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0 filme Os Produtores é um bom exemplo de como o cinema, além de entreter, pode 
ser um poderoso meio de aprendizagem, como sempre foi o teatro. Refilmagem de um 
clássico de Mel Brooks, Primavera para Hitler, de 1968, o filme é um musical 
movimentado e divertido cuja história é a de um produtor teatral que, em conluio com 
um contador criativo e vocacionado para o teatro, monta um plano para ganhar  
dinheiro por meio de uma peça que deveria fracassar.    
 
Aqueles que, além do entretenimento, gostam de aprender com os filmes, terão lições 
já no início. Dirigido por Susan Stroman, o filme começa quando o contador Leo Bloom 
(Matthew Broderick) encontra-se com seu falido cliente, o produtor Max Bialystock 
(Nathan Lane). Fã de carteirinha do produtor e sonhando com a vida glamourosa dos 
que trabalham no show* business, o contador Bloom é o típico homem atuando na 
área errada. Vestido de contador, ele de fato não tinha nada a ver com a profissão e, 
na verdade, dentro dele morava um produtor.    
 
PARA PENSAR  
   
Um bom filme desperta as emoções certas e leva a reflexões que podem resultar em 
mudanças. Por exemplo: vale a pena ser o contador Bloom, desmotivado e infeliz, 
"empurrando o trabalho com a barriga?" Lógico que não. É necessário ter a coragem 
de transformar-se no produtor Bloom. Ele mesmo inicialmente não tinha. Mas passou a 
ter graças ao estímulo do então novo amigo Max Bialystock. Sim, vale a pena ser o 
produtor Bloom, buscar uma profissão na qual o prazer de trabalhar dê um forte 
impulso ao crescimento - alguém que deixa para trás a comodidade e a entediante 
estabilidade e vai em busca de novos desafios.    
 
O personagem Bialystock, eventualmente, pode ser visto como um indiscutível 
malandro, que convence um contador careta a entrar com ele em um negócio escuso. 
Porém, tem suas qualidades: amor ao trabalho (e santa ambição), vontade de ajudar 
os outros, impulso para a realização, crença no potencial de pessoas, capacidade de 
persuasão para influenciar os outros e atingir suas metas.    
 
Eis algumas lições que se extraem desse controvertido e adorável realizador. Mesmo 
derrapando na ética e levando junto seu liderado Bloom, Bialystock recebe aprovação 
unânime, pois é "do bem", busca o bem por trilhos às vezes tortos - mas quem disse 
que só os santos são elegíveis para a glória?    
 
Vale também uma reflexão a respeito do talento. Nem tudo deu certo para os 
produtores e um final que poderia ser trágico acabou sendo salvo pela criatividade. 
Para não antecipar partes do filme e estragar o interesse do leitor, podemos dizer que, 
mesmo quando as coisas deram errado, o talento de Os Produtores revelou-se capaz 
de sacar uma solução inovadora. O talento sempre acha o seu espaço e uma boa lição 
é buscar lapidar o seu: ele sempre trará as melhores soluções.   
 
ALGUMAS LIÇÕES 
 
Um olhar atento aprende, com Os Produtores, inúmeras lições que podem ser usadas 
no interesse próprio, no desenvolvimento da própria carreira profissional. Alguns 
exemplos: 
• Fuja da mesmice, da conformidade, do medo de mudar. Procure novos desafios. 



• Busque uma profissão na qual você terá prazer efetivo em trabalhar. 
• Ação - Em vez de apenas sonhar, é necessário fazer. A realização traz riscos, mas 
abre um leque inimaginável de oportunidades. 
• Problemas são parte da vida. Quem se propõe a realizar algo terá de enfrentá-los. É 
fundamental ter determinação para ir até o fim. 
• O inesperado sempre acontece, mas, ainda que transtornos passageiros ocorram, no 
fim da linha quem aprende a realizar estará bem. 
• Fidelidade aos amigos e amor - duas boas qualidades que sempre trazem frutos. 
• Sempre aposte no talento. Desenvolva-o e recorra a ele, que as soluções virão. 
 
Em síntese, por meio das emoções se aprende com maior profundidade.. Se você ainda não 
viu o filme, que tal vê-lo? Além de divertir-se, encontrará muita inspiração boa para a vida 
e o trabalho. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 5 fev. 2006. Empregos, p. Ce3. 
 


