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Resumo:
O cinema já produziu incontáveis cenas que ao longo dos anos se cristalizou na memória das pessoas,
favorecendo a adoção acrítica de modismos e a proliferação de algumas visões ideológicas que ainda
permeiam a nossa sociedade. Contudo o cinema mesmo sendo um expoente da indústria cultural pode
se converter em um recurso para fomentar reflexões e processos de desenvolvimento. Para tanto é
necessário que se faça uma análise do enredo fílmico com vistas a uma ação educativa, visando a
formação e emancipação humana, dentro de uma perspectiva que compreende o homem como ser em
constante transformação na sociedade do conhecimento. Assim, nos propomos a analisar o filme
“Coach Carter” (2005) que apresenta os percalços de ex-atleta de sucesso ao aceitar o desafio de
treinar um time de basquete escolar com baixo rendimento. Nos baseamos nos pressupostos da
pesquisa de abordagem qualitativa elegendo como instrumento de coleta de dados a pesquisa
bibliográfica que se caracteriza pelo estudo de diferentes fontes de informação impressa ou eletrônica.
O propósito deste trabalho é refletir sobre os valores e costumes difundidos no filme que alicerçam o
desenvolvimento do grupo que vivencia diversos conflitos que comprometem o desempenho da
equipe. Com o resultado dessa análise, esperamos contribuir com subsídios para a utilização de
recursos fílmicos no desenvolvimento de equipes de sucesso.
Palavras chave: “Coach” e Cinema, “Coach” e Educação, “Coach” e Valores.

“Coaching” in the movie: the seventh art in the develoment
process of humam and team
Abstract
The same movie being with an exponent of the culture industry can turn into a resource to foment
reflections and development process. In that point of view and this is necessary that it is made an
analysis of the plot fílm prodution with views to an educational action, seeking the formation and
human emancipation, inside of a perspective that he/she understands the man as to be in constant
transformation in the society of the knowledge. Like this, we intend to analyze the film "Coach Carter"
(2005) presents success former-athlete's profits when accepting the challenge of training a team of
school basketball with low income. The purpose of this work is to contemplate on the values and
spread habits in the film that you/they find the development of the group that lives several conflicts
that commit the acting of the team.
Words key: Coach and Movies, Coach and Education, Coach and Values.

1. Introdução
Todos eles traziam sacolas, que pareciam muito pesadas. Amarraram bem
seus cavalos e um deles adiantou-se em direção a uma rocha e gritou: “Abrete cérebro!” Arnaldo Antunes

A poesia de Arnaldo Antunes vem como uma prece aos sentidos que, invariavelmente,
seguem amortizados pelos constantes apelos da indústria cultural ao consumo de seus
produtos, valores e idéias. O termo “indústria cultural” foi empregado por Adorno e
Horkheimer em 1945, com o objetivo de diferenciar as produções massificadas da autêntica
arte, (ADORNO,1975). O produto cultural que os meios de comunicação e também o cinema
oferecem e que servem para configurá-los como obras dessa “indústria cultural” são
produzidos como mercadoria, seguindo os passos da indústria que produz, divulga e
comercializa essas produções. Como Ianni (2000) atesta, a indústria cultural tende a moldar
nossa visão, nos indicando o que desejar, o que consumir, em meio a um rol limitado de
opções.
A indústria cultural, de acordo com Cabreira (2006, p. 30) “tenciona manter o público alegre,
apesar dos acontecimentos que noticia; afinal, seu papel é chocar e confortar, conseguindo
com isso o imobilismo, a audiência passiva que assiste a tudo”. Vemos que o espaço que as
produções cinematográficas tomaram em nossas vidas se tornou tão significativo que não raro
nos esquecemos de nós mesmos na contemplação desse espetáculo, como escravos da magia
que se instala em seus enredos. A indústria cinematográfica, como braço da indústria cultural,
tal como nos descreve Adorno (1975), retrata sob seus holofotes diferentes culturas, sob a
pretensa forma de difundir os costumes e valores destes povos.
Contudo o cinema mesmo sendo um expoente da indústria cultural pode se converter em um
recurso para fomentar reflexões e processos de desenvolvimento. Para tanto é necessário que
se faça uma análise do enredo fílmico com vistas a uma ação educativa, visando a formação e
emancipação humana, dentro de uma perspectiva histórico-cultural que compreende o homem
como ser em constante transformação na sociedade do conhecimento. Dessa forma,
consideramos pertinente analisar o filme “Coach Carter” (2005) que apresenta os percalços de
ex-atleta de sucesso ao aceitar o desafio de treinar um time de basquete escolar com baixo
rendimento. O desafio é aceito pela identificação do atleta com a escola em que estudou na
adolescência. Elegemos para este estudo os pressupostos da pesquisa de abordagem
qualitativa elegendo como instrumento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica que se
caracteriza pelo estudo de diferentes fontes de informação impressa ou eletrônica (SANTOS,
2005).
Assim, o filme “Coach Carter” apresenta na figura do treinador um homem negro, com idade
média acima de cinquenta anos, extremamente disciplinado, metódico, decidido e com
objetivos bem definidos em sua mente. Será que os valores apresentados na película se
ajustam ao processo de coaching? De que forma o filme analisado pode se converter em um
recurso para o desenvolvimento de equipes?
2. O cinema como recurso nas ações de mudança
O professor de natação não pode ensinar o aluno a nadar na areia fazendo-o
imitar seus gestos, mas leva-o a lançar-se na água em sua companhia para

que aprenda a nadar lutando contra as ondas, fazendo seu corpo coexistir
com o corpo ondulante que o acolhe e repele, revelando que o diálogo do
aluno não se trava com seu professor de natação, mas com a água. O diálogo
do aluno é com o pensamento, com a cultura corporificada nas obras e nas
práticas sociais e transmitidas pela linguagem e pelos gestos do professor,
simples mediador.
Marilena Chauí, 1980.

Contemplando a educação sob a perspectiva de Chauí (1980), entendemos o papel do
professor na educação como o de realizar a mediação entre o conhecimento científico e o
aluno, em que a realidade vivenciada pelo educando seja considerada o ponto de partida para
um ensino “transformador” (FREIRE, 2000). Papel semelhante desenvolve o “coach” que se
empenha em preparar sua equipe para alcançar melhores resultados.
A análise crítica das trocas interculturais difundidas pela indústria cinematográfica nos
permite desmistificar a visão que o cinema costuma imprimir dessas sociedades, que não raro
são expostas sob uma perspectiva muito limitada dos costumes e tradições culturais. Então,
frente essa sociedade, cada vez mais deslumbrada pelas tecnologias de informação e
comunicação (TICs) observamos que a análise das trocas interculturais encenadas pelo
cinema pode proporcionar um espaço de discussão privilegiado em mídia-educação
(BELLONI, 2001), levando as pessoas a exercitarem sua visão crítica.
Arbex; Tognoli (1996), indicam a tecnologia, a velocidade e a fantasia como valores da nossa
época marcada pelo dinamismo que os mass media imprimem em nossa sociedade. McLuhan
(2003) quando na década de 60 nos presenteou com sua famosa frase “o meio é a mensagem”
veio nos alertar sobre o conteúdo que as empresas cinematográficas propagam enquanto
difundem outras culturas.
O meio é a mensagem, porque é o meio que configura e controla a proporção
e a forma das ações e associações humanas. O conteúdo ou usos desses
meios são tão diversos quão ineficazes na estruturação da forma das
associações humanas. Na verdade não deixa de ser bastante típico que o
conteúdo de qualquer meio nos cegue para a natureza desse mesmo meio
(MCLUHAN, 2003, p. 23).

Em razão dessa “cegueira” descrita por McLuhan (2003) consideramos imprescindível a
análise da linguagem cinematográfica como um recurso valioso para a compreensão dessa
indústria que repete à exaustão tudo que se sagra ao sucesso, assim “muitas formas de ensinar
hoje não se justificam mais. Perdemos tempo demais, aprendemos muito pouco,
desmotivamo-nos continuamente. Tanto professores como alunos temos a clara sensação de
que muitas aulas convencionais estão ultrapassadas (MORAN, 2000, p. 11).
Dessa forma, o cinema como recurso fílmico pode se converter em um material privilegiado
para se trabalhar costumes e valores em uma perspectiva crítica. Para Gadotti (2001, p. 214)
“dentre os hábitos que precisam ser formados, está, certamente, o de gostar de aprender,
refletir, pensar, envolver-se e comunicar-se e ser solidário”, pontos que se ajustam ao trabalho
desenvolvido pelo “coach”. Gadotti ainda destaca que a mídia como um bom instrumento
pode promover estes valores se bem empregada, pois “como dizia Voltaire, „Deus é contra
quem faz a guerra, mas fica do lado de quem atira bem‟. É preciso, acima de tudo, formar o
professor e a professora para que tenham boa pontaria (2001, p. 214 – grifos do autor).

Estendemos a visão que Gadotti (2001) tem da TV como instrumento ou recurso pedagógico,
de desenvolvimento nas mãos de um “coach” ou professor para os filmes que ocupam boa
parte da grade televisiva. De fato, as produções cinematográficas, assim como a televisão
superam outros recursos utilizados na escola, ignorar seu efeito sobre a população, pode
colocar o ensino à margem da discussão que esses meios apresentam ou suscitam e
desencorajar aqueles que se encontram familiarizados com sua linguagem.
3. O “coaching” no desenvolvimento de pessoas e equipes
Hoje mundo é muito grande, porque Terra é pequena”, canta Gilberto Gil.
Cresce, portanto, o mundo, como universo de conhecimentos, ações e
valores. [...] Mundo cuja extensão se torna maior em função da intervenção
contínua que os seres humanos fazem sobre ele, construindo e modificando a
cultura e a história (RIOS, 2001, p. 56).

O termo inglês coach tem origem no mundo dos esportes e designa o papel de treinador,
preparador, "o técnico". Coach também é confundido com o conselheiro, mentor e guru.
“Coach” que no plural se torna “coaches” representa o profissional que faz “coaching”. É o
papel que a pessoa assume quando se compromete a apoiar alguém ou um grupo como no
filme “Coach Carter” a atingir determinado resultado. “Coachee” é a pessoa que recebe o
“coaching” (ARAÚJO, 1999, p. 25). No papel de coach, este compromisso é fundamental na
medida em que o coach atua no campo do desempenho - resultado e realização pessoal – e
influencia no desenvolvimento de padrões éticos, comportamentais e de excelência
(ARAÚJO, 1999, p. 25).
Para Goldsmith; Lyons (2003, p.11), “coach é uma palavra francesa antiga que significa um
veiculo para transportar pessoas de um lugar para outro”. Atualmente, um coach ajuda uma
pessoa a galgar um nível – ao expandir uma aptidão, aumentar a performance ou até ao mudar
a forma como a pessoa pensa.
O Concise Oxford Dictionary define o verbo coach como “ensinar, treinar, dar dicas a,
preparar” (WHITMORE, 2006, p. 1). O “coaching” diz respeito ao modo como essas coisas
são feitas e ao que é feito. Apresenta resultado em larga escala devido à relação de apoio entre
o coach e a pessoa a quem orienta, e ao meio e estilo de comunicação usada. Para o autor Jonh
Whitmore (2006, p. 1) “coaching não é uma simples técnica a ser transmitida e aplicada
rigidamente em determinadas circunstâncias prescritas. É um modo de gerenciar, de lidar com
pessoas, de pensar e de ser”.
Ser “coach” exige profunda dedicação e comprometimento para com as pessoas, partimos da
premissa inicial que se deve gostar de pessoas e acreditar e identificar as potencialidades que
há em cada individuo. É ajudar a outra pessoa a conseguir evoluir, enxergar possibilidades
que os “coachees” não sabem sequer que existem, com a finalidade desenvolvê-lo e fazê-lo
alcançar o que quer ser.
A maior ambição do “coach” é desenvolver a capacidade do “coachee” gerar por si mesmo
uma metanóia, que implica em uma mudança no pensar e agir, com vistas a alcançar os
resultados almejados. Seja ele, ao nível de TER, tais como aumentar o desempenho, expandir
uma aptidão, buscar resultados, galgar níveis de conhecimento e/ou profissionais ou até
mesmo a níveis de do SER da pessoa.
O “coach” é o profissional que consegue enxergar o diamante lapidado, mesmo em seu estado
ainda bruto. É possuir a capacidade de examinar, analisar e ensinar a pessoa, enxergar seus

potenciais, conduzi-la e ajuda-la a aprender ao invés de ensiná-la na geração de suas metas e
no alcance delas, maior rapidez e segurança. É o profissional com capacidade de perceber o
estado atual a pessoa e projetar, e acompanhar/conduzir a um estado de desenvolvimento,
conforme os próprios anseios do “coachee”. Ajuda o individuo a enxergar mais longe do que
conseguiria sozinho. Exerce influência pelo seu comprometimento, condução e diálogo com o
seu “coachee”. Para Chiavenato (2002, p. 63), “o coaching não é um processo novo. Já foi
utilizado como processo pedagógico de ensinar as pessoas a pensar e a refletir para buscar o
conhecimento no fundo de si mesmas. Sócrates foi o seu criador. A fonte inspiradora.”
Assim, o processo de “coaching” tem o objetivo de despertar no “coachee” seu potencial, suas
forças de caráter, e através de um comprometimento mutuo e uma conexão entre “coach” e
“coachee”, busquem ampliar os resultados positivos.
O processo de “coaching” promove autoconhecimento, pois um grande número de pessoas
não conhece seus pontos fortes, seu talento, focando no negativo, qual gera desperdício de
tempo e esforço tentando compensar seus pontos fracos. Assim, poder contar com um
processo poderoso e transformador para te gerar resultados concretos de forma rápida e
eficaz, bem como desenvolvendo habilidades que proporcionam melhorias continuadas, é o
objetivo e o desafio do “coaching”. Dessa forma, os valores que envolvem os processos que
desencadeiam o desenvolvimento de uma pessoa ou grupo podem ser buscados em um filme?
3. “Coach Carter”: um treino para a vida
“Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher
para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor” (Coach
Carter, 2005).

Baseado em fatos reais da vida de Ken Carter, um jogador de basquete que se destacou, em
sua época, em um tradicional time de uma escola no subúrbio de Richmond – Califórnia, que
se tornou um aluno e jogador exemplar daquele colégio, agora como empresário no ramo do
comércio de artigos esportivos.
Estando o time em uma situação de declínio total, foi procurado, pela direção do colégio e
convidado para ser o novo treinador. Pois na última temporada os resultados/desempenhos do
time acumulavam 22 derrotas e apenas 4 vitórias, sendo a equipe indisciplinada.
Carter um homem negro, com idade média acima de cinquenta anos, era extremamente
disciplinado, metódico, decidido e com objetivos bem definidos em sua mente. Logo percebe
o contexto da situação, ao observar o perfil comportamental dos jogadores. Estes, por sua vez,
indisciplinados, afrontadores, descompromissados, com diversos tipos de conflitos familiares
e sociais, não tinham em mente objetivos claros, vivendo com péssimos hábitos e baixo
rendimento escolar.
Percebendo isto, e julgando poder contribuir positivamente para uma mudança radical
daqueles jovens, ele aceita a desafio de reestruturar o time, aceitando o cargo de treinador.
Seus métodos e postura iniciais foram extremamente focados no comportamento e na visão de
futuro. Com imposição de uma disciplina rígida e sem concessões.
Assim, ele começa pelo básico, exercitando a disciplina, o respeito ao próximo, o trabalho em
equipe, dedicação, compromisso com os treinos e os estudos, inseridos em um treinamento
físico rigoroso, que incluía punições, em caso do descumprimento de regras. Apresentando as

regras de forma clara, questionava a todos os jogadores, quem estaria interessado em segui-lo.
Em seguida, impõe a condição de que assinem um contrato, que contem todas as regras, um
termo de compromisso, envolvendo a pontualidade nos horários, a forma de se comportarem e
vestirem, assiduidade, foco, desempenho nas outras disciplinas, comportamento extraclasse,
dentre outras coisas.
Tanta rigidez causou, a princípio, conflitos com os jogadores, tentativas de retaliações, bem
como uma reação temerária dos demais professores, pais e a comunidade. Visto que os
padrões eram extremamente rígidos. Mas foi esta estratégia, de “choque”, que começou a
alinhar as condutas e a gerar resultados ao time que começou a sentir novamente o sabor das
vitórias. Gerando confiança e cada vez mais o comprometimento dos jogadores, bem como
admiração e o respeito ao treinador. Mas o objetivo de Carter, era apresentar a possibilidade
de mudança das condições sociais daqueles jovens, através da disciplina e do estudo.
Assim, Ken Carter passou a trabalhar uma visão de futuro com os jovens, instruindo-os,
disciplinando-os, individualmente, deixando-os permitis a sonhar com um futuro melhor. Pois
era claro as evidências que aqueles estudantes pobres e negros, estavam fadados a repetir o
destino de seus pais, o de abandonar os estudos, aceitar um subemprego, ou coisa pior.
Mesmo com a mudança de postura ocorrendo, Carter teve que seguir acompanhando e
disciplinando cada um. Chegou a fechar o ginásio de esportes e a suspender os treinamentos,
pelos descumprimentos dos alunos ante as clausulas contratuais, até entenderem que um bom
rendimento escolar é o passaporte para a universidade través de bolsas de estudos e
consequentemente um futuro com possibilidades.
Seus métodos ganharam a adesão do time que, por sua vez, aprendeu o significado do
respeito, comprometimento, trabalho em equipe, pontualidade, foco, agilidade e concentração.
Gerando resultados positivos dentro e fora de quadra. Carter apresentou um caminho padrão,
e na sequência, oportunizou possibilidades individuais conforme as habilidades e aptidões de
cada um. Por fim, aplicando as ferramentas certas embasadas de uma metodologia coerente,
trabalhou as crenças limitantes dos jovens e os acompanhou no enfrentamento delas. Gerando
resultados positivos em grupo e individualmente.
4. Considerações Finais
Atualmente já não é possível prescindir das novas tecnologias. Fazê-lo
significaria um retrocesso histórico de proporções incalculáveis. Mas
também não se trata de acolher a tecnologia tal e como ela nos é oferecida
pelo mercado, nem para os fins que os mesmos produtores e comerciantes da
tecnologia desejam. Não se trata de incorporar acriticamente a tecnologia no
tecido social, educativo e comunicativo (GOMEZ, 2002, p. 58).

O cinema que já foi alvo de inúmeras críticas por se converter em mais um produto da
indústria cultural, hoje se apresenta como um recurso para análise, reflexão e mudança nas
mãos de um bom professor ou “coach”, por encenar a vida de pessoas talentosas que a seu
tempo promoveram costumes e valores capazes de elevar uma pessoa ou equipe dentro de um
processo de aprendizagem eficaz.
Dessa forma, a ideologia presente nos produtos da “indústria cultural” pode ser analisada a
fim de que apenas o que se deseja transmitir seja, de fato, destacado nas produções
cinematográficas, como no filme “Coach Carter” que encena uma história baseada em fatos

reais que refletem os valores difundidos nos processos educacionais e de “coaching” pelo
desenvolvimento que promovem no grupo de escolares que estavam com um rendimento
muito abaixo dos que “Carter” logrou ao longo de sua carreira de sucesso.
Assim, se bem empregado o cinema pode se converter em um instrumento útil nas mãos do
professor e do “coach” que quiser empregar vídeos para ilustrar os costumes e valores dos que
desejam ter sucesso nos seus projetos. O filme analisado demonstra estar em sintonia com os
valores e condutas que o trabalho de “coaching” deve promover a fim de melhorar o
desempenho de uma pessoa ou equipe.
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