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EDUCAÇÃO
NAS TELAS
Entre os lançamentos deste início de ano,

dois filmes nacionais, um francês e um norte-

americano retratam o universo da educação

Sérgio Rizzo

No Rio de Janeiro, uma
professora de escola pública
protege um aluno persegui-

do ao mesmo tempo por uma quadrilha
de traficantes de drogas e por policiais
corruptos. Também no Rio, um projeto
de ensino de música transforma a vida
de jovens de comunidades carentes. Em
Paris, um professor de língua francesa
em uma escola da periferia, freqüen-
tada por muitos filhos de imigrantes,
se esforça para dar conta do programa
e convencer os alunos da importância
de se dedicar aos estudos. E, em Nova
York, a diretora de uma escola católica
suspeita que o padre da paróquia, tam-
bém professor, cometeu assédio contra
um aluno.

Essas quatro histórias trazem de
volta aos cinemas o olhar sobre a
educação, tanto no ensino formal
quanto no informal, bem como sobre
os educadores e seu papel na sociedade
contemporânea. Os brasileiros Verôni-
ca, de Maurício Farias, e Contratempo,
de Malu Mader e Mini Kerti, se juntam
ao francês Entre os muros da escola, de
Laurent Cantet, e ao norte-americano
Dúvida, de John Patrick Shanley, nessa
leva recente de filmes - alguns basea-

dos em fatos verídicos, outros apenas
inspirados neles — que contribuem para
ampliar o debate social sobre temas
educacionais, alcançando um público
mais amplo do que o de profissionais
da área.

Em Verônica, o filho de um con-
tador que trabalha para o tráfico (Ma-
theus de Sá) sobrevive ao massacre da
família porque estava na escola. Como
os pais não aparecem para buscá-lo, sua
professora (Andréa Beltrão) se oferece
para levá-lo até sua casa, em uma fa-
vela. Ao descobrir que os pais foram
mortos e os traficantes procuram o
menino, decide protegê-lo e se recusa
também a entregá-lo às autoridades
porque o pen drive que o pai confiou
ao filho traz um vídeo com imagens
que incriminam policiais ligados
ao tráfico. Verônica não confia nem
mesmo no ex-marido (Marco Ricca),
policial que talvez mantenha relações
com colegas corruptos.

Farias diz que participou de duas
sessões promovidas exclusivamente
para profissionais da educação - uma
em São Paulo (que também reuniu
alunos), realizada pelo Sistema Anglo
de Ensino, um dos patrocinadores do



"QUERIA UM HERÓI POPULAR"
ca. O pano de fundo era a violência. Os

órfãos do tráfico são um drama muito

forte no Rio. Pensamos que a criança

da história podia ficar na escola e a

personagem ser professora. Podería-

mos juntar duas coisas bacanas, com

alguém que defende educação, que

luta para levar conhecimento a regiões

carentes, mal estruturadas.

A principal referência é Gloria, de John
Cassavetes?

Gloria, O profissional, Central do

Brasil, O exterminador do futuro, O

garoto. Todos contam histórias de

adoção. Particularmente, Verônica tem

muito a ver com os dois primeiros, que

são histórias de violência. Há referências,

homenagens. Acho isso natural. Fico

honrado de ser comparado a eles. A

diferença é que a heroína de Verônica

luta contra a violência sem violência.

Seria indefensável uma professora que

saísse matando policiais para salvar um

garoto. Nossos heróis não são violen-

tos. Não temos a cultura do guerreiro.

Acho isso muito saudável. Na infância e

adolescência, nunca tive admiração pela

polícia, pelo exército, porque sabia o

papel horroroso que era cumprido por

eles naquela época. Mas são instituições

feitas para proteger a sociedade. É im-

portante criar algum caminho para que

se defenda essa discussão.

Como foi o trabalho de pesquisa para
criar a personagem?

Percorremos diversas escolas do Rio.

Andréa Beltrão e Matheus de
Sá em Verônica: identificação
imediata entre o enredo e
cotidiano escola

Foi fundamental. Fiquei impressiona-

do com o fato de que as professoras

conseguem exercer a profissão e

não desistem. Em algumas escolas,

é arriscado entrar e sair, chegar até

lá. Fomos nos encontrar, por exem-

plo, com uma professora na avenida

Brasil para seguir com ela até a escola

onde trabalhava. Assim que entrou

no carro, ela já nos instruiu: "Não

coloquem os cintos (de segurança).

Assim, se eles (os traficantes da

região) precisarem do carro, a gente

salta imediatamente." Mas a relação

delas com a violência é distante; são

extremamente respeitadas. A comu-

nidade reconhece o valor de estarem

ali, possibilitando que as crianças se

agarrem a uma pequena janela de

esperança. Essa realidade bate na

sua cara. É impossível não notar a

grandeza do que elas fazem. Nem

mesmo o Conselho Tutelar chega a

essas escolas; não tem segurança e

força para entrar lá.

E a participação de Andréa Bel-

trão?

Andréa entrou depois dessas

visitas às escolas, mas já sabia como

estávamos trabalhando. Ela atuou

nos diálogos, discutiu características

da personagem. É filha de professora

que trabalhou em escola pública, hoje

aposentada. Conhece bem como é

a luta de uma professora, o que dá

prazer e alegria. Não teve dificuldade

para compor Verônica. Eu não tinha

noção do tamanho do desafio dos

educadores. Aumentou ainda mais a

minha admiração por essas pessoas.

A causa é grande e os desafios são

enormes. Eles são, de fato, heróis

brasileiros, heróis do dia-a-dia, como

médicos de hospitais públicos.



filme, e outra no Rio de Janeiro, no
Clube do Professor do Unibanco Arte-
plex. "Foi maravilhoso, espetacular",
lembra o cineasta, que dirigiu também
O coronel e o lobisomem (2005) e A

grande família - O filme (2007). "Vi
cenas incríveis, professoras chorando.
A identificação foi muito forte e o filme
as tocou bastante. Não tínhamos a preo-
cupação de abordar isso (as condições
de trabalho do professor) em primeiro
plano, mas a realidade é muito forte."

A detalhada caracterização da per-
sonagem (leia entrevista com Farias

na página 20 e 21) e a interpretação
de Andréa Beltrão ajudam, de fato, a
provocar identificação imediata com
todo espectador que conheça, ainda
que superficialmente, o cotidiano de
milhares de professoras da Educação
Básica na rede pública do país. Ve-
rônica trabalha muito, em condições
às vezes impróprias, e se esvai física
e mentalmente por causa disso; leva
tarefas para casa, o que aumenta o des-
gaste e contribui para que negligencie
a vida pessoal; o salário permite que
sobreviva dignamente, mas não muito
mais do que isso - a personagem mora
em uma quitinete, em bairro popular
do Rio, e não tem acesso a canais
de TV paga, o que deixa o filho do
contador estupefato, pois ele mora na
favela e tem ("TV a gato", como bem
observa Verônica).

O cenário social de Verônica é
muito semelhante ao do documentário
Contratempo, que acompanha a rotina
de jovens que participavam, em 2006,
do projeto Villa-Lobinhos. Recru-
tados em favelas do Rio de Janeiro,
eles freqüentavam aulas de música
e faziam apresentações, promovidas
também no âmbito de outros grupos
dos quais participavam. Alguns deles,
por exemplo, vão tocar em um concerto
beneficente em Nova York. Com isso,
ganham perspectiva de futuro que, sem
a dedicação à música, dificilmente te-

A diversidade cultural é um fator bem presente no francês Entre os muros
da escola - e nem sempre bem resolvido

riam. Há, no entanto, quem fique pelo
caminho, e ao menos uma das histórias
- a do rapaz que abre o filme, cujo
desfecho é revelado apenas no final
- é especialmente dramática ao ilustrar
o que a sociedade brasileira reserva a
milhares de jovens.

Vencedor da Palma de Ouro no
Festival de Cannes do ano passado e
candidato ao Oscar-2009 de melhor
filme estrangeiro, Entre os muros da
escola se inspira na "tragicomédia
ordinária de um professor de francês",
o romance Entre les murs, com lança-
mento no Brasil previsto para março,
simultaneamente à chegada do filme ao
país. O autor, François Bégaudeau, se
baseou em suas próprias experiências
em uma escola na periferia de Paris
para "divisar o discurso por meio dos
fatos, as idéias pelos gestos" - e, assim,
"apenas documentar o trabalho cotidia-
no" de um educador hoje na França.

Diretor de A agenda (2001), que
também lança um olhar semidocu-
mental sobre o mundo do trabalho (e a
perda de identidade representada pelo
desemprego), Cantet recrutou o próprio
Bégaudeau para interpretar o papel

do professor e adotou o princípio de
observar a escola como uma espécie
de câmera de eco da sociedade - tudo
o que ocorre ali, entre muros, é apenas
reverberação do que acontece no entor-
no. O extraordinário trabalho com os
adolescentes que interpretam os alunos,
todos usando seus nomes verdadeiros,
faz o espectador acreditar que havia
câmeras ocultas dentro da sala de aula
e em outros ambientes da escola.

Entre os muros da escola já se confi-
gura, tanto pelos métodos de realização
quanto pelo diagnóstico da escola como
instituição em crise profunda, como um
dos grandes filmes em torno da relação
ensino-aprendizagem e da responsabi-
lidade social que se atribui ao trabalho
dos educadores. Esses temas aparecem
também em Dúvida, baseado em peça
do próprio Shanley ambientada em
1964. Para educadores, o interesse
se concentra na descrição da gestão
autoritária de uma escola religiosa por
uma freira (Meryl Streep) que procura
controlar tudo à sua volta e nos dile-
mas de uma jovem professora (Amy
Adams) pressionada a denunciar um
padre (Philip Seymour Hoffman).
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