fazer surgir à autoestima nos mesmos.
            Sempre defendeu a sua posição de que “os alunos alcançam o que se espera deles”, frase mencionada durante
uma reunião com os professores e vivida ao longo da trama em especial no momento em que ele busca defender os
seus alunos após serem acusados de fraude no Exame Nacional de Matemática quando o mesmo afirma conhecer de
perto os estudantes de sua turma e que “ensinou a eles tim-tim por tim-tim” da matéria.
            É fato que a mudança ocorrida naquele ano foi propagada aos anos seguintes o rendimento dos estudantes da
escola no exame nacional foi progressivamente melhorando (o filme faz menção aos resultados do primeiro ano 1982
com 18 alunos aprovados, até 1987 com 87 alunos aprovados no referido).
            O professor Escalante conseguiu conquistar admiração, respeito, carinho e mudança não apenas nos
estudantes de sua turma, mas, também do corpo docente da escola e dos familiares destes, tais resultados podem ser
analisados à luz do perfil do educador democrático estabelecido por Paulo Freire em algumas de suas obras.
 
3 EXIGÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA: O PREÇO DO DESAFIO E O PERFIL DOCENTE SEGUNDO
FREIRE
 
Humildemente, pelo contrário, é bom admitir que somos todos seres humanos,
por isso, inacabados. Não somos perfeitos e infalíveis.
Paulo Freire
 
 
Em obras como Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa, A importância do ato de ler,
Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar, Freire traça o que consideramos legítimo chamar de perfil do
educador progressista. Nestas obras o autor aborda as questões da formação docente, bem como a necessidade da
reflexão sobre a prática educativa em favor da autonomia do ser dos educandos, e é sob esta ótica que passamos a
analisar alguns momentos do filme O preço do desafio.
            No primeiro momento ao chegar à escola o professor foi surpreendido ao saber que não daria aula de
informática por falta de computadores e teria sido designado para atuar em uma turma de álgebra. O fato é que neste
momento ele não recusou a proposta, mas aceitou conhecer os estudantes, momento que também poderia ser
considerado por ele como mais um fator para que o mesmo deixasse de lado a ideia de lecionar, visto que em sua turma
além das extremas dificuldades de aprendizagem do grupo a diversidade cultural consistia em outro fator de
complicação para o desenvolvimento do seu trabalho.
Ao aceitar tamanho desafio podemos ver algumas das características do professor descrito por Freire ao afirmar que
ensinar exige pesquisa e respeito aos saberes dos educandos. Foi o que o professor Escalante buscou fazer durante
suas aulas, conhecer o que os educandos sabiam e a partir daí, ensinar, mas certo de que estes teriam condições de
ampliar seus resultados.
Outra característica do professor que merece destaque é a capacidade de avaliar as suas ações e de buscar melhorias,
de modo àse aproximar dos estudantes e até de reconhecer e pedir desculpas pelo erro cometido enquanto professor,
neste sentido, Freire (1996, p.44) destaca que “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode
melhorar a próxima prática”.
Vemos ao longo da trama que o professor buscava ‘mudança do contexto’ o que, podemos incluir no que Freire (1996,
p. 37) chama de ética, para ele “não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora
dela”.
Durante suas aulas, o professor vai apresentando novos métodos para a aprendizagem da matemática, buscando não a
transferência do conhecimento, mas a probabilidade de criação de possibilidades para a produção ou a construção
deste. Ele instiga os educandos a buscarem mais, não sobrepõe às dificuldades destes sobre sua prática, ao contrário
instiga os mesmo a buscarem novas alternativas para a solução dos questionamentos apresentados e esta busca vai se
estendendo às suas vidas fora da escola, o professor apresenta a eles a possibilidade de mudança da realidade na qual
estão inseridos. Neste sentido Freire (1989, p. 17; 1996, p. 28)faz duas afirmações que merecem ser destacadas:
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Só educadores e educadoras autoritários negam a solidariedade entre o ato de educar e o ato de serem educados pelos
educandos, só eles separam o ato de ensinar do de aprender, de tal modo que ensina quem se supõe sabendo e
aprende quem é tido como quem nada sabe.
 
O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do
educando, sua curiosidade e sua insubmissão.
 
O fato é que, a pesar de todos os desafios enfrentados pelo senhor Escalante: sala de aula sem cadeiras em
quantidade, sem ventilação, com alunos embriagados, violentos, adolescentes trabalhando para ajudar a família,
colegas desestimulados e descrentes em um resultado positivo para aqueles estudantes, observamos no professor a
paixão pelo ato de ensinar, a convicção de que a ‘realidade’ poderia ser alterada.Características como a consciência do
inacabado, reconhecimento de ser condicionada, respeito à autonomia do educando, bom senso, alegria, esperança,
competência profissional, generosidade e comprometimento são perceptíveis em sua prática docente.
            Para Freire (1997, p. 54) “nossa tarefa não se esgota no ensino da matemática [...]. Implicando a seriedade e a
competência com que ensinemos esses conteúdos, nossa tarefa exige nosso compromisso e engajamento em favor da
superação das injustiças sociais”.
O autor destaca além das características já apresentadas ao longo do texto, que o educador (a) deve apresentar as
seguintes virtudes: a amorosidade, sem a qual seu trabalho perde o significado, mas esta não é restrita aos alunos,
mas ao próprio processo de ensinar; a coragem de lutar ao lado da coragem de amar; a tolerância, pois sem ela é
inviável uma experiência democrática autêntica, mas a mesma não é, porém, posição irresponsável de quem faz o jogo
do faz-de-conta; a capacidade de decisão que é absolutamente necessária a seu trabalho formador; a segurança, que
por sua vez, demanda competência científica, clareza política e integridade ética do profissional (ARAÚJO; LUNA;
FREITAS, 2012).
             Temos aqui o relato de uma história de um professor que usou a constatação da realidade para buscar a
promoção da mudança na vida dos estudantes de sua turma, bem como e da forma de trabalho de uma escola, situação
difícil, mas, possível. O professor Escalante se enquadra em mais uma das belas reflexões de Paulo Freire (1989, p.
24): “fazer a história é estar presente nela e não simplesmente nela estar representado”.
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
É notória a necessidade de se implementar o uso da imagem no contexto educacional, não por modismo ou por ser este
para alguns um momento de descontração. Temos a necessidade de produzir estudantes críticos, participativos,
contestadores e leitores das imagens que veem.
A história aqui apresentada pode ser tida por muitos como um fato isolado ou aparentemente utópico, porém, esta é
uma história real e se aplica não apenas ao contexto norte-americano, mas, é também episódio de muitos relatos de
escolas e professores brasileiros.
            Ao longo do texto apresentamos vários aspectos desafiadores da profissão docente, visto que o exercício da
docência vai além do ato de ensinar no sentido de transferir conhecimento. Este ato, como nos alerta Freire (1996) se
constitui em uma especificidade humana, portanto, requer que o docente tenha segurança, competência profissional e
generosidade; comprometimento; compreensão de que a educação é uma forma de se intervir no mundo; liberdade e
autoridade; tomada de decisões; saber escutar; reconhecimento de que a educação é ideológica; disponibilidade para o
diálogo e acima de tudo, o educador deve querer bem aos educandos.
             Sendo assim, nos é pertinente inferir que a atividade docente na perspectiva aqui apresentada, é desafiadora e
que está em constante movimento, visto que, em todo tempo, educador e educando trocam suas experiências, seus
conhecimentos e assim, estão em um constante processo de formação.
            Cabe ressaltar também que apesar de tais desafios inerentes à docência, esta atividade seria de um todo mais
‘fácil’ de ser executada se a mesma fosse tida como prioridade para os governos, de modo que, os mesmos
desenvolvessem políticas públicas pautadas na melhoria da qualidade do ensino visando assim, modificações e
investimentos no que diz respeito à: qualificação do profissional, remuneração coerente, qualidade de trabalho (recursos
didáticos, espaços físicos adequados, quantidade de alunos por sala, carga horária de trabalho, etc.) e apoio
pedagógico.
            Outra situação a ser destacada é a necessidade da re-significação da docência, que deve estar pautada na
ausência da arrogância intelectual, ou na existência da simplicidade do docente, o que segundo Freire não diminuiria em
nada o saber do docente, mas faria deste, gente melhor. Gente mais gente.Que mesmo em meio aos conflitos que sua
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atividade enfrenta, não perderia a essência de seu trabalho que é promover um aprendizado significativo que permita ao
aprendiz a possibilidade de interferir na realidade em que vive.  
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