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Resumo: O presente artigo propõe reflexões sobre a prática educacional 
em contextos de pobreza e exclusão social, tomando como objeto de estudo os 
filmes “Nenhum a Menos”, de Zhang Ymou (1999), e “O Jarro”, de Ebrahim Foruzesh 
(1992), ambos focados na temática das relações entre professor e alunos, e entre 
esses e a sociedade. As considerações tecidas ao longo do artigo giram em torno 
de dois eixos principais: o papel da escola como agente transformador e redutor de 
desigualdades, e a importância da afetividade no processo de ensino/aprendizagem. 
Além de apreciar as obras cinematográficas mencionadas, o artigo busca apoio 
teórico em bibliografia pertinente ao tema.
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AFFECTIONATE TEACHING: SOCIO-EDUCATIONAL REFLECTIONS FROM 
THE MOVIES “NENHUM A MENOS” AND “O JARRO”

Abstract: This essay proposes a reflection upon the educational praxis in the 
context of poverty and social exclusion. The objects of this study were the movies 
“Nenhum a Menos”, of Zhang Ymou (1999), and “O Jarro”, of Ebrahim Foruzesh 
(1992), both focusing the relations between teacher and students, and among 
these, the society. The considerations developed through the essay are under two 
main axes: the role of the school as a shifting and reducing agent of inequalities 
and the importance of the affection in the teaching/learning process. Aside from 
analyzing the cinematographic works mentioned, this essay searches theoretical 
basis in the bibliography relevant to the subject.
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Introdução

“A inserção da escola em contextos marcados por conflitos, desigualdades e lutas 
sociais faz com que ela se constitua em um campo de possibilidades no interior das 
quais seus agentes podem comprometer-se efetivamente com práticas voltadas para a 
transformação social e a superação das desigualdades” (Pacheco e Zan, 2003, p.13). 
Registrado como frase introdutória de artigo sobre um projeto de formação continuada 
de professores da rede de ensino fundamental1, esse pensamento enfatiza uma das tarefas 
fundamentais a cargo do professor contemporâneo imerso naqueles referidos contextos: 
a de atuar como um agente transformador.  

Utilizando como pano de fundo o papel social da escola que o texto supracitado de 
Pacheco e Zan demarca, este artigo propõe algumas reflexões sobre a prática educacional 
a partir de duas obras cinematográficas específicas: o filme chinês “Nenhum a Menos”, 
de Zhang Ymou (1999), e o iraniano “O Jarro”, de Ebrahim Foruzesh (1992). Dentre 
os aspectos relevantes ao tema “ensino/aprendizagem” que emergem da análise dessas 
obras, bem como da comparação das mesmas entre si, dedica-se aqui especial atenção 
ao planejamento e ao vínculo relacional. Embora ambos os filmes foquem contextos 
sócio-culturais particulares e as tensões daí decorrentes, sugere-se a possibilidade de 
extensão das reflexões aqui apresentadas à atividade docente em geral.

Cumpre destacar que não se pretende com o presente trabalho disponibilizar 
mais uma resenha crítica dos filmes selecionados (já existe bom material nessa direção), 
mas especificamente trazer a lume algumas considerações educacionais suscitadas 
pelos enredos. Procurou-se, portanto, guardar distância – tanto quanto possível – 
dos julgamentos, adjetivações, comparações e demais elementos de análise próprias 
daquele tipo de texto.

O cinema, como narrativa que permite o reconhecimento da realidade ao mostrar-
se como uma impressão da realidade (METZ, 1972), embora construído como exercício 
ficcional, ajuda a ver e escutar a nossa própria realidade mesmo quando nos apresenta um 
contexto particular e distanciado do nosso. Abre-se como uma janela em que os espectadores 
se põem a espreita, atentos e abertos para o desenrolar que se apresenta à frente, como algo 
revelador e como lugar de projeção (por identificação e/ou por oposição).

O recurso da narrativa pela linguagem dos filmes, neste artigo, é usado como material 
de análise, de reconstrução e reconhecimento dos próprios meandros do fazer educacional, 
da ação docente e como encantamento com esse fazer que se torna história e memória e que 
pode ser compartilhado com diferentes públicos, tanto específicos como leigos em geral.

 Educação e sociedade

É ponto pacífico que as desigualdades sociais constituem uma marca milenar da 
história da humanidade. O avançar dos séculos não parece indicar grandes mudanças nesse 
sentido. As promessas de uma sociedade mais justa e igualitária inferidas do chamado 
modernismo, que surgiu com o Renascimento, ganhou corpo com as idéias iluministas e 
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desembocou na Revolução Industrial, foram fatalmente eclipsadas por duas grandes guerras 
mundiais e seus desdobramentos. 

A sociedade atual – ao contrário do que pareciam em princípio direcionar as 
características pelas quais alguns a denominam de “global”, outros de “tecnológica” – 
mantém o padrão de desproporções econômicas e sociais. Nesse sentido, John Taylor2, em 
recente artigo abordando os desafios do educador contemporâneo na pós-modernidade, 
expõe as mazelas sociais decorrentes especialmente das revoluções industrial e tecnológica:

Em vez da harmonia social e a utopia econômica prometidas por filósofos do Iluminismo, 
como Jean-Jacques Rousseau, e por economistas, como Karl Marx, a sociedade parecia cair 
espiraladamente no abismo do terror e da loucura. Guerras mundiais, revoluções e dita-
duras, e o surgimento do extremismo sobrepuseram as construções de poder e de cultura 
sobre a autonomia do homem. A ciência avançou a passo formidável, mas trouxe em sua 
sombra a destruição massiva de forma nunca vista. A tecnologia, buscando melhorar as 
condições de vida e comodidade, resultou na devastação do mundo natural. Tanto os siste-
mas sócio-políticos socialistas, quanto os capitalistas, desenhados para prover o bem-estar 
da humanidade, resultaram em vastos números de indivíduos e ainda comunidades e nações 
inteiras, excluídos dos benefícios econômicos da sociedade prevalecente (2008, p. 80).

É impossível ignorar, portanto, a existência de um elevado contingente populacional 
– concentrado principalmente nos países em desenvolvimento – que se encontra em 
situação de marginalidade parcial ou mesmo absoluta com relação aos recursos financeiros, 
às oportunidades de crescimento intelectual, ao preparo técnico-científico, à participação 
justa no mercado de trabalho etc. Por um lado, uma considerável massa humana convive 
nas grandes cidades com problemas como complicações no trânsito, falta de moradia 
decente, insuficiência de vagas nas escolas, violência urbana e medo. Quem mora nas 
zonas rurais, por outro lado, enfrenta outros tipos de dificuldades, como observa Gabriel 
Chalita3 ao escrever sobre a realidade brasileira:

Ainda há no Brasil muitas áreas sem postos de saúde, sem infra-estrutura de saneamento 
básico, sem meios de transporte, sem os cuidados que poderiam ser oferecidos ao homem 
do campo para que no campo permanecesse. O êxodo rural se deve à ausência de recursos 
no campo. Desde a falta de soro contra picada de cobra até de métodos adequados de plan-
tio e colheita. E todo tipo de carência representa obstáculo ao desenvolvimento das zonas 
rurais. Os fatores geográficos terminam por acentuar os problemas: montanhas, rios cauda-
losos, sertão inclemente não podem ser transpostos facilmente e, muitas vezes, separam as 
comunidades rurais umas das outras e da escola. Dificuldade que o governo, com todos os 
instrumentos de que dispõe, não conseguiu ainda solucionar devidamente (2004, p. 61).

Como se encaixa a educação nesse contexto aparentemente desanimador? Se 
a utopia funciona como um ponto para além do alcançável, porém servindo como 
motivador para melhorias, transformações e metamorfoses do instituído, talvez o 
parâmetro mais razoável para lidarmos com as problemáticas contemporâneas seja do 
das discretas esperanças, título de um livro de Olgária Matos (2006). 
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É natural que o papel do ensino em tais condições se centralize na figura do 
professor, que não raro aparece como única ponte possível entre a realidade desses 
indivíduos e uma possibilidade de superação e inserção social. Nesses termos, não é sem 
fundamento que Demerval Saviani4 preconiza uma vinculação continuamente presente 
entre educação e sociedade, condenando os métodos tradicionais que consideram 
professor e alunos em termos “individuais”, quando eles deveriam ser tomados como 
“agentes sociais” (2008, p. 79). 

Mesmo que os eventos da história da humanidade sinalizem no sentido da 
dificuldade de uma superação universal das desigualdades, se pode afirmar que a escola – 
reconhecidamente o lugar onde se dá a produção, seleção, transmissão, troca e construção 
de conhecimentos ou saberes – ainda possui significativo papel no tocante à redução das 
desigualdades e à transformação social. Não é pequena a influência que um professor 
pode exercer sobre o educando no sentido de estimular seu desejo por crescimento e 
aperfeiçoamento pessoal, seja no campo físico, relacional, intelectual, profissional, etc. 
O professor pode e deve ser agente estimulador do aperfeiçoamento pessoal de seus 
alunos, independentemente do contexto social em que estejam imersos.

Educação em contexto de pobreza

As duas obras cinematográficas a servirem de análise tratam do processo educacional 
em contextos de flagrante pobreza ou mesmo de miserabilidade – poder-se-ia lembrar de 
conjunturas muito parecidas vividas por certas comunidades no Brasil, por exemplo, no 
sertão nordestino. Em ambas as obras, os professores protagonistas conseguem exercer 
papel transformador/equilibrador a despeito da situação na qual estão imersos juntamente 
com seus alunos e as famílias destes. 

Não é incomum sustentar-se que a “globalização” democratizou a informação e 
disponibilizou o conhecimento a pessoas em todas as partes do mundo, mas a efetividade 
de tal democratização é seriamente questionada pela situação de milhões de pessoas 
espalhadas principalmente pelo chamado mundo “em desenvolvimento”, cujo retrato, 
por assim dizer, é pintado nos dois filmes.

A comunidade rural chinesa mostrada em “Nenhum a menos”, por exemplo, parece 
não ter acesso nem mesmo à televisão. A condição de desinformação é particularmente 
destacada pela ingenuidade da própria professora substituta, a qual, a despeito de sua idade 
precoce, resulta paradoxal já que se espera um pensamento minimamente esclarecido 
de alguém em sua posição de destaque. Entretanto, a situação da professora torna-se 
compreensível quando se atenta para o fato de que a distância cria o isolamento. As 
dificuldades materiais no campo, no meio rural, sem dúvida atingem a formação do 
professor: “ainda que houvesse videocassete [ou aparelhos de DVD], laboratórios ou 
computadores nas escolas rurais, o professor não estaria preparado para utilizá-los em sala 
de aula” (chalita, 2004, p.61 e 62). 

Propositalmente filmadas de molde a provocar a comoção piedosa do expectador, 
são significativas em “Nenhum a menos” as cenas em que a professora: 1) escreve sobre 
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dezenas de cartazes comprados com todo o dinheiro que tinha disponível um informe de 
desaparecimento sem utilidade prática alguma, e 2) coloca-se diante do portão da empresa 
televisiva e, durante o dia inteiro, aborda cada pessoa que saía perguntando-lhe se seria o 
proprietário da mesma.

Ainda no mesmo filme, outro jogo interessante feito com os contrastes ocorre na 
cena que exibe a reação do garoto perdido às perguntas da apresentadora por ocasião 
do retorno à aldeia. Ao ser questionado sobre o que achava da cidade, ele não hesita em 
classificá-la como “melhor do que o campo”, aludindo às comodidades e diversidades 
ali existentes. No entanto, quando a apresentadora lhe pede que mencione o fato mais 
marcante em sua experiência urbana, o menino afirma que fora o de haver mendigado. 
Delineia-se, portanto, no saber construído pela criança – e esta é uma imagem/mensagem 
que o diretor também deseja suscitar no expectador – a descoberta de que a cidade tem 
muito a oferecer, mas que esse “muito” não está à disposição de todos.

No filme “O Jarro” observa-se o mesmo quadro de extrema pobreza, agravada 
pela geografia local, onde a paisagem desértica implica em escassez de água potável. 
Um simples ovo de galinha, na comunidade retratada nessa obra, figura como artigo 
requintado que só pode ser usufruído por poucos. Entretanto, diferentemente do que 
ocorre em “Nenhum a menos”, no filme iraniano não aparece diretamente a comparação 
com a cidade grande, preferindo o diretor expor as mazelas das regiões afastadas dos 
centros populosos do Irã. Os créditos iniciais da obra a qualificam como um tributo “às 
crianças do deserto”. 

“Nenhum a menos”

Ganhador do Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza de 1999, o filme 
“Nenhum a menos”, de Zhang Ymou, tem como foco uma escola primária que consiste 
no único estabelecimento educacional de uma pequena aldeia rural chinesa chamada 
Shui Quan. Ali se acomodam na mesma sala de aula alunos de diversas idades, alguns 
deles, inclusive, residindo na própria escola com o professor. 

Devido a uma viagem imposta por questões de ordem particular, o professor dessa 
precária escola, cujo nome é Gao, é substituído por uma menina de apenas 13 anos de 
idade chamada Wei, que não possui preparo nenhum para a atividade docente afora a visão 
estereotipada oferecida por sua própria experiência deficitária como aluna. Inicialmente, a 
motivação para o trabalho na mente dessa menina restringe-se à promessa do pagamento. 
Ao entrevistar a professora escolhida, Gao logo percebe sua completa inadequação para o 
cargo, mas é convencido pelo prefeito local de que não existe alternativa. Antes de partir, 
ele alerta a menina quanto à facilidade de evasão escolar na região, e a adverte de que seu 
pagamento só se efetivaria na condição de que nenhum aluno se evadisse.

A cena dedicada à aula inaugural da professora Wei revela sua metodologia de 
ensino, que se resume em anotar a lição na lousa para que os alunos meramente a 
copiem. Ela não sabe proceder de outro modo. A óbvia insuficiência de tal recurso, 
aliada à tenra idade da professora, imediatamente coloca em xeque a sua autoridade. 
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Um dos alunos, Zhang Houike, especialmente indisciplinado, protagoniza os atritos 
mais sérios com Wei. 

Em meio a esse cenário mútuo de despreparo e de baixa escolaridade docente e 
discente, a jovem professora Wei vai aprender no próprio exercício do trabalho as questões de 
responsabilidade e afeto envolvidas na prática do ensino. É decisiva a seqüência que começa 
no momento em que a professora tenta obrigar o aluno travesso a recolher os gizes que 
derrubou, acabando ambos por pisotear o frágil material. A seqüência culmina nas lágrimas 
da aluna assistente de Gao, cujo diário é tomado e lido no dia seguinte por Zhang Houike 
diante da classe. A pequena aluna incorporara fortemente os ensinamentos de seu professor, 
para quem um pequenino pedaço de giz, por menor que fosse, deveria ser preservado com 
todo cuidado, dada a baixíssima atenção financeira que a escola recebia do governo. 

As palavras escritas no diário, denunciando sua falta de sensibilidade profissional, 
desencadeiam uma profunda transformação na concepção de Wei sobre o seu papel 
como professora-educadora. A perda do giz, num primeiro momento irrelevante para 
ela, na verdade é uma antecipação em miniatura da perda do aluno Zhang Houike, o 
qual a professora procurará recuperar por todos os meios que lhe estiverem disponíveis. 
Justamente esse aluno, mais tarde abandonará a escola devido a sua ida à cidade para 
trabalhar pelo sustento de sua depauperada família. Ali, ele acabará se perdendo do 
grupo agenciador de trabalho infantil que o havia levado, e essa circunstância provocará a 
reviravolta na segunda metade do filme.

Após o episódio do giz, começa a ficar claro para o espectador que a professora 
ultrapassou o estágio de preocupar-se com a diminuição do total de alunos meramente 
por causa do fato de seu pagamento estar condicionado à manutenção do número 
inicial. A partir de então, se esboça em sua conduta um princípio de valorização das 
crianças pelo que elas significam dentro do relacionamento professor-aluno. Entra em 
cena o fator afetividade.

Inicialmente agindo de modo aleatório, sem ter certeza do que fazer ou de onde 
chegar (luckesi5, s.d.), Wei encontra dificuldades para conquistar a atenção de sua classe. E 
não é de admirar, considerando a sua quase absoluta falta de envolvimento: num primeiro 
momento ela simplesmente escreve a lição na lousa e manda que os alunos a copiem; em 
seguida fecha a porta da classe, ficando do lado de fora, onde espera dar o horário do 
término da aula. Gradativamente, no entanto, ela vai se dando conta da sua verdadeira 
responsabilidade e passa a importar-se com a segurança e o aprendizado dos seus alunos, 
interagindo melhor com eles.

O desaparecimento do aluno a motiva quase que instintivamente a colocar 
em ação um plano para a resolução do problema. Tal plano necessariamente deve 
envolver o restante da turma e não deixa de implicar em um planejamento6, mesmo 
que incipiente, de ensino/aprendizagem, com objetivos definidos. A professora agora 
começa a verdadeiramente se envolver no processo ensino-aprendizagem, cumprindo 
o seu dever de “estimular a participação do aluno, a fim de que este possa, realmente, 
efetuar uma aprendizagem tão significativa quanto o permitam suas possibilidades e 
necessidades” (TURRA et al., 1991, p. 18).
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Da observação da cena em que a professora se utiliza de uma série de exercícios 
aritméticos para calcular, com a ajuda de seus alunos, o valor necessário para sua ida de 
ônibus à cidade, bem como a quantidade de tijolos que devem ser carregados para a obtenção 
da quantia, é possível extrair a lição da contextualização dos saberes à realidade e aos 
projetos de vida do educando. Um planejamento educacional eficaz não deve negligenciar 
a realização de aplicações práticas à realidade imediata, considerando o ambiente em que o 
aluno tem de viver e agir (TURRA et al., 1991).  De acordo com Nilson Machado7, 

na escola básica, onde a construção da cidadania é a meta precípua, as disciplinas devem estar, 
permanentemente, a serviço dos projetos pessoais dos alunos. Não parece legítimo, salvo no 
caso de formação de especialistas, argumentar-se sobre a relevância de se estudar matemática, 
por exemplo, em razão de sua beleza intrínseca, ou de sua importância na composição do ce-
nário científico: ela é relevante para a realização dos projetos de vida, que se relacionam com 
as expectativas vocacionais, estejam elas voltadas para a área de engenharia, de jornalismo, 
arte, línguas ou história (2002, p. 83-84).

Determinada a trazer o aluno de volta, Wei não poupa esforços e persistência, 
desde percorrer longos quilômetros à pé para chegar à cidade grande, até sofrer diversos 
tipos de humilhação na tentativa de localizá-lo. Chega, inclusive, a passar fome, sendo 
obrigada a surrupiar restos de comida da mesa de um restaurante. Essa descoberta de 
afetividade vai crescendo em intensidade até o grande clímax do filme: a explosão em 
lágrimas da professora diante da câmera de TV, no momento em que a apresentadora lhe 
pede que mande um recado para Zhang Houike. O close direto no rosto da menina, que 
parece dirigir-se aos próprios expectadores do filme, torna a cena especialmente dramática 
e comovente. Wei de fato ama seu aluno. A propósito do afeto, escreveu Chalita: 

Professor que não gosta de aluno deve mudar de profissão. A educação é um processo que 
se dá através do relacionamento e do afeto para que possa frutificar. Professores que não 
vibram com os alunos são como os pais que preferem os filhos afastados de si o maior 
tempo possível. [...] O professor que chama o aluno pelo nome, que repara em algum novo 
detalhe, uma roupa, um novo corte de cabelo; o professor que menciona ter conhecido o 
pai de seu aluno e lhe faz um elogio. Realiza pequenos gestos de atenção que quebram bar-
reiras e fertilizam o terreno da amizade entre ambos. É o famoso afeto, que nada tem de 
complicado e não exige sacrifícios. Basta um pouco de boa vontade e muito de vocação 
para o magistério. Em qualquer aspecto da vida cotidiana, não apenas na escola, a desa-
tenção gera agressividade (2004, p.152 e 153). 

A preocupação da professora pelo colega perdido provoca, por sua vez, uma 
transformação profunda na maneira como os alunos a enxergam: pela primeira vez 
no filme ela conquista a atenção e a colaboração das crianças. Essa mudança alcança 
o seu ponto mais alto na cena em que o próprio aluno perdido na cidade contempla 
pela televisão as lágrimas da professora aflita à sua procura. A partir desse momento, ele 
passa a amá-la e a respeitá-la. Na cena final, ao tomar o giz em sua mão, a palavra por ele 
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escolhida para escrever no quadro negro é o nome de Wei. Essa cena, a propósito, é a 
que melhor caracteriza o afeto e o reconhecimento que devem surgir naturalmente como 
contrapartida ao trabalho docente desenvolvido com amor e diligência (aliás, não é por 
acaso que esta última palavra aparece entre as que as crianças escrevem na lousa – cada 
uma remetendo a um aspecto da história).

“O Jarro”

Premiado com o Leopardo de Ouro do Festival de Cinema de Locarno (Suíça), 
em 1994, e com o prêmio do júri da 18ª Mostra Internacional de Cinema de São 
Paulo, o filme iraniano “O Jarro”, de Ebrahim Foruzesh, também conta com recursos 
limitados de produção, mas apresenta um enredo envolvente, que trabalha de forma 
interessante com o elemento simbólico.

Diferentemente do que ocorre com a professora Wei, do fime anterior, o professor 
retratado nessa outra obra tem um plano de ensino definido desde o começo da história; 
já é adulto, com prévia experiência docente. A ação do filme se dá em uma aldeia pobre 
do deserto, onde há uma escola na qual o professor já aparece lecionando. A primeira 
cena do filme exibe o jarro de água como protagonista da história, inanimado, mas pleno 
de significado. O jarro de água – e o ato de beber dele sempre imediatamente antes do 
início de cada aula – tornou-se um elemento essencial do “ritual” escolar, assumindo 
mesmo preponderância sobre outros objetos-símbolos do processo de ensino, como, 
por exemplo, o edifício, as carteiras e a lousa. Essa idéia é explicitada pelo diretor do 
filme na cena do diálogo extremamente relevante desenvolvido entre o professor e o 
rapaz com quem divide sua casa, o qual lhe revela que, apesar de não ser um aluno, 
beber do jarro de água lhe dá a sensação de pertencer à escola.

A quebra do jarro é um fator que gera grande desequilíbrio na história. O pai 
de um dos alunos, inicialmente hesitante, propõe que lhe sejam fornecidos os materiais 
necessários para a fabricação de uma cola caseira, entre os quais está certa quantidade de 
ovos, algo muito raro numa região tão pobre. O professor, então, solicita que os alunos 
tragam ovos no dia seguinte, e reforça seu pedido prometendo um bônus na nota em artes 
para os ovos que fossem apresentados com desenhos feitos pelos alunos. 

Aqui se poderia salientar a importância de se pensar nas estratégias ou modos de 
ação dentro de um planejamento. Menegolla e Sant’Anna caracterizam como dois dos 
elementos essenciais de um planejamento: 1) a seleção dos melhores procedimentos e 
técnicas de ensino que mais facilmente favoreçam a consecução dos objetivos, e 2) a 
seleção dos recursos materiais e humanos que mais favoreçam e auxiliem o professor e o 
aluno na efetivação do ensino e da aprendizagem (1996, p. 55). A participação dos alunos 
em todo o processo de resolução do dilema escolar específico de “O Jarro” sem dúvida 
está carregada de significado pedagógico, e pode ser vista quase como uma metáfora do 
engajamento do professor na tarefa de ajudar o educando a despertar para o seu próprio 
papel na construção da vida e superação de limitações. O professor fará com que os 
alunos participem e utilizará estratégias criativas para provocar o interesse.
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Se no primeiro filme a integridade profissional da professora protagonista é 
colocada em dúvida por sua juventude e alegada inexperiência, em “O Jarro” o professor 
é acusado pelos familiares dos alunos de estar se aproveitando do cargo para tirar 
vantagem pessoal – no caso, comer as gemas dos ovos cujas claras destinavam-se ao 
conserto do jarro. Mais tarde seria espalhado o boato de que o professor estaria se 
aproveitando da boa vontade de uma das mães dos alunos, que decidiu angariar fundos 
para a compra de um jarro novo. 

De forma muito marcante, o desenvolvimento da obra deixa claro que as intenções 
do professor são as mais honradas. Primeiro ele reparte a geléia que recebeu de presente 
de sua mãe com seu colega de quarto, e, depois, ele prepara uma omelete com as gemas, 
repartindo-a entre os alunos. Finalmente, ao acabar-se a omelete, ele reparte o que restou 
de sua geléia entre as crianças que haviam ficado sem sua parte, permanecendo ele próprio 
sem comer nada. É impossível assistir a essa seqüência de cenas sem meditar sobre o fato 
de que a tarefa do professor é repartir com seus alunos muito mais do que conhecimento; 
é oferecer um pouco de si mesmo, de sua vida, é doar-se pelo ato educativo. Outra cena 
muito representativa dessa idéia é a que o professor cuida da criança que caiu no córrego. 
Nesse momento, a figura do professor no filme chega a associar-se à figura de um pai. 
Cabe aqui outra observação de Chalita:

Os temores de que a máquina possa vir a substituir o professor só atingem aqueles que 
não têm verdadeiramente a vocação para o magistério, os que são meros informadores 
desprovidos de emoção. Professor tem luz própria e caminha com pés próprios. Não é 
possível que ele pregue a autonomia sem ser autônomo; que fale de liberdade sem expe-
rimentar a conquista da independência que é o saber; que ele queira que seu aluno seja 
feliz sem demonstrar afeto. E para que possa transmitir afeto é preciso que sinta afeto, 
que viva o afeto. Ninguém dá o que não tem. O copo transborda quando está cheio; o 
mestre tem de transbordar afeto, cumplicidade, participação no sucesso, na conquista de 
seu educando; o mestre tem de ser o referencial, o líder, o interventor seguro, capaz de 
auxiliar o aluno em seus sonhos, em seus projetos (2004, p. 161 e 162).

A última seqüência do filme exibe o aluno trazendo sobre um jumento o jarro 
comprado com o dinheiro arrecadado por sua mãe. O professor, o diretor da aldeia 
e a mãe (sorridente e com lágrimas nos olhos satisfeita pela resolução do problema) 
contemplam a chegada do objeto tão esperado e que marca o fim dos conflitos e 
restabelece o equilíbrio na escola. 

É significativa a cena final em que o enquadramento amplia do jarro para a 
árvore, para, por fim, enquadrar o jarro, a árvore e a entrada da escola. Reforça-se 
uma vez mais o papel central do jarro como um símbolo do fazer educacional. Não 
seria exagero, numa apropriação metafórica deste último enquadramento, pensar a 
escola como saciando a sede das pessoas num sentido muito mais profundo do que 
o meramente físico. 
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Consideração final

Sem dúvida, ambos os filmes8 são pródigos em seu papel de despertar uma gama 
ampla de reflexões sobre a prática do ensino e outras temáticas não abordadas neste artigo. 
Este trabalho limitou-se a apresentar e analisar algumas em particular, principalmente 
no que diz respeito à afetividade, ao papel do professor como agente educador e ao 
planejamento na educação como uma ferramenta de ação política e formativa. 

Dada a temática abordada e a sensibilidade com que são tocados certos dilemas 
e necessidades da relação aluno-professor, aluno-professor-escola, aluno-professor-
família-comunidade, recomenda-se aqui a utilização de ambos os filmes, e da narrativa 
cinematográfica ou fílmica em geral, como uma possibilidade metodológica apropriada 
para se repensar a realidade cotidiana e os modos de os sujeitos se colocarem e se 
empenharem nela. Mais especificamente, sugere-se tal possibilidade para se pensar sobre 
a prática da docência como uma ação que extrapola os exercícios técnicos que organizam 
os projetos e planejamentos pedagógicos, mas como, essencialmente, um “espaço” de 
escolhas e opções políticas envolvidas na relação com sujeitos aprendizes, desejando 
– com utopia ou com discretas esperanças – colaborar para que o instituído possa ser 
revisto, reescutado, reconhecido, reformulado, mudado, transformado, metamorfoseado. 

Notas

1 Trata-se do projeto “Jarinu tem Memória”, desenvolvido desde 1999 na cidade de mesmo 
nome. O projeto procura articular o currículo escolar com as temáticas de memória, patrimônio 
e meio ambiente, sendo que seus resultados extrapolam os limites da escola, envolvendo outros 
sujeitos da comunidade, como os familiares dos alunos. A professora Dirce Djanira Pacheco 
e Zan, autora do referido artigo, é mestra e doutora em Educação pela Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). 
2 John Wesley Taylor possui Ph.D. pela Andrews University e doutorado em Educação pela 
University of  Virginia. Atualmente leciona na Southern Adventist University, Tennessee, 
EUA. 
3 Gabriel Chalita possui dois doutorados pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), um em Comunicação e Semiótica e outro em Direito. Atualmente é professor titular 
da PUC-SP, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie e membro do corpo editorial 
da Revista Profissão Mestre.
4 Demerval Saviani é doutor em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP) e livre-docente. Atualmente é professor aposentado da Universidade 
de Campinas (Unicamp), onde coordena o grupo de pesquisa “História, Sociedade e Educação 
no Brasil”.
5 Cipriano Carlos Luckesi é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia 
e doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é 
professor pós-aposentado da Universidade Federal da Bahia.
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6 Maximiliano Menegolla e Ilza Sant’Anna registram a definição de planejamento como 
sendo “um processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego dos meios 
materiais e dos recursos humanos disponíveis, a fim de alcançar objetivos concretos, em 
prazos determinados e em etapas definidas, a partir do conhecimento e avaliação científica 
da situação original” (MARTINEZ & LAHONE apud MENEGOLLA & SANT’ANNA, 
1996, p. 18). Os autores, no entanto, afiançam que “algumas pessoas planejam de forma 
sofisticada e altamente científica, obedecendo os mais rígidos princípios teóricos, e em 
nada se afastando dos esquemas sistêmicos que orientam o processo de planejar, executar 
e avaliar. Outros, que nem sabem da existência das teorias sobre planejamento, fazem seus 
planejamentos sem muitos esquemas e dominações técnicas; contudo são planejamentos que 
podem ser agilizados de forma simples, mas com bons e ótimos resultados” (MENEGOLLA 
& SANT’ANNA, 1996, p. 16). 
7 Nilson José Machado é mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP) e doutor também em Educação pela Universidade de São Paulo (USP), onde 
atualmente é professor titular.
8 O filme “Nenhum a menos” é facilmente encontrado em grandes locadoras. Já o filme “O 
Jarro” pode ser adquirido em lojas virtuais da internet.
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