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O advento do saber “transversal”, que pressupõe a convergências de áreas do conhecimento 
faz com que os mundos cinematográfico e corporativo apresentem cada vez mais sinergia e, 
assim, contribui para que o cinema seja uma ferramenta eficiente para o treinamento de 
colaboradores.  

“Em seu livro ‘A Cabeça Bem-Feita’, o filósofo francês Edgar Morin defende que hoje já não se 
concebe mais o que ele chama ‘compartimentagem dos saberes’, sendo cada vez mais 
importante uma visão sistêmica e global do conhecimento, o que resulta num ótimo retorno 
para o mundo corporativo”, afirma Myrna Silveira Brandão, autora do livro “Luz, câmera, 
gestão – a arte do cinema na arte de gerir pessoas” (Editora Qualitymark).  

No entanto, como ferramenta que é, o cinema deve ser utilizado como meio para um 
aprendizado, e não seu fim. Caso contrário, corre-se o risco de se ter apenas uma exibição de 
filme, e não um treinamento.  

Nesse sentido, Myrna alerta que é preciso muito critério para utilizar esse mecanismo. “O filme 
deve ser cuidadosamente escolhido de acordo com o tema-objeto do treinamento: é 
importante levar em consideração o perfil do público alvo, a sua atividade e sua área, o seu 
nível de formação, a sua faixa etária”, diz.  

“Além disso, o gestor deve assistir ao filme previamente e anotar os pontos que ele - como 
especialista da área e também como espectador -- destacaria para trabalhar o tema em 
questão”.  

Após a exibição, é recomendável que haja uma breve exposição de um debatedor ligado ao 
tema. Para isso, aconselha-se um especialista no assunto para conduzir o debate e esclarecer 
dúvidas. “A discussão pós-filme é a parte mais importante do programa, pois é nesse 
momento que se realiza a transposição do que foi mostrado para a área de gestão com 
pessoas”, esclarece Myrna.  

 

 

 



 

A pedido do portal CanalRh, a especialista analisou três filmes que podem ser utilizados para 
treinamentos. Confira:  

Madagascar (Eric Darnell e Tom McGrath)  

Sinopse: Madagascar conta a história de um grupo de animais que vive uma vida repleta de 
regalias no Zoológico do Central Park de Nova York. Tudo vai muito bem, até quando um dos 
animais desaparece e os outros decidem fugir do zoológico para encontrá-lo.  
 

Depois do grande tumulto na cidade causado pelos bichos, um grupo de defensores dos 
direitos dos animais resolve mandar os protagonistas de volta pra África. No entanto, um 
acidente no meio do caminho faz os animais chegarem até a ilha de Madagascar. Agora, os 
bichos terão que se adaptar ao ambiente selvagem, totalmente diferente da boa vida que 
levavam no zoológico.  

Análise: “Esse filme - que por ser animação possui um apelo extremamente lúdico e uma 
forma muito própria de cativar os espectadores -- permite várias leituras: para trabalhar 
competição, equipe, mudança e também a questão das alianças estratégicas - numa metáfora 
com as alianças que os personagens fazem com os pingüins e entre si - para atingir o que 
queriam. Além disso, propicia um ótimo debate quanto à superação de obstáculos e a 
importância de sair dos ‘muros’ e criar pontes para conhecer outras realidades e para as 
transformações”.  

Dogville (Lars Von Trier)  

Sinopse: Durante a época da grande depressão, Grace (Nicole Kidman), uma fugitiva do FBI, 
encontra abrigo numa pacata cidadezinha chamada Dogville. Os habitantes, no começo, 
mostram-se receptivos e bondosos com a nova moradora, mas aos poucos são reveladas as 
verdadeiras intenções da vila com a frágil forasteira, em um crescimento insuportável de 
exploração e humilhação.  

Análise: “Acredito que ele seja mais indicado nas situações em que for necessário debater 
ética, poder, relacionamento humano e criatividade. Trata-se de um filme que permite uma 
conexão entre áreas do conhecimento, uma vez que Lars von Trier (diretor da obra), costuma 
incorporar em seus filmes – e faz isso neste – outras formas de arte como o teatro, a ópera, a 
dança, além da literatura.  

A única ressalva é que o filme seja exibido na íntegra, para que haja a plena compreensão”. 

O Segredo de Brokeback Mountain (Ang Lee)  

Sinopse: Nos belos campos do interior dos Estados Unidos, Ang Lee apresenta uma história de 
amor épica sobre dois homens que se encontram no verão de 1963 e logo se vêem 
incrivelmente unidos. Mas suas tragédias e complicações trarão provações a seu 
relacionamento, ao mesmo tempo em que lidarão com o preconceito da sociedade.  

Análise: “Obra indicada quando for preciso debater preconceitos, assédio moral, aceitação do 
diferente, marginalização e modelos mentais. Seria mais adequado quando fosse preciso 
enfocar especificamente o preconceito contra os homossexuais e aproveitar para estender o 
debate para outras formas de discriminação.  



Como o filme aborda uma questão ainda não entendida por todos com a naturalidade que 
deveria ter, é aconselhável uma atenção especial à cultura sobre o assunto, para definir a 
melhor forma para exibir e trabalhar o filme”. 
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