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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar como os elementos da Teoria 

Educacional podem ser re-apresentados a partir de uma produção 

cinematográfica envolvendo a Educação Escolar. No filme “Sociedade dos 

Poetas Mortos” (Dead Poets Society, de Peter Weil, 1989) encontra-se um 

espaço discursivo que re-apresenta uma Teoria Educacional, analisada à luz dos 

pressupostos da Filosofia da Existência, baseada no pensamento de Otto 

Friederich Bollnow. Neste sentido, a análise deste filme contribui para ampliação 

da Teoria Pedagógica e de seu espaço discursivo, a partir do estudo das formas 

instáveis na Pedagogia, enunciadas por Bollnow (1971) e encontradas nas 

situações pedagógicas ocorridas neste filme. 
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ABSTRACT 

 
 
 
This work aims to investigate how the elements of the Educational Theory can be 

re-introduced based on a cinematographical production that involves education in 

schools. In the film “Dead Poets Society” (Peter Weil, 1989) there can be found a 

room for discussion that bears a different approach to the Educational Theory, 

which is analyzed under the light of the founding elements of the Philosophy of 

Existence based on the thinking of Otto Friederich Bollnow. Thus, the analysis of 

this film, rooted in the study of the unstable forms in Pedagogy pointed out by 

Bollnow (1971) and in the pedagogical situations occurring therein, contributes to 

the broadening of the Pedagogical Theory as well as its room for discussion. 
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Atualmente, são inúmeras as leituras, re-leituras, 

representações que temos da educação, notadamente porque as diversas 

expressões do fenômeno educativo permeiam, e não só, mas constituem a vida 

humana. É intrínseco a todo processo de constituição humana a existência de 

um processo educativo, de tal forma que é possível compreendermos como 

meta educativa mais ampla a humanização. Nosso ponto de partida é investigar 

de que modo um desses mecanismos de representação (ou melhor, re-

apresentação) dos diversos “conteúdos” humanos pode nos auxiliar na 

compreensão do fenômeno educativo, qual seja, o cinema. 

Pretendemos verificar se o cinema, a partir de sua linguagem 

específica, constitui-se num recurso possível de re-apresentação de teorias 

educacionais. Re-apresentação porque não só o cinema, como também os 

diversos meios – livros, periódicos, imagens – que veiculam expressões sobre a 

educação, o fazem sob o prisma dos elementos lingüísticos e semânticos 

específicos de sua linguagem, não constituindo portanto uma cópia fiel do 

fenômeno educativo. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que afirmamos desde 

já a especificidade da linguagem cinematográfica, relativizamos as outras 

linguagens que versam sobre educação, destacando que, não obstante a 

linguagem escrita ser dominante no cenário acadêmico no tocante à educação e 

às diversas disciplinas científicas, outros discursos não podem ser 

negligenciados, tal o seu poder de abrangência, de expressão e de 

convencimento, como é o caso do cinema. Apesar de os discursos sobre 

educação em sua maioria se incluírem predominantemente no que McLuhan 

(1964) chama de “a galáxia de Gutemberg” - quando se refere à primazia da 
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imprensa e da comunicação escrita sobre outras formas de linguagem que têm 

como base para a comunicação a imagem - temos como meta compreender as 

possibilidades de o cinema ser mais um meio, entre tantos, de expressar 

sentidos e significados sobre a teoria educacional. 

Este trabalho propõe-se a re-descobrir os subterrâneos de uma 

linguagem - a cinematográfica - que ainda pode ser considerada nova em 

relação à linguagem escrita. Adjetivamos a linguagem do cinema de tal forma 

tendo em vista que, apesar de o cinema atualmente constituir-se num meio de 

comunicação de alta repercussão e influência na sociedade, ainda não parece 

haver uma disposição generalizada sobre da importância de se compreender o 

funcionamento interno deste meio. Por outro lado, muitos de nós temos um 

conhecimento mínimo desse repertório imagético que se apresenta à nossa 

frente em forma de filme. Esse conhecimento mínimo, com pouca ou nenhuma 

sistematização chegando a ser até intuitivo, não nos torna aptos a “ler” de 

maneira eficiente o que se mostra a nós em forma de imagem, som e 

movimento. A junção desses três recursos nos inunda de realidade, de uma 

realidade que em nosso cotidiano já nos encontramos imersos. E essas 

“realidades” fundem-se em nossa mente e experiência como se fossem uma só. 

Concretizamos, absortos, o fenômeno mais conhecido no âmbito dos diversos 

meios de comunicação: a recepção, que, numa ótica de mera espectação do que 

se recebe, culmina numa experiência de pura passividade, relaxamento e prazer. 

Recepcionamos, sorridentes, com nossa “pipoca com guaraná” o espetáculo de 

“realidade à nossa frente”, fornecido pelas diversas mídias eletrônicas, que de 

tão evidente não demanda esforço de compreensão, nem qualquer tipo de 

análise crítica mais elaborada. 

Não nos deteremos aqui na análise deste fenômeno específico; 

contudo, enfatizamos a necessidade de pensarmos o cinema para além da ótica 
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da pura recepção de uma realidade representada fidedignamente, porque 

reconstituída por uma aparelhagem técnica e objetiva que supostamente 

(pensam alguns) capta o real de forma neutra e nos devolve tal e qual. Esta 

compreensão anula o caráter de linguagem no cinema e nos impede de 

prosseguir nessa investigação. 

Vários são os temas do cinema, porque vários são os temas humanos. 

Entre eles está a Educação, aparecendo como um tema recorrente em diversos 

filmes que se distribuem nos diversos gêneros cinematográficos. Buscamos, 

neste trabalho, investigar elementos de teoria educacional em uma 

representação cinematográfica da educação escolar, como proposta de ampliar 

o arcabouço discursivo da educação a outros meios que tentaremos afirmar 

como sendo tão eficazes na compreensão da educação quanto o mais 

tradicional, qual seja, a linguagem escrita. Reconhecemos, porque bastante 

visível nos dias atuais, a imensa quantidade de filmes em que a educação 

aparece como temática central. Obviamente, dada à própria quantidade e 

velocidade de lançamentos de novas produções, torna-se infundada uma 

catalogação que abarque a totalidade de filmes lançados; do mesmo modo, a 

análise de muitos filmes que tematizam a educação demonstraria o que um só, 

escolhido a partir de critérios1 determinados, pode nos auxiliar na confirmação de 

nossa hipótese, pois apesar de serem “... os cineastas que fazem o cinema, é 

através da reflexão sobre os filmes de que gostamos – ou de que não 

gostamos...- que conseguimos alcançar numerosas verdades referentes à arte 

do filme em geral” (METZ, 1972, p.16). Precisamente o que nos interessa aqui é 

a “descoberta” (ou re-descoberta) de uma outra possibilidade lingüística que se 

constitua em fonte de grande relevância e pertinência para o entendimento da 

educação. O filme por nós selecionado foi Sociedade dos Poetas Mortos (Dead 

                                                 
1 A serem explicitados no quarto capítulo deste trabalho.  
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Poets Society) lançado em 1989, tendo como diretor Peter Weir. A opção por 

este filme, como ficará demonstrado no decorrer do trabalho, está muito longe de 

ter sido aleatória. Não só porque este filme configura-se numa obra muito bem 

realizada, com um roteiro bem articulado e uma estrutura de narrativa fílmica 

bastante complexa, mas também porque teve grande repercussão na crítica 

cinematográfica e no âmbito da teorização sobre educação2. Este último motivo 

também foi um dos que nos levou em princípio a rejeitar a sua inclusão no rol de 

filmes a serem selecionados, porque acreditávamos que as diversas análises do 

mesmo já tinham dado conta de explicar e superar praticamente todas as suas 

possibilidades interpretativas. Paradoxalmente, foi o contato com as diversas 

óticas crítico-interpretativas lançadas sobre esse filme, bem como o 

reconhecimento de que a linguagem cinematográfica é sempre uma linguagem 

aberta (BRITO, 1995), que nos persuadiu a ver o quanto havia (e há) a ser 

explorado, o quanto as possibilidades interpretativas da educação, vista num 

olhar cinematográfico, não estão esgotadas no filme em questão. 

Reconhecendo a importância das outras análises sobre este filme, 

iniciaremos a nossa a partir de uma breve apresentação de dois artigos que 

interpretam o filme citado: um é de Brito (1995) e outro é de Peter McLaren e 

Zeus Leonardo (1999). Ambos expressam óticas diferenciadas acerca de 

Sociedade dos Poetas Mortos e foram escolhidos também para tornar mais 

evidente a riqueza semântica deste filme quando da elaboração de nossa 

interpretação do mesmo. Esta se realizará principalmente com ênfase nas 

diferenças em relação às análises acima citadas, sendo aquelas não um ponto 

de partida, mas um ponto de apoio, no sentido de mostrar o potencial semântico 

sobre educação expresso no filme supracitado.  

                                                 
2 O terceiro capítulo traz duas análises sobre este filme que afirmam a sua importância em 

relação às suas possibilidades interpretativas no interior das discussões sobre educação. Além 
disso, consta em anexo uma lista de sites que comentam, resumem ou destacam algum 
aspecto de Sociedade dos Poetas Mortos. 
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De acordo com a hipótese já mencionada, objetivamos desvelar, em 

Sociedade dos Poetas Mortos, elementos de teoria educacional que nos 

auxiliem, através do aparato cinematográfico, a elaborar, re-aprender, re-ler, re-

viver, compreender, investigar eficazmente uma re-apresentação de educação, 

para inclusive, desmistificar a idéia de que um meio de comunicação de massa, 

como o cinema, não obstante seu poder de expressão, deve sempre vir a 

reboque dos livros, instrumentos tradicionalmente utilizados na compreensão 

teórica da pedagogia. Para tanto, necessitaremos definir o que entendemos aqui 

por Teoria Educacional3, de forma que este entendimento repercuta claramente 

nos elementos teóricos da Pedagogia destacados do filme. Portanto, num 

primeiro momento, ao ensaiarmos uma definição de Teoria Educacional visando, 

ao captarmos os elementos teóricos sobre educação expressos no filme, afirmá-

lo como um discurso semanticamente pedagógico, faremos um caminho 

metodológico que vai da teoria para o filme. Uma vez identificada uma teoria 

educacional presente no filme buscaremos identificar, simultaneamente aos 

elementos que o filme apresenta, que teoria educacional está sendo re-

apresentada, portanto, o caminho metodológico se inverte e dar-se-á, em nossa 

análise, a partir da interpenetração simultânea e dialógica desses caminhos 

metodológicos. 

Entendemos que as diversas temáticas abordadas pelo cinema não se 

produzem de maneira aleatória e desinteressada. Está óbvia a trama de 

interesses ideológicos e publicitários que se intercambiam com a realização de 

filmes. Contudo, é praticamente impossível sabermos quais as intenções exatas 

de um filme quando trata certos assuntos. É possível observarmos, no circuito 

comercial do cinema, uma grande quantidade de filmes produzidos em torno do 

tema educação, em que diversos assuntos podem ser abordados sob óticas 

                                                 
3 Esta definição encontra-se no capítulo um. 
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diferenciadas. Assuntos tais como: violência escolar: 187 - Código da morte (de 

Kevin Reynolds, 1987); conflitos políticos e raciais: Sarafina – O som da 

liberdade (de Darrel Goldberg, 1992); biografias de educadores: As 200 crianças 

do Dr. Korczak (de Andrzej Wadja, 1990); adolescência e escola: Bem vindo à 

casa de bonecas (de Todd Solondz, 1995) e Comportamento Suspeito (de David 

Nutter, 1998); Educação Especial: Mentes que brilham (de Jodie Foster, 1991), 

Jack (de Riddley Scott, 1994) e Mr. Holland – Adorável professor (de Stephen 

Herex, 1995)4. Diante disto, surge uma pergunta: por que fazer filmes 

tematizando a educação escolar? Apesar de esta pergunta não ser objeto de 

nossa investigação – porque demandaria esforços que a natureza deste trabalho 

não comporta – sua importância aqui se revela na medida em que justifica o 

caráter de não neutralidade da produção de filmes que tematizam a educação. 

Observamos ainda que é prática corrente, embora não sistemática, a 

utilização de recursos cinematográficos nos cursos de formação de professores. 

Tanto em nossas experiências como discentes e/ou docentes, reconhecemos a 

eficácia de um filme na transmissão de determinado conteúdo5. Contudo, como o 

filme representa um discurso (METZ, 1972), se fazem necessárias estratégias 

didático-pedagógicas que viabilizem a mediação entre o filme e os espectadores 

(alunos e o próprio professor), no sentido de atribuir uma orientação sistemática 

a essa atividade. Caso contrário, um certo filme transmitido em uma aula pode 

simplesmente funcionar como mídia eletrônica que preenche um espaço de aula 

porque não se apresenta re-traduzido em forma de conteúdo didático. 

                                                 
4 Em anexo encontra-se um levantamento de filmes que abordam o tema educação, a partir do 

espaço de educação escolar com suas respectivas informações técnicas; este levantamento foi 
resultado do momento inicial desta pesquisa em que catalogamos filmes com a referida 
temática. 

5 É preciso reconhecer que, por outro lado, se determinado filme é utilizado apenas como 
componente didático que vai preencher uma aula, “enriquecê-la” ou “inová-la”, sua possível 
eficácia como componente pedagógico-didático fica inteiramente comprometida. 
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Do contato com a utilização de filmes, posicionados como instrumento 

didático dos professores, bem como do contato com filmes no cotidiano, deriva 

nossa preocupação sobre seu conteúdo – mensagens transmitidas - não sendo 

redutível à mera aplicação didática ou a um simples caráter ideológico, mas 

sobretudo podendo ser compreendido como mais uma fonte, entre outras, de 

reflexão sobre a educação. Observamos, informalmente, que filmes que 

apresentam determinada mensagem educacional encerram-se freqüentemente 

no rol de escolha de muitos professores – por razões óbvias. Há, no entanto, 

aqueles que transmitem esta mensagem pedagógica de maneira mais 

localizada, ou seja, ela aparece em seu lócus habitual: a escola. Há, por outro 

lado, filmes que não encerram nenhuma nuance propriamente da cultura escolar, 

mas trazem uma mensagem educacional, às vezes na forma de “filosofia de 

vida”, regras de convivência humana que devemos aprender a partir da “moral 

da história”. Apesar de reconhecermos o valor destes filmes, eles nunca nos 

interessaram porque o foco de nossa atenção para construção de nosso objeto 

de pesquisa foi encontrar um filme que re-apresentasse uma situação de 

educação escolar interligada a uma Teoria Educacional, sendo a educação 

o elemento central no filme. Portanto, não é qualquer mensagem pedagógica 

que procuramos, e que se dê em qualquer contexto. Mas uma teoria pedagógica, 

(definida a partir dos parâmetros explicitados no capítulo seguinte), que se 

desenrole num espaço – a escola – em que é possível observar uma 

concentração intensa dos elementos centrais de uma Teoria Pedagógica6. É 

preciso questionarmos em que medida qualquer “filosofia de vida” ou 

“ensinamento de vida”, transmitido através de um filme, constitui-se como 

pedagógico. Do contrário, corre-se o risco de enxergar a educação de maneira 

                                                 
6 Compreendemos que uma Teoria Educacional pode extrapolar a modalidade de educação 

escolar. Contudo, é esta modalidade educativa que nos permite observar mais precisamente a 
expressão de uma Teoria Educacional por causa de suas qualidades normativas e 
sistemáticas, o que facilita sua própria interpretação. 
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tautológica: educação pode ser tudo e tudo pode ser educação. O caminho 

trilhado neste trabalho de afirmação epistemológica de uma Teoria Pedagógica 

no filme selecionado encontra-se com a própria busca pela afirmação do estatuto 

de cientificidade da Pedagogia – embora não tenhamos pretensão de resolver a 

questão. E nesse sentido, o cinema pode nos auxiliar, a partir de sua natureza 

imagética, a buscar novos caminhos de compreensão e ampliação da Teoria 

Pedagógica. 

Em resumo, o primeiro capítulo introduz a temática a partir de seus 

eixos centrais: educação e cinema, apresentando uma definição de Teoria 

Educacional segundo o pensamento de Röhr (1999). O segundo capítulo 

centraliza a discussão em torno da Teoria do Cinema, buscando caracterizá-lo 

como linguagem. No terceiro capítulo são apresentadas duas análises sobre o 

filme Sociedade dos Poetas Mortos, uma de Zeus Leonardo e McLaren (1999) e 

outra de Brito (1995), que se incluem neste trabalho no sentido de mostrar as 

potencialidades semânticas sobre educação expressas neste filme. O quarto 

capítulo enfoca propriamente a análise do filme Sociedade dos Poetas Mortos. 

Para tanto, fizemos um resumo deste filme, destacando as situações 

pedagógicas a partir das relações professor-aluno. Isto facilitou inclusive 

perscrutarmos os elementos de Teoria Educacional, nos termos definidos por 

Röhr (1999), bem como identificá-los, para então, realizarmos uma 

caracterização mais geral sobre a Teoria Educacional re-apresentada. 

Encontramos, a partir dos elementos teórico-pedagógicos que o filme apresenta, 

aspectos pedagógicos que correspondem, total ou parcialmente, ao pensamento 

pedagógico de Otto Friederich Bollnow, especificamente na obra “Pedagogia e 

Filosofia da Existência” (1971). A análise do filme supracitado, portanto, teve o 

pensamento deste autor, como apoio principal. Contudo, o próprio movimento de 

análise deste filme revelou os limites de um posicionamento teórico frente a 
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situações pedagógicas concretas, mesmo que tais situações sejam produto de 

uma representação fílmica. Apesar dos limites, nosso objetivo maior, que foi 

demonstrar as potencialidades semânticas e discursivas do cinema ao re-

apresentar Teorias Pedagógicas, teve uma resposta satisfatória, e por isso se 

constitui como ponto de partida para novas pesquisas nesse sentido, tendo-se 

em conta a vastidão de filmes que tematizam a educação ainda por analisar. 
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CAPÍTULO I: EDUCAÇÃO NO CINEMA: ENTRE A TEORIA 

EDUCACIONAL E A IMAGÉTICA DO EDUCAR 
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1.1. Da Teoria Educacional7 

 

Podemos inicialmente perguntar: afinal, se temos como 

objeto de estudo a re-apresentação da Teoria Pedagógica a partir do cinema, 

na busca de ampliação do universo teórico sobre a Pedagogia a partir da 

ampliação de seu espaço discursivo – em que variados saberes, entre eles o 

cinema, podem e devem se entrecruzar - quem define quem? É mais viável 

definirmos educação e Teoria Educacional a partir das expressões sobre 

educação que o cinema nos apresenta? Ou para procedermos à investigação da 

possibilidade discursiva do cinema no tocante à transmissão de uma Teoria 

Educacional, necessitamos antes expressarmos nosso entendimento – mesmo 

que provisório – sobre alguns elementos definidores da Teoria Educacional? As 

duas alternativas são viáveis. Porém a segunda é mais coerente justamente 

porque só poderemos identificar uma teoria educacional em um filme na medida 

em que elaborarmos uma idéia básica e norteadora a seu respeito. Isto pode nos 

parecer bastante evidente e irrefutável. Mas não é.  

Une-se, à fragilidade epistemológica da Teoria Pedagógica a 

constituição multifacetada do fenômeno educativo, que permite que a 

                                                 
7 Utilizaremos a expressão Teoria Educacional, com as iniciais maiúsculas, quando nos 

referirmos à área de conhecimento que tem como objeto de estudo e de pesquisa a educação. 
Desta forma, ao nos referirmos a uma teoria da educação específica, escreveremos na forma 
como aqui está sendo expresso. No caso do termo Pedagogia, também o utilizaremos desta 
forma, pois assume, neste trabalho, o mesmo sentido da expressão Teoria Educacional. Sobre 
esta expressão, ainda, utilizaremos como sinônima a expressão Teoria Pedagógica. Já a 
palavra educação será utilizada, com minúscula, quando relacionada a uma atividade humana 
e com maiúscula, Educação, quando corresponder à área de conhecimento científico, 
assumindo, portanto, o mesmo sentido do termo Pedagogia. Um exemplo similar do uso de 
algumas destas palavras pode ser encontrado em Silva (1998). 
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abordagem teórica da educação seja submetida a diversos olhares. Referimo-

nos aos diversos campos de saber que se entrecruzam na conformação do 

conceito de educação: Psicologia da Educação, Filosofia da Educação, 

Antropologia da Educação, História da Educação, Sociologia da Educação, entre 

outros. No campo das discussões epistemológicas sobre a possibilidade de 

constituição de uma Teoria Pedagógica que culmine na constituição de uma 

Ciência da Educação, autores como Libâneo (1998), Saviani (1990), Estrela 

(1992), Pimenta (1998), Silva (1998), argumentam que esta fragilidade 

epistemológica do campo da educação permite que os outros campos do saber, 

acima citados, lancem olhares sobre a educação a partir de seus próprios 

conceitos e métodos de estudo, encontrando nas diversas expressões 

educativas apenas mais um meio e um instrumento que auxilie na compreensão 

dos problemas de cada área específica. Sendo assim, a educação, na medida 

em que faz adesões pré-críticas a teorias diversas, funciona apenas como um 

mero ponto de passagem, “prostituta” das outras ciências que dela se valem 

para benefício próprio. Nesta perspectiva, a primeira alternativa de investigação 

acima enunciada – buscar elementos de Teoria Educacional a partir dos 

conteúdos que o filme fornece – pode parecer viável, tendo em vista que 

qualquer discurso sobre a Pedagogia expresso no filme, seja ele orientado numa 

perspectiva psicológica, sociológica ou filosófica, é revelador de alguma 

concepção de Pedagogia (que não necessariamente tenha como cerne o 

processo educativo). Contudo, cabe perguntar em que medida este discurso 

constitui-se a partir de elementos especificamente pedagógicos, uma vez que 

apresentam visões reducionistas da educação. No máximo, apenas revelaria um 

entendimento fragmentado sobre o campo do educativo. Daí esta primeira 

alternativa não ser pertinente na realização de nosso objetivo de ampliação do 

espaço de discussão sobre a Teoria Pedagógica, tendo em vista que estaríamos 
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negando a autonomia da Pedagogia, portanto, negando a possibilidade de 

elaboração de uma Teoria Educacional com relativa autonomia. Em busca desta, 

através da superaração dos reducionismos pedagógicos, Saviani (1990) afirma 

que a educação precisa deixar de ser, em relação às ciências que lhe auxiliam, 

um mero ponto de passagem para ser ponto de partida e de chegada quando da 

compreensão /aplicação / elaboração de teorizações sobre o seu campo8. Nesse 

sentido, a segunda alternativa de pesquisa, acima mencionada, é assumida por 

nós como sendo integralmente coerente com o nosso objeto de investigação.  

Tendo feito esta ressalva, para aclarar nossa opção teórico-

metodológica de definição da Teoria Pedagógica, salientamos que não 

pretendemos fornecer conceitos gerais e padrões sobre o campo teórico da 

educação, que se dêem inclusive à uniformização. A relevância desta definição 

dá-se, como já dissemos, na medida em que se torna fundamental reconhecer 

no filme Sociedade dos Poetas Mortos uma teoria educacional interligada a uma 

situação de educação escolar. Portanto, se faz necessário não só expressarmos 

nosso entendimento sobre alguns elementos constitutivos de uma teoria 

pedagógica, como também sobre educação escolar. 

 

 

 

 

                                                 
8 Sem podermos entrar na discussão da forma como Saviani (1990) compreende a autonomia do 

campo pedagógico, indicamos a Dissertação de Mestrado de Silva (1999), intitulada 
“Consciência Pedagógica e Projeto Histórico: o Problema da Autonomia da Educação no 
Pensamento de Saviani”. De maneira geral, podemos dizer que Silva (1999) encontrou também 
no pensamento de Saviani uma redução do pedagógico na medida em que prevalece a análise 
da educação por dentro da sociedade capitalista. Se a educação, ao ser observada, é reduzida 
a uma dimensão de análise, que no caso de Saviani é um posicionamento marxista, há 
também a própria redução das possibilidades humanas. Assim, Silva (1999) chega à conclusão 
de que o que Saviani (1999) entende como “consciência pedagógica” não pode vir à reboque 
de um projeto histórico engessado sob o olhar de uma teoria social e filosófica. 
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1.1.1. Aventurando perguntar o que Carlos R. Brandão (e muitos de nós) 
perguntou: “O que é Educação?” 

 

Ao tentarmos ensaiar uma conceituação sobre Teoria Educacional, 

nos deparamos antes com a necessidade de conceituar, mesmo que em caráter 

provisório, Educação. Questão aparentemente simples, porém, na busca pela 

resposta percebemos a complexidade que lhe reveste. Ao sermos abordados, de 

alguma forma, em nosso cotidiano, por esta pergunta, parece não encontrarmos 

uma resposta “na ponta da língua”, “dá um branco”, um desconforto de não 

conseguir reunir elementos suficientes para construção de um conceito, ou pode 

até aparecer um conceito pronto e enclausurado, ao sabor daquele tradicional 

método de se aprender a tabuada9. Esta dificuldade evidente na conceituação 

pode nos levar inclusive a negar a possibilidade de uma elaboração conceitual 

sobre o educativo10. 

Contudo, para iniciarmos nossas considerações sobre uma possível 

conceituação da Educação, urge a necessidade de termos como ponto de 

partida a condição humana. A complexidade que envolve o tema educação 

explica-se fundamentalmente por ser um tema que se ancora na condição 

humana e que se traduz em um processo de constituição humana. Immanuel 

Kant, em “Sobre a Pedagogia” (1996), afirma: 

O homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação entende-se 

o cuidado de sua infância (a conservação, o trato) a disciplina e a instrução com a 

formação. Conseqüentemente, o homem é infante, educando e discípulo. (...) 

Por cuidados entendem-se as precauções que os pais tomam para impedir que 

as crianças façam uso nocivo de suas forças... A disciplina transforma a 

animalidade em humanidade... e impede ao homem de desviar-se do seu 

destino, de desviar-se da humanidade, através de suas inclinações animais... O 

                                                 
9 Ao observarmos, a partir das diversas disciplinas científicas que auxiliam na compreensão do 

fenômeno educativo, a quantidade de concepções de educação que se distribuem nas diversas 
classificações de Teorias Pedagógicas, depreendemos que não há duvida acerca da 
complexidade que envolve sua conceituação. 

10 Sobre isto ver Brandão (1981), Libâneo (1998) e Silva (1998). 
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homem tem necessidade de cuidados e de formação. A formação compreende 

a disciplina e a instrução. Nenhum animal, quanto saibamos, necessita desta 

última, uma vez que nenhum deles aprende dos seus ascendentes qualquer 

coisa... O homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela 

educação (p.10-15). 

 
Nos dias atuais, no espaço de discussão teórico-prático sobre a Pedagogia 

relacionada ao contexto de vivência de uma crise de paradigmas, quando se declarou 

não só a morte de Deus, mas a do próprio sujeito, e na medida em que a informação (e 

não mais o homem) é o paradigma da moda (LYOTARD, 2000), parece até estranho 

afirmar que a educação e o homem estão intimamente relacionados de maneira 

profunda: o homem se humaniza por meio da educação. Não obstante os ataques 

de correntes da pós-modernidade, especificamente Ghiraldelli (2000) e Tomaz Tadeu 

da Silva (1996) - que acusam a educação de não ter cumprido suas funções principais 

porque se ancorou fundamentalmente nos pilares da modernidade, cimentados sob 

uma ética da humanização, que segundo eles hoje já está esvaziada de sentido – a 

afirmação da educação como processo de humanização ainda paira resistente no 

cenário teórico da pedagogia e se traduz na pergunta de como se deve formar o 

homem tendo como ponto de partida uma concepção de homem. Interrogamos então 

com Drummond: 

Que coisa é o homem? 

Que há sobre o nome uma geografia.  

Seria o homem um ser metafísico? 

Como pode o homem sentir-se a si mesmo como o mundo some? 

Como vai o homem junto de outro homem sem perder o nome? 

E o sal que ele come nada lhe acrescenta? 

Nem lhe subtrai a adoção do pai? 

Como se fazer a si mesmo antes de fazer o homem? 

Mas, existe o homem?11 

 
Poderíamos responder com mais uma poesia, desta vez de Álvaro de 

Campos, heterônimo de Fernando Pessoa12: 

                                                 
11 http://www.geocities.com/grandesencontros/18.htm 
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Sentir tudo de todas as maneiras, 

Viver tudo de todos os lados, 

Ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, 

Realizar em si toda a humanidade de todos os momentos 

Num só momento difuso, profuso, completo e longínquo. 

 
Sem pretender realizar aqui um trabalho de crítica literária, a inclusão 

destas poesias explica-se como possíveis respostas à nossa pergunta científica, 

não respondível inteiramente através da ciência. Observemos que F. Pessoa 

não fala em pessoa ou homem nesta poesia – apesar de se referir a este. O 

autor, ao referir-se ao ser humano, diz: “Ser a mesma coisa...”. E voltemos 

então para o último questionamento da poesia de Drummond: “Mas existe o 

homem?”. Se o homem existe, seria ele “um ser metafísico?”. Porém, “Há 

metafísica bastante em não pensar em nada13”.  

Uma definição de homem: “consideremos o homem como obra de si, 

sempre incompleto e circunscrito às condições da sua vida real” (RÖHR, 1999, 

p.27). A incompletude humana traduz a história da humanidade como história de 

buscas. Busca-se Deus, o fim do capitalismo, a verdade, a justiça (perfeita)... A 

consciência da incompletude move-nos, dando-nos um sentido de 

movimentação norteada para o que nos pode completar, i.é., para um fim-início, 

para usar a expressão de Baudrillard14: para uma senha: ”um modo quase 

iniciático de penetrar no interior das coisas, sem ter que ordená-las em um 

catálogo” (2001, p. 08). 

Certamente se a educação não puder mais formar um ser que se 

intitule humano, nossa compreensão não consegue ir mais além. Tornar homem 
                                                                                                                                                  
12 Essa poesia foi retirada da obra “Como Ler Fernando Pessoa”, de José de Nicola e Ulisses 

Infante, 2. ed., 1988, p. 63. 
13 Fernando Pessoa, como autêntico representante, na poesia, do movimento da Filosofia 

Vitalista, sobretudo na figura de Nietschze, era alcoólatra e morreu vitimado por uma crise 
hepática. 

14 No todo, a obra de Baudrillard intitulada “Senhas” (2001) não se refere à problemática por nós 
aqui traçada em torno da formação humana. Ele próprio afirma que não quer “ficar solidário 
com a problemática do sujeito” (p. 09). Contudo, utilizamos apenas esta expressão porque 
complementa e ao mesmo tempo enfatiza a idéia apresentada. 
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o homem é elemento teleológico do saber pedagógico. Isto independe de, no 

processo de formação humana, se estabelecer fins a priori ou a posteriori. Que a 

meta da Pedagogia seja um processo de dentro para fora ou de fora para dentro 

– e que as várias concepções de educação se estruturem em torno de uma ou 

de outra posição - não modifica em nada o seu sustentáculo epistemológico: a 

condição humana. 

Deste posicionamento teórico partimos para uma conceituação 

clássica de educação: 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 

escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços 

da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-

ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos 

os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou com 

várias: educação? Educação? Educações. (...) Não há uma forma 

única nem um único modelo de educação; a escola não é o único 

lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino 

escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é 

o seu único praticante (BRANDÃO, 1995, p. 08-09). 

 

1.1.2. Um ensaio de Teoria Educacional 
Tudo é repleto de esforço; o homem não pode 

expressá-lo. O olho não se contenta de ver; nem o 
ouvido se farta de ouvir. 

Eclesiastes, 1,8 
 

 
O caráter bastante amplo desta definição não só reitera nossa 

compreensão fundante de toda Pedagogia como fenômeno essencialmente 

humano, como também toca num ponto por nós anteriormente enunciado que é 

o da complexidade e abrangência do campo do educativo, permitindo-nos 

traduzir como o que Röhr (1999) denomina de multidimensionalidade da 

pedagogia. Esta pode ser entendida de tal forma porque a natureza humana 

também possui múltiplas dimensões. Porém esta multidimensionalidade não tem 
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o mesmo sentido de multiplicidade. É possível depreendermos da conceituação 

de Brandão (1995) que a educação se apresenta a partir de uma multiplicidade 

de aspectos. Contudo, esta mesma multiplicidade pode impedir uma 

compreensão autêntica na medida em que buscamos delimitar o campo do 

educativo, a ser orientado pela Pedagogia15. Pois,  

Quando nos voltamos para a realidade de forma inicial e ingênua, 

ela ainda não se revela na sua multidimensionalidade, mas na 

multiplicidade de aspectos em que o fenômeno visado aparece, 

nosso caso, o pedagógico-educativo. Um exercício primário ilustra 

bem esse fato. Só precisamos relacionar, de forma espontânea, 

todas as expressões que envolvem a educação: educação infantil, 

educação matemática, educação moral, educação familiar, 

educação no trânsito, educação marxista, etc. Uma infinidade de 

expressões, aparentemente impossível de ser sistematizada por 

causa das múltiplas interligações e desdobramentos entre os 

mesmos (RÖHR, 1999, p. 100). 

 

Portanto, cabe perguntar, diante desta multiplicidade de aspectos que 

conformam a educação, como podemos organizá-los num conjunto articulado de 

saberes que componha certa delimitação do campo pedagógico? Afirmamos a 

necessidade desta delimitação porque entendemos que toda ação pedagógica é 

uma ação intencional (LIBÂNEO, 1998) que se direciona a finalidades 

norteadoras do educar, sendo, portanto, teleológica. Para que a ação 

pedagógica não seja direcionada por qualquer intencionalidade engendrada e/ou 

atribuída a ela, que não corresponda a finalidades fundamentalmente 

pedagógicas, se faz necessário buscar a estruturação do fenômeno educativo, 

na perspectiva de sua multidimensionalidade, a partir de um critério de 

estruturação. Röhr (1999, p. 101) indica que “esse critério só pode ser uma 

compreensão do próprio pedagógico”. Com esta pretensão, o autor mencionado, 

                                                 
15 Diversos autores apontam a Pedagogia como a ciência articuladora das expressões práticas e 

teóricas sobre educação. Entre eles estão Libâneo (1998), Estrela (1992), Pimenta (1998), 
Saviani (1990) e Freitas (1987). 
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no artigo “A multidimensionalidade na formação do educador”, apresenta alguns 

elementos de aproximação a um conceito do pedagógico. Para tanto, escolheu, 

sem pretensão de completude, as dimensões axiológica, epistemológica e 

ética da educação, orientadas pelas idéias regulativas de integralidade, 

verdade e liberdade. Por idéia regulativa, conceito originalmente elaborado por 

Immanuel Kant16, compreendem-se “conceitos da nossa razão que não 

encontram um objeto correspondente na nossa realidade empírica, mas que são 

fundamentais para a constituição e direcionamento das nossas experiências” 

(RÖHR, 1999, p.101). A estruturação da Teoria Pedagógica em torno dessas 

dimensões tem como objetivo a busca de uma possível unicidade do pedagógico 

por dentro da multiplicidade de aspectos que o compõe. 

Apresentaremos sucintamente como Röhr compreende estas três 

dimensões visando fornecer uma imagem – nunca fixa e acabada – da teoria 

pedagógica, tendo em vista que o próprio pedagógico também pode ser 

entendido como uma idéia regulativa. 

A dimensão axiológica refere-se ao fundamento dos valores que se 

intercambiam com a educação, que estruturam a sua intencionalidade e que 

constituem as suas finalidades. Contudo, se compreendermos a educação 

apenas como experiência que inicia e termina em expressões puramente 

práticas e imediatistas, dificilmente conseguiremos perceber esta dimensão 

como essencial na constituição do pedagógico, pois 

os valores transmitidos pela sociedade nem sempre são 

claramente tematizados, e até mesmo muitos educadores não 

baseiam sua prática em uma reflexão mais atenta a respeito. A 

educação se tornará mais coerente e eficaz se formos capazes de 

explicitar esses valores, ou seja, se desenvolvermos um trabalho 

                                                 
16 Röhr (1999) salienta que esse conceito foi por ele utilizado com relativa flexibilidade, de acordo 

com a natureza da temática. 
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reflexivo que esclareça as bases axiológicas da educação. 

(ARANHA, 1996, p. 118) 

 

Dentre a multiplicidade de valores interpenetrados e impressos na 

teoria e na imagética pedagógica, Röhr (1999) destacou o valor integralidade 

como idéia regulativa que estrutura grande parte das reflexões pedagógicas. É 

diante da multiplicidade de metas pedagógicas, com as mais variadas finalidades 

que até extrapolam o terreno da Pedagogia, que necessitamos encontrar 

elementos unificadores de uma meta pedagógica, o que só é possível, 

compreendendo o pedagógico por dentro de um fundamento antropológico. 

Portanto, a escolha do valor da integralidade como estruturador do pedagógico 

explica-se por ancorar-se profundamente na condição humana. “Partindo do 

pressuposto de que o humano se expressa na íntegra de suas possibilidades, a 

educação teria como tarefa o desenvolvimento das mesmas de modo gradativo e 

proporcional17” (RÖHR, 1999, p. 101-102). Observemos que se trata de uma 

idéia regulativa justamente porque sua inteireza não se pode realizar na prática. 

Diante da impossibilidade de realização plena desta idéia a saída comum, como 

aponta Röhr (1999), é sua negação. Contudo, 

abrir mão da integralidade significa fragmentar o pedagógico, 

parcelar em tarefas delimitadas, operacionáveis, controláveis, 

criando uma ilusão de possível sucesso e qualidade. (...) A 

integralidade enquanto idéia regulativa parece pouco útil para a 

orientação concreta da prática pedagógica. Isso é verdade no 

sentido de que ela não indica uma ação pedagógica 

predeterminada a ser realizada mecanicamente. (...) Precisa-se 

de um amadurecimento pessoal na aceitação da tragicidade da 

existência humana como ... experiência dolorosa da incompletude 

... Só a partir dessa aceitação podemos encontrar na integralidade 

do ser humano a orientação por dentro de um mundo de 

                                                 
17 Röhr apresenta um elenco de dimensões que representam as potencialidades do ser humano: 

“a dimensão física-corporal-sensorial, a psíquica-emocional, a relacional-social-política, a 
comunicativa, a sexual, a étnica, a racional-mental-intelectual, a ética, a estética, a intuitiva-
espiritual” (p.102). 
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possibilidades abertas para a prática pedagógica, não como 

prescrições, mas como vigia, identificando claramente os 

possíveis desvios dessa idéia tanto na prática quanto nas teorias 

direcionadas a ela. Podemos discutir a partir da idéia da 

integralidade, tanto as contribuições como as limitações das 

teorias e práticas, que se dirigem para um número reduzido de 

dimensões do humano em detrimento de outros. Poderíamos, 

assim, interpretar a história das teorias e práticas educacionais 

até seu estado de discussão atual, como trajetória de negações e 

aproximações da idéia regulativa na formação da integralidade do 

ser humano (idem, p.102-103). 

 

A dimensão epistemológica já se enuncia na anterior, tendo em vista 

que considerar a integralidade como elemento válido na constituição de uma 

meta pedagógica requer analisarmos em que medida ela pode ser compreendida 

como verdadeira por dentro do pedagógico. Mais uma vez nos deparamos com o 

múltiplo no pedagógico, que aqui se traduz numa “multiplicidade de ‘verdades’ 

concorrendo para serem aceitas, e na idéia de uma verdade única” (RÖHR, 

1999, p. 103). Entre essas posições estreitas - uma a do relativismo absoluto e 

outra do dogmatismo cego -, nos deparamos com um outro dilema da existência 

humana: “queremos a verdade única, absoluta, mas não a possuímos (...) Resta 

a possibilidade de assumir as limitações humanas em relação ao acesso da 

verdade, sem desistir de buscá-la”18 (idem, ibidem). Tanto na reflexão teórica 

sobre o pedagógico como na prática educativa 

... deparamo-nos com a imposição de supostas verdades 

absolutas como também com a indiferença diante das verdades 

das teorias e conteúdos presentes na proposta relativista. (...) A 

idéia regulativa da verdade nos obriga a discutir sempre a 

contribuição e os limites de uma dada teoria educacional. No que 

                                                 
18 A respeito desta passagem do texto, achamos necessário reproduzir uma nota de rodapé que 

se encontra no texto original do autor, por entendermos como uma informação importante para 
o entendimento adequado de suas idéias: “Posição esta que já encontramos em Sócrates, que 
reserva, em termos mitológicos, a verdade em si para os Deuses. Sobraria para os seres 
humanos caminhar em direção a essa verdade, mesmo não podendo alcançá-la 
definitivamente” (p. 107). 
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diz respeito aos conteúdos didáticos, percebemos igualmente o 

caráter orientador da idéia regulativa da verdade na compreensão 

do pedagógico. Na postura do relativismo absoluto deixamos de 

educar. Caindo, por outro lado, na tentação de se sentir, enquanto 

educador, dono da verdade, abandonamos igualmente o 

propriamente pedagógico. Em vez de educar começamos a 

doutrinar, manipular, adestrar... (idem, p. 104). 

 

Portanto, mesmo o educador tendo bastante convicção de ter 

encontrado a verdade não pode impor, de qualquer forma, direta ou indireta, sua 

verdade para outrem e “... mesmo quando suas convicções se tornam verdades 

existenciais para ele, ele tem que se abster de implantar essa verdade de forma 

direta nos seus educandos sem que ela passe por um processo crítico de 

assimilação”. Pois, “o dilema do educador é precisar acreditar na verdade sem 

tê-la nas mãos” (idem, ibidem). Neste momento, a dimensão ética, com sua idéia 

regulativa de liberdade, já se anuncia, pois o educador, com sua verdade, e 

diante da liberdade e mesmo das ‘verdades’ dos educandos necessita orientar 

sua prática eticamente de forma a não negar ou suprimir a liberdade dos 

mesmos, pois estaria negando o próprio pedagógico. 

Na dimensão ética, a idéia regulativa da liberdade aparece como 

elemento que valida toda ação, desde que guiado pela idéia regulativa da 

verdade, que supere “...a multiplicidade de normas éticas e morais, presentes 

nos diversos espaços culturais do ser humano, com vistas à idéia de uma 

orientação ética única, incondicional” (idem, p. 104). Apesar de a dimensão ética 

fazer parte da anterior, o autor supracitado aponta uma especificidade do ético 

que o justifica como aspecto estruturador da Teoria Pedagógica:  

É a relação que se estabelece entre o conhecimento ético e a 

pessoa que o reconhece como verdadeiro. Uma vez identificada a 

participação de um conhecimento ético da verdade, o homem não 

pode mais se distanciar dele, sem se perder a si mesmo... A 
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verdade ética nos compromete com ela. E mais: por dentro da 

multiplicidade das orientações éticas da nossa realidade não 

faltam aquelas que aceitaríamos em princípio, se não 

soubéssemos que são difíceis de seguir. Aí se revela mais um 

aspecto trágico da existência humana. Habita no ser humano uma 

vontade profunda de realizar o bem, de abraçar o ético, e ao 

mesmo tempo, ele se confronta constantemente com suas 

limitações em realizá-lo (idem, p.105). 

 

A aproximação ao ético requer compromisso integral e incondicional. 

Daí muitas vezes, diante da impossibilidade de se comprometer total e 

incondicionalmente com algo, negamos essa idéia. “A não-aceitação da idéia 

nos dispensa do incômodo de confrontar-nos com a própria imperfeição” (idem, 

ibidem). No entanto, a garantia sobre a verdade do ético não se reduz a simples 

aceitação dessa idéia, pois depende do grau de comprometimento pessoal de 

quem com ela está envolvido. Por isso Röhr afirma que “o que temos de 

concreto são as pessoas que testemunharam o ético de forma pessoal, porém, 

não de forma perfeita, não sem fraquezas e dúvidas. Por isso não podemos 

apresentar a realização empírica da idéia do ético como única” (1999, p.105). 

Daí ser uma idéia regulativa. Compreendendo esta idéia por dentro da reflexão 

sobre o pedagógico, Röhr (1999) aponta para duas posições, uma do ponto de 

vista do educador e outra, que se refere ao educando. No primeiro caso, o autor 

afirma que  

educar é um agir, portanto tem que ser guiado pela idéia 

regulativa do ético. Deparamo-nos com as grandes realizações do 

ético no agir pedagógico, partindo de Sócrates e talvez chegando 

nos nossos tempos em Januz Korczak, educador polonês que 

acompanhou voluntariamente os seus educandos em idade 

infantil nas câmaras de gás no campo de concentração nazista. 

Além da dedicação incondicional à causa do educando que 

nesses educadores foi testado a fogo, existe enquanto exigência 
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ética ainda a necessidade de um respeito profundo diante do 

mesmo (p.105-106). 

 

No segundo caso, concernente ao educando, o autor coloca que  

Educando, visamos também proporcionar um agir ético no próprio 

educando. Abstendo-se de impor uma determinada postura ética, 

que por si seria um agir não-ético, temos de contar com a 

possibilidade de que o educando, no processo do seu próprio 

amadurecimento, chegue a uma postura ética que não 

corresponde com a do educador... O educador depara-se 

constantemente com a autonomia do educando enquanto 

conquista própria, necessária no decorrer do processo. Se faltar, 

por parte do educador, o respeito diante da possibilidade do 

educando de se comprometer com sua própria aproximação ao 

ético, ele nesse ato abandona o propriamente pedagógico, 

negando, enfim, a liberdade do educando (p.106). 

 

Reiterando uma idéia presente em momento anterior da apresentação 

do pensamento de Röhr (1999), ressaltamos que o abandono de qualquer 

dessas idéias regulativas como momentos constitutivos da 

multidimensionalidade do pedagógico significa negar o próprio pedagógico. 

Podemos citar ainda outras expressões de dimensões estruturadoras 

do pensamento pedagógico na obra “Filosofia da Educação” de Maria Lúcia de A 

Aranha (1996); na obra Filosofias da Educação, de Octavi Fullat (1994), entre 

outros autores que elencam outras dimensões, o que demonstra a relevância 

desta reflexão para o pensamento pedagógico19. Ao passarmos em revista a 

História do Pensamento Pedagógico parece-nos que as três dimensões acima 

citadas são bastante recorrentes. Basta ver em Platão como o conhecimento da 

                                                 
19 Ressaltamos que apesar de os dois autores citados compreenderem estas dimensões como 

participantes da Teoria Pedagógica, suas abordagens em muitos momentos não se encontram 
com a ótica de Röhr (1999), sobretudo no que toca ao conceito de idéia regulativa, presente no 
artigo deste autor. Citamo-los aqui para ressaltar a importância destas dimensões para a 
compreensão do pedagógico, bem como indicar outras possibilidades de abordagem sobre o 
tema. 
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ética era fundamental não só para orientação filosófica, mas também 

pedagógica; a importância da vivência da ética interligada à convicção na 

verdade que se deu como experiência de formação em Sócrates; a busca de 

Jean Jacques Rousseau, no Emílio, por uma educação que descentrasse a 

razão como elemento mais importante, devendo o processo pedagógico dirigir-

se inicialmente aos sentimentos (porque mais próximos da natureza) e só depois 

a processos racionais – Rousseau observava outras dimensões do humano e 

com isso dirigia-se a uma educação que integralizasse mais adequadamente a 

razão, os sentidos, as emoções, observando inclusive os estágios de 

desenvolvimento dos indivíduos. 

Explicitamos, portanto, que nossa compreensão sobre a Teoria 

Pedagógica, a ser identifica no filme Sociedade dos Poetas Mortos, fundamenta-

se nos pressupostos teóricos do pensamento de Röhr (1999) acima 

apresentados. Salientamos que nossa busca pela identificação de uma Teoria 

Pedagógica neste filme, apesar de ter no pensamento de Röhr seu aporte 

teórico fundamental, não se fará através de um rebatimento estático de confirmar 

no filme o que há na teoria, mas nossa intenção é rediscutir o filme a partir da 

teoria, redimensionando esta a partir do filme. 

 

1.1.3. Crítica da Teoria da Educação: sociedade da pedagogia “morta”?  
 

Pelo fato de o suposto objeto da Pedagogia referir-se ao ser humano, 

que por sua vez é prenhe de múltiplas interpretações – o que confere à 

educação como objeto de estudo da Pedagogia uma conformação 

multidimensional e pluridisciplinar – a própria Teoria Pedagógica não tem sido 

aceita como ciência por aqueles que ainda lhe lançam um olhar cartesiano e 

positivista. Olhar que não enxerga a realização do humano para além da 
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realidade dos objetos e por isso não vê o homem como um ser que possui uma 

dimensão projetiva, porque incompleto, como tal histórico, encontrando-se 

inscrito nas condições reais de sua existência – nem aquém nem além desta. 

Por isso, “o projeto de uma teoria da educação é um ideal muito nobre e não faz 

mal que não possamos realizá-lo. Não devemos considerar uma idéia como 

quimérica e como um belo sonho só porque se interpõem obstáculos à sua 

realização” (KANT, 1996 p. 17). Realização esta que possui condições de 

acontecer, pois não se trata de pensar uma teoria escatológica para a educação. 

Contudo, é preciso sair não só do domínio do positivismo educacional, que baniu 

toda expressão de valores das reflexões pedagógicas e desbancou a base 

metafísica da Pedagogia, como também do domínio metafísico, que tornou as 

práticas pedagógicas, bem como o acesso a estas, apenas obra de alguns.  

No contexto dessa desorientação geral sobre o pedagógico, redefinida 

agora por algumas teorias pós-modernas - em que já se começa a comprar o 

túmulo pedagógico com a inscrição: “Aqui jaz a Pedagogia”, num verdadeiro 

“Adeus às metanarrativas educacionais” (SILVA, 1996) – afirma-se que o ideário 

pedagógico atual, seja ele tradicional, renovado ou crítico, é legítimo herdeiro da 

modernidade – sobretudo porque ressalta o poder da educação como meio de 

desenvolvimento da razão para inserção do indivíduo na vida social – e como 

alicerce da educação formal, sobretudo escolar, está evidenciado. Se de fato é 

possível localizar a Pedagogia como herdeira de uma época – a modernidade – 

não significa de todo modo que ela venha a se enclausurar na compreensão e 

no “clima” modernos. Basta pensar nas expressões pedagógicas anteriores, 

como o educador Sócrates e mesmo Platão, primeiro a ver na Filosofia uma 

possibilidade educativa/formativa de um novo tipo de homem (JAEGER, 2001).  

Atualmente, a partir da discussão da crise de paradigmas, se fala no 

fim dos valores modernos (GHIRALDELLI, 2000, LYOTARD, 2000, SILVA, 
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199620, entre outros), demanda-se a ruptura com os valores sócio-culturais 

modernos e o estabelecimento de novos valores, que seriam pós-modernos. O 

pós seria o novo, a rechaça do velho, do inoperante, do inflexível, do que se 

cristalizou na modernidade. Critica-se a fé numa razão universal e abstrata 

porque se constituiu (ou constitui) elemento fundante e explicativo de todo o 

conhecimento do real. O poder e a hegemonia da razão – ou melhor dizendo, 

desta concepção de razão, universalizante, abstrata e universal – são duramente 

criticados por dentro do processo formativo/educativo. Em decorrência, a escola 

é atacada pois na qualidade de instância fundamental do processo de formação 

humana, prioriza processos racionais de aprendizagem, reafirmando o poder da 

razão e de quem diz tê-la nas mãos, como verdade. Diante disto, levantemos a 

bandeira do fim da escola e da Teoria da Educação? Silva (1996), no artigo 

intitulado “O Adeus às Metanarrativas Educacionais” afirma que “o campo 

educacional é um campo privilegiado de confrontação para o pensamento pós-

moderno e pós-estruturalista” (p. 237), justificando esta afirmação com as 

seguintes perguntas: 

Onde mais as metanarrativas são tão onipresentes e tão 

‘necessárias’? Em que outro local o sujeito e a consciência são 

tão centrais e tão centrados? (...) Haverá uma outra área em que 

os princípios humanistas da autonomia do sujeito e os 

essencialismos correspondentes sejam tão caramente cultivados? 

(...) Utopias, universalismos, grandiloqüências, narrativas mestras, 

vanguardismo: esse é o terreno em que a educação e a teoria 

educacional se movimentam (idem). 

 

Observemos que a Pedagogia foi um saber excluído não só pelo 

paradigma científico clássico, mas começa também a ser por algumas correntes 

                                                 
20 Estes autores foram citados nesta disposição por abordarem a temática da pós-modernidade. 

Contudo salientamos nosso entendimento de que a abordam sob pontos de vista 
completamente diversos. Foram citados num mesmo conjunto não como forma de 
descaracterização e uniformização de idéias, mas porque fazem parte de um conjunto de 
teóricos que discute e respalda a referida questão. 
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que buscam romper com o velho, por ser compreendida como pura produção de 

racionalidade. Logo,  

numa era em que o predomínio da razão iluminista é colocado em 

questão a partir de variadas perspectivas – pós-estruturalismo, 

pós-modernismo, feminismo, pacifismo, ambientalismo – é difícil 

deixar de repensá-la também no âmbito da educação... O campo 

educacional é um campo minado de metanarrativas ... o golpe 

contra as metanarrativas é, portanto, um golpe contra o edifício 

teórico educacional, seja aquele tradicionalmente construído, seja 

o da teorização crítica (SILVA, 1994, p. 256). 

 
 Parece haver o esquecimento de que o campo educativo apresenta 

elementos próprios, autônomos, bem como a Teoria Pedagógica é passível de 

uma estruturação sistemática partindo de um critério pedagógico – como vimos 

na apresentação anterior sobre a multidimensionalidade do pedagógico. 

Estabelecer finalidades para a ação pedagógica não significa enclausurá-la no 

interior de um objetivo atingido, como numa corrida de carros. A educação, por 

natureza, não é tão tecnicista quanto alguns tentam afirmá-la.  

 

1.1.4. Educação Escolar e Teoria Pedagógica 
 

Para além do imediatismo e do utilitarismo, a dimensão teleológica da 

teoria pedagógica traduz-se na tomada de consciência de que toda ação 

pedagógica é intencional e que por isso requer sistematização, clareza de metas 

e objetivos, planejamento das ações, noção dos atores e elementos envolvidos. 

Daremos, a partir de agora, destaque a um desses elementos: a educação 

escolar. 

Não há dúvida que a escola, apesar de atacada por diversas 

correntes, entendida ora como “aparelho ideológico do Estado” (ALTHUSSER, 

1985), ora como “produtora de racionalidade” (SILVA, 1996), é uma instituição 
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de grande relevância dentre as diversas instâncias educativas. Porque, depois 

da família, a escola é, de maneira geral, o segundo ambiente socializador em 

que tomamos contato com a nossa cultura, através dos conhecimentos 

transmitidos. Conhecimentos estes que apesar de reelaborados didaticamente e 

selecionados da cultura a partir de uma teia em que diversos interesses se 

interpenetram (FORQUIN, 1993), ainda assim, apresentam aos alunos o que 

constituirá uma parte fundamental de suas existências. 

Recorremos primeiramente a Libâneo (1998) para expressarmos 

nossa compreensão de educação escolar, a ser também identificada, a partir de 

seus caracteres previamente definidos, no filme selecionado. Optamos por este 

autor porque sua definição de Pedagogia, como uma ação intencional que se 

dirige ao estabelecimento de finalidades no processo educativo, se encontra com 

a nossa compreensão sobre Pedagogia expressa neste trabalho. Nosso viés 

aqui, na escolha de Libâneo, enfatiza este elemento de semelhança com nosso 

posicionamento. Sem pretender desconsiderar as diferenças, contudo sem 

podermos nelas adentrarmos, indicamos a obra “Pedagogia e pedagogos para 

quê?” (1998) para uma visão integral dos posicionamentos deste autor.  

Ao apresentar as modalidades de prática educativa21, Libâneo (1998) 

caracteriza a educação a partir de duas modalidades: educação não intencional 

e educação intencional. A primeira, ainda chamada de educação informal ou 

paralela, é definida como “... o conjunto das influências do meio natural e social 

que afetam o desenvolvimento do homem na sua relação ativa com o meio 

social” (p. 79) e abrange todos os processos informais de educação que 

possuem níveis muito parcos de sistematização e planejamento ou praticamente 

                                                 
21 Estas modalidades são apresentadas no capítulo III: Os significados da educação, 

modalidades de prática educativa e a organização do sistema educacional. in: LIBÂNEO, José 
Carlos. Pedagogia e pedagogos para quê? São Paulo: Cortez, 1998. 



  

 

40

 
 

nenhum. A segunda se desdobra em educação formal e não-formal22. A 

educação formal seria “...aquela estruturada, organizada, planejada 

intencionalmente, sistemática. Nesse sentido a educação escolar convencional é 

tipicamente formal” (p.81). Sem desconsiderar outros espaços em que se dá a 

educação formal - pois o próprio autor afirma que “onde haja ensino (escolar ou 

não) há educação formal” (p.81), compreendemos, nesta caracterização, a 

educação escolar como educação formal porque encontramos na Escola Welton 

do filme Sociedade dos Poetas Mortos uma expressão, bastante íntegra, de 

educação formal, nos termos expressos por Libâneo (1998). 

A definição de Educação Escolar também é afetada pela mesma 

dificuldade que permeia a definição de Educação e de Pedagogia. A escola é 

uma instituição que se encontra concretamente por dentro das atividades 

humanas, assumindo - de acordo com o espaço cultural em que está inserida - 

papéis bastante definidos e em todo caso importantes para a formação das 

pessoas, na medida em que realiza a Pedagogia. Assim, não existe uma escola 

que seja supostamente neutra; como diz Fullat (1994), isto é algo fantasioso, 

porque toda instituição escolar – que é uma instituição-chave na sociedade – 

possui explícita ou implicitamente intenções que, como vemos, não são 

necessariamente sempre educativas, haja vista a trama de interesses diversos 

que se interpenetram com a educação. Diversos autores nos mostram ou 

chamam atenção - a partir de pontos de vista mais específicos (LIBÂNEO, 1998) 

ou mais amplos (PÉREZ GOMES, 2001) - para a dimensão da intencionalidade 

sempre existente no interior da escola. É preciso se ter clareza sobre as 

intenções assumidas pela instituição escolar para que esta inclusive não perca 

sua especificidade como instituição pedagógica. 

                                                 
22 Sobre Educação não-formal, o autor afirma que “são aquelas atividades com caráter de 

intencionalidade, porém com baixo nível de estruturação e sistematização, implicando 
certamente relações pedagógicas, mas não formalizadas” (p. 81). 
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No que respeita à relação que a escola estabelece com a cultura, 

Pérez Gómez (2001) compreende a escola por dentro de um entrecruzamento 

de culturas na medida em que pode ser entendida “como uma instância de 

mediação entre os significados, os sentimentos e as condutas da comunidade 

social e o desenvolvimento particular das novas gerações” (p.11). Enquanto uma 

instância mediadora de interconexões culturais, a escola, para manter sua 

especificidade, possui, segundo indica Pérez Gómez (2001), uma função 

educativa. O papel desta função é “oferecer ao indivíduo a possibilidade de 

detectar e entender o valor e o sentido dos influxos explícitos ou latentes, que 

está recebendo em seu desenvolvimento, como conseqüência de sua 

participação na complexa vida cultural de sua comunidade” (2001, p. 18). Isto se 

justifica porque “a escola deve refletir sobre si mesma para se oferecer como 

plataforma educativa, a qual tenta aclarar o sentido e os mecanismos através 

dos quais exerce a ação da influência sobre as novas gerações” (idem, ibidem). 

Há porém outras funções das quais a escola não se pode esquivar, tendo em 

vista sua repercussão na sociedade, tal como a função de socialização dos 

indivíduos e a função de transmissão / produção / recriação da herança cultural 

(FORQUIN, 1993), que se apresentam como as mais importantes porque se 

encontram diretamente interligadas à função educativa. Por outro lado, há 

também outros foros da sociedade que também exercem a função educativa, 

como os meios de comunicação de massa, a igreja, a família, ONG’s, 

classificados por Libâneo (1998) de educação informal, por apresentarem baixo 

nível de sistematização e intencionalidade pouco ou não definida claramente. O 

que é importante percebermos é que estamos considerando aqui, para fins de 

delimitação da relação escola – Pedagogia, a instituição escolar como 

fundamental no que respeita à realização da Pedagogia. Isto não significa que 

não consideramos outras instâncias educacionais livres de qualquer intervenção 
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e influência pedagógica significativa. Sem podermos nos aprofundar nas 

diversas possibilidades de conceituar, analisar e datar a escola, dado a 

abrangência e complexidade da temática, tivemos como objetivo demonstrar 

sumariamente como percebemos a inserção desta instituição por dentro da 

Teoria Pedagógica, como uma instituição que a realiza, e que se constitui 

elemento de grande influência na sociedade. Esta influência pode ser vista tanto 

da ótica da observação do cotidiano, como do ponto de vista histórico em que 

vemos a centralidade da escola – como instância educativa de transmissão de 

conhecimentos para as gerações mais novas - desde as comunidades primitivas 

e como foi se institucionalizando e se pedagogicizando na medida em que as 

sociedades foram se tornando mais complexas, como do ponto de vista das 

teorias da educação, em que diversos autores23 analisam e classificam a escola 

sob diversas perspectivas, chamadas de maneira geral, de escola tradicional, 

escola nova, tendência tecnicista, teorias antiautoritárias, teorias crítico-

reprodutivistas, chegando até a destacar movimentos de desescolarização da 

sociedade (ARANHA, 1996) ou pedagogização da sociedade (LIBÂNEO, 1998). 

Como já dissemos, apesar de nossa opção teórico-metodológica ser 

de partirmos inicialmente do referencial teórico e identificá-lo no filme, 

ressaltamos que a escolha tanto do filme como do referencial teórico requer 

certa dialogicidade entre ambos, tendo em vista que se trata de um contexto de 

intertextualidade, em que textos escritos dialogam com um texto imagético – o 

filme selecionado – tecendo reflexões sobre a Teoria Pedagógica a partir de uma 

imagética do educar. 

Isto não invalida nossa posição de termos como ponto de partida e 

orientação uma definição preliminar de teoria pedagógica e educação escolar, 

pois não obstante as riquíssimas capacidades que o aparato cinematográfico 

                                                 
23 Podemos citar Aranha (1996), Libâneo (1988), Luckesi (1991), Gadotti (1997), Libâneo (1998). 
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possui de re-apresentar a realidade, não podemos afirmar ainda que este tem 

intenções explícitas de contribuir com a discussão sobre a Teoria Pedagógica e 

a educação. Uma pesquisa nesse sentido requer muito mais do que este 

trabalho comporta. Pois teríamos inclusive que coletar os depoimentos de quem 

faz filmes que apresentam concepções de educação e teorias pedagógicas; 

diretor, roteirista, cinegrafista, no mínimo. Teríamos que contar ainda com as 

sanções das produtoras e distribuidoras dos filmes que parecem não se dispor a 

comprometer-se com as “subjetividades” presentes na concepção de um filme. 

Um exemplo disto é o próprio filme por nós selecionado. O DVD Sociedade dos 

Poetas Mortos, lançado este ano no Brasil, traz em seu bônus o filme sendo 

reproduzido ao mesmo tempo em que o diretor (Peter Weir), o cinegrafista (John 

Seale) e o roteirista (Tom Schulman) tecem comentários em áudio sobre sua 

realização. Há apenas uma ressalva, que antecede o início dos comentários. 

Reproduziremos aqui tal como aparece no vídeo: 

Os comentários em áudio a seguir têm como objetivo principal 

entretenimento. As opiniões e pontos de vista expressos aqui são 

estritamente pessoais e não necessariamente representam as 

opiniões e pontos de vista da Buena Vista Home Entertainment 

Inc., da The Walt Disney Company o de qualquer de suas 

subsidiárias ou funcionários. 

  

Esta ressalva, no mínimo, demonstra que as opiniões pessoais dos 

realizadores do filme em questão não são legítimas, mas apenas 

“entretenimento”. Contrariando esta opinião da Buena Vista Home Entertainment 

Inc. e da The Walt Disney Company, os comentários de Weir, Seale e Schulman 

demonstram como as suas subjetividades em torno das suas imagens do 

educar, recordadas de suas histórias de vida, como disseram em seus 

depoimentos, foram determinantes para a realização desse filme. Ao que parece, 

as subjetividades dos três tornaram-se objetivadas em Sociedade Dos Poetas 
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Mortos24. Apesar de nossa investigação recair sobre o produto, o filme, não 

podemos desconsiderar estes depoimentos publicados no DVD, tendo em vista 

que nos auxiliam na compreensão de aspectos do filme. Por isso, farão parte 

desta pesquisa como elementos secundários e auxiliares. 

 

1.2. A Imagética do Educar 

 

Tendo demonstrado nosso entendimento sobre Teoria Educacional e 

educação escolar, pretendemos agora argumentar em favor das capacidades – 

sem negligenciar os limites – representativas e também educativas da imagética 

cinematográfica. A imagem, base de toda experiência cinematográfica, também 

pode ser considerada um tipo de conhecimento, bastante peculiar, é verdade, e 

muito diverso de nossa compreensão ainda atual sobre o que pode ser 

compreendido como conhecimento. Desde o advento da Modernidade, 

conhecimento é entendido como tal desde que originado no berço da ciência. 

Toda forma de arte esteve sempre à margem do conhecimento científico – 

fundado numa idéia de razão universal, critério gerador de uma única verdade - 

sobretudo porque não fornece visões sobre a realidade passíveis de leituras 

uniformizadas. A imagem, base não só da experiência cinematográfica, mas de 

diversas expressões artísticas, “pode se desenovelar dentro de uma descrição 

infinita e uma contemplação inesgotável” (DURAND, 2001, p. 10). No século XX 

acompanhamos a construção de uma “civilização da imagem” (idem), que se 

define por uma inflação de imagens prontas para o consumo, viabilizadas pela 

ampliação progressiva das técnicas de reprodução por imagem – fotografia, 

cinema, vídeos, etc. Paradoxalmente, esta mesma civilização – a ocidental – 

                                                 
24 Só para citar um trecho do depoimento de Peter Weir: “Essas são memórias profundas da 

minha época na escola”. Weir estudou em uma escola escocesa. Talvez tenha sido mera 
coincidência a escolha por ambientar a escola Welton de Sociedade dos Poetas Mortos nos 
moldes de uma escola escocesa. 
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demonstra o que Durand25 (2001, p.07) chama de “uma desconfiança 

iconoclasta – que ‘destrói’ as imagens ou, pelo menos suspeita delas - 

endêmica26”. 

É nessa perspectiva de suspeita que por muito tempo o cinema foi e 

ainda é encarado; considerado como um componente cultural “menor”, inferior a 

outros elementos culturais por razões diversas. Podemos levantar sucintamente 

algumas. Primeiro, como sua base originalmente é a imagem e esta foi e ainda é 

vítima da desconfiança científica, o cinema pode no máximo ser considerado 

uma arte, no mínimo, informação, mas nunca conhecimento; segundo, como seu 

aparato técnico é científico, portanto neutro e objetivo segundo uma visão 

cartesiana da ciência, não existe a figura do autor e/ou artista, portanto não 

existe sequer criação, produção, invento, mas apenas reprodução, através da 

câmera, da realidade tal como é27; terceiro, ao descobrirem que a reprodução da 

realidade, na dimensão de uma tela, causava nas pessoas grande comoção, 

espanto, admiração e até inércia - diante do “óbvio” - o cinema passou a veicular 

mensagens ideológicas, sendo visto por muitos (dos que tiveram grande 

repercussão podemos citar Adorno e Horkheimer) como simples mecanismo que 

se prestava à reprodução de ideologias com único e exclusivo fim de padronizar 

e reproduzir os homens “... como aquilo que foi já produzido por toda a indústria 

                                                 
25 Sobre esta passagem da obra “O Imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da 

imagem”, Durand (2001) refere-se apenas à Filosofia, contudo, em nosso texto, acreditamos 
que a idéia expressa é extensiva ao campo do conhecimento científico. 

26 Sem podermos aprofundar o que Durand (2001) chama de iconoclasmo endêmico porque 
terminaríamos por fugir ao objeto deste trabalho, indicamos o capítulo um da obra mencionada 
na nota anterior, intitulado O Paradoxo do imaginário no ocidente, em que o autor realiza uma 
explanação mais detalhada, a partir de uma visão filosófica e histórica. De maneira geral, neste 
capítulo, Durand (2001) define o que denomina de iconoclasmo endêmico como um conjunto 
de atitudes - que vêm desde a Bíblia, passando pelo iconoclasmo medieval, por Galileu e 
Descartes, até os iconoclasmos do racionalismo clássico nas figuras de Jules Ferry e Auguste 
Comte – que tentaram ao longo da história consolidar um “pensamento sem imagem”, o que 
implica, segundo ele “uma rejeição – da natureza e de tantas civilizações importantes – dos 
valores e poderes do imaginário em prol dos esboços da razão e da brutalidade dos fatos” 
(p.16). 

27 Não é de admirar que as pessoas em geral não se lembrem dos nomes dos diretores dos 
filmes que assistiram e que gostaram. O filme é como se fosse uma obra sem “dono”, sem 
criador. Comumente não prestamos atenção às informações técnicas dos filmes. Parece que 
os filmes existem independente da vontade de alguém. 
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cultural” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 165). O cinema, portanto, seria 

um dos elementos da indústria cultural, não podendo ser considerado nem arte 

nem conhecimento, mas apenas um mecanismo veiculador do pensamento 

liberal, o qual difundia as propostas capitalistas. A passagem a seguir, retirada 

de “A Dialética do Esclarecimento” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p.165), 

deixa clara a visão dos autores: 

O mundo inteiro passou pelo crivo da Indústria cultural. A velha 

experiência do espectador cinematográfico para quem a rua lá de 

fora parece a continuação do espetáculo acabado de ver – pois 

que este quer precisamente reproduzir de modo exato o mundo 

receptivo de todo dia – tornou-se o critério da produção. Quanto 

mais densa e integral a duplicação dos objetos empíricos por 

parte de suas técnicas, tanto mais fácil fazer crer que o mundo de 

fora é o simples prolongamento daquele que se acaba de ver no 

cinema. Desde a brusca introdução da trilha sonora o processo de 

reprodução mecânica passou inteiramente ao serviço deste 

desígnio. A vida, tendencialmente, não deve mais poder se 

distinguir do filme. ... Os próprios produtos, desde o mais típico, o 

filme sonoro, paralisam aquelas faculdades pela sua própria 

constituição objetiva. 

 

Na contramão destas três razões elencadas, que fazem parte de 

algumas afirmações de que o cinema é, do ponto de vista cultural, uma arte 

inferior, está nossa compreensão do cinema. 

Nossa época atual parece revelar o esgarçamento de pilares 

fundamentais da modernidade, que se traduz, na dimensão epistemológica, na 

fragmentação entre as fronteiras divisoras das artes e das ciências. Nesse 

sentido, é que o cinema, no contexto atual de crise dos paradigmas científicos, 

pode emergir como mais uma possibilidade efetiva de apropriação28 da realidade 

                                                 
28 Não pretendemos aqui nos deter profundamente sobre como o cinema se apropria da 

realidade, dada a complexidade desta apropriação que passa por matizes diversas, nos quais 
estão explícitos os ideológicos, culturais, político-econômicos, publicitários entre outros. 
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que supere inclusive o maniqueísmo científico – que chega a ser religioso e 

dogmático - ditador do certo e do errado, do bem e do mal, do melhor e do pior, 

e assim por diante. É importante observarmos que a imagem29 (base do cinema) 

está para além de um raciocínio fundamentado numa lógica binária (com dois 

valores inteiramente opostos: um falso e um verdadeiro) pois, 

... se um dado da percepção ou a conclusão de um raciocínio 

considerar apenas as propostas ‘verdadeiras’, a imagem, que não 

pode ser reduzida a um argumento ‘verdadeiro’ ou ‘falso’ formal, 

passa a ser desvalorizada, incerta e ambígua, tornando-se 

impossível extrair pela sua percepção (sua ‘visão’) uma única 

proposta verdadeira ou falsa formal (DURAND, 2001, p.10). 

 

A imagem, de acordo com Macedo (2001), 

foi, não o único, mas certamente um dos grandes proscritos da 

modernidade. A substituição da concepção teocrática medieval 

por um paradigma que dava centralidade ao sujeito, associada à 

revolução científica, ao mesmo tempo em que trouxe para o 

centro da cena a razão, secundarizou a imagem... O apogeu da 

modernidade, ao entender que o conhecimento deveria, para ser 

verdadeiro, representar a realidade, reduziu as funções da 

imagem também à tarefa de representação (p.13-14).  

 

Ainda segundo Macedo (2001), as imagens que não se comprometiam 

explicitamente com a tarefa de mera representação dos objetos da realidade 

foram suprimidas: “na tradição ocidental, uma imagem é algo que, antes de tudo, 

deve se referir a algo por semelhança. Uma certa dose de realidade e 

adequação é necessária tanto à pintura quanto à escultura e à fotografia. Ou 

                                                                                                                                                  
Portanto, frisamos que, apesar de na impossibilidade de negar esta apropriação – embora não 
intentando resolvê-la – a observaremos na forma como a linguagem cinematográfica se 
expressa a partir de seu produto principal: o filme. 

29 Salientamos que tomamos aqui a imagem como uma dimensão basilar do cinema, numa 
perspectiva imagética, em que as imagens são interpenetradas pelos diversos elementos que 
compõem o universo fílmico e cinematográfico, como o movimento, a montagem, a narrativa, 
entre outros, que atribuem um caráter de linguagem ao cinema e que constituem uma 
realidade imagética. 
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seja, a imagem é um retrato...” (p.14). Retratar fielmente, como uma cópia, a 

realidade, foi uma tendência que se repetiu no cinema num grau de elaboração 

muito maior do que o que vemos na pintura, escultura e fotografia, enunciados 

por Macedo (2001). Isto porque as capacidades técnicas do cinema possibilitam 

a representação da realidade a partir de um universo imagético em que se 

interpenetram imagem, som e movimento (só para citar os elementos básicos da 

experiência cinematográfica), que dão, obviamente, um caráter de realismo 

muito maior à representação cinematográfica. Contudo esse realismo não se 

confunde – no máximo pode ter uma aparente semelhança – em hipótese 

alguma com a realidade porque passou por um processo de “filtragem” a partir 

do aparato técnico e de linguagem do cinema. Daí chamarmos esta 

representação neste trabalho de re-apresentação, pois se trata de uma realidade 

captada pela aparelhagem técnica do cinema, a partir das possibilidades e 

limites que esta possui, e re-apresentada em forma de filme, segundo estas 

mesmas possibilidades técnicas e de linguagem. Sabemos que a realidade crua, 

da forma como a experienciamos, de maneira direta, é muito mais ampla e 

complexa que possa ser reduzida apenas a um mecanismo de representação. 

Isto vale não só para o cinema, mas para qualquer meio de representação do 

real que se dê a uma interpretação dos objetos da realidade de maneira total. 

Reconheçamos, portanto, a inconsistência de discussões que giram em torno de 

categorias binárias. Importa-nos neste momento pôr em relevância as 

possibilidades educativas do cinema, como um meio de comunicação de massa 

que pode, desde que “lido” criticamente, nos fornecer “imagens” do educar. 

É inegável a influência do cinema no cotidiano das pessoas. Quando 

nos referimos aqui a cinema, não o estamos reduzindo apenas às salas de 

exibições, mas ao seu desdobramento através da veiculação de filmes em 

variados meios de comunicação: TV aberta, fitas de vídeo, DVD, TV por 
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assinatura/TV a cabo. A ampla veiculação existe porque há o público que aceita 

e demanda constantemente. Há, por outro lado, a própria indústria (que não é só 

a cinematográfica) que “cria” demandas para que se “crie” mercado, portanto, 

consumo. Como um mecanismo que interpreta30 a realidade, o cinema não o faz 

aleatoriamente quanto à miscelânea de filmes que se encontra no mercado 

demonstra. Há todo um planejamento, intenções diversas (embora não 

objetivamente visíveis), bem como demandas diversificadas. Basta 

questionarmos o grande número de filmes, observando só o circuito comercial, 

que apresenta o cotidiano da educação escolar31. Lembramos que, 

diferentemente de um livro sobre o mesmo tema, em que poucos vão ler – em 

geral só os profissionais de áreas afins – um filme, dependendo de seu formato, 

da distribuição e do circuito em que é distribuído, pode atingir um público muito 

maior. Apesar desta questão não ser central em nosso trabalho, mas apenas 

constituir-se como sua motivação, é importante a considerarmos sobretudo ao 

observarmos a influência do cinema na formação do imaginário social das 

representações que têm sobre educação e educação escolar. O que queremos 

dizer é que o cinema – apesar de todo o escopo pejorativo que ainda tem aos 

olhos de uns como sendo um instrumento ideológico de manipulação das 

massas – é capaz sim de realizar uma leitura eficaz do mundo, e 

conseqüentemente da educação, a ponto de com ele, de alguma forma, 

apreendermos o próprio mundo. Se esta apreensão / recepção será crítica ou 

não, já não é nosso objetivo responder. Mas importa sim observar a capacidade 

                                                 
30 Optamos pelo verbo interpretar por este dizer mais do que representar, copiar, captar. 

Interpretar está no sentido de codificar o mundo, a partir de uma linguagem específica – a do 
cinema – portanto, a partir de uma materialidade própria. 

31 Obviamente não podemos precisar, até o momento, o montante de filmes produzidos 
tematizando a educação. Entretanto, na etapa da catalogação de filmes para passarmos à 
seleção, encontramos uma quantidade considerável de filmes com este tema, no que 
selecionamos alguns para compor um elenco de filmes sobre educação que se encontra em 
anexo neste trabalho. 
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que este meio traz de falar sobre nós mesmos, porque, no fundo, é criado, 

recriado, realizado pelos homens. 

Paradoxalmente, na atualidade, quando as imagens ganham 

proeminência sobre a palavra escrita, carecemos deste vocabulário visual 

compartilhado. Alberto Manguel, na sua obra “Lendo imagens” diz que “vivemos 

numa Torre de Babel inacabada” (2001, p.143) referindo-se a esse repertório 

que em princípio deveríamos procurar ter para realizar uma leitura das imagens 

de forma mais profunda e significativamente rica. 

Neste sentido, do ponto de vista da área da educação, investigar 

outras formas de representação / reconstrução / reconstituição / ressignificação 

do fenômeno pedagógico como é o caso do cinema, significa movimentar-se na 

direção de outras leituras sobre a educação que podem culminar na ampliação 

do entendimento da realidade pedagógica. 

Tradicionalmente, nos cursos de formação de professores, de nível 

superior ou secundário (Magistério), tem-se abordado a educação geralmente a 

partir das idéias pedagógicas. Não questionamos aqui a importância deste 

estudo, contudo, a própria apresentação das idéias pedagógicas32 passa pelo 

crivo das sistematizações muito elaboradas – seja na forma como são 

apresentadas nos livros ou na sua disposição dentro da metodologia utilizada 

pelo professor – que podem restringir consideravelmente sua própria 

compreensão33. O movimento da nova história na educação, por exemplo, traz 

um contributo importante neste sentido, pois valoriza outros elementos e 

aspectos rechaçados por abordagens excessivamente cientificistas e tecnicistas. 

Nesse sentido, o cinema se põe como mais um elemento possível de 

                                                 
32 Realizada através das disciplinas em geral de Fundamentos da Educação: Filosofia da 

Educação, Psicologia da Educação, História da Educação, Antropologia da Educação, 
Sociologia da Educação e outras. 

33 Não estamos tentando inverter e afirmar agora o cinema como um meio de transmissão de 
concepções de educação e de teorias da educação mais eficaz do que os livros que as 
transmitem na forma de idéias pedagógicas. 
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compreensão da educação por dentro de um pano de fundo maior que é o da 

ampliação do entendimento sobre o fenômeno educativo, que ultrapassa o 

tradicional e estritamente científico34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
34 Quando dizemos aqui “estritamente científico” nos referimos à visão tradicional de ciência, 

excessivamente objetivista, universalizante e racionalista que, ao compreender o universo 
teórico da educação, o restringe consideravelmente por não permitir o intercambiamento com 
outros saberes que compõem o fenômeno educativo, embora não sejam considerados 
científicos segundo essa concepção clássica de ciência. 
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CAPÍTULO II: CINEMA: “SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO” 

NUMA PEDAGOGIA DO EU? 

 

 
 
 



  

 

53

 
 

 
 
 

 

2.1. Cinema: na contramão do sonho por uma afirmação da teoria 

 

“Sonho de uma Noite de Verão” é peça shakesperiana, em 

que o aluno Neil Perry, um dos personagens principais de Sociedade dos Poetas 

Mortos35, atuou. Por animar sua vida na direção da dramaturgia e por isso atuar 

como personagem principal desta peça, contrariando as ordens do pai, que o 

proibiu enfaticamente, Neil, sendo desmascarado pelo pai e pelo professor 

Keating, não agüentou a pressão moral e suicidou-se. Teria sido ele levado a 

mentir para o pai e para o professor imbuído do lema carpe diem, lema 

existencialista proclamado por Keating? Lema este que pode se traduzir num 

hedonismo irresponsável e se converter numa pedagogia do eu? Se a resposta a 

estas perguntas é sim e a argumentação é que o recurso dramático do suicídio 

de Neil Perry revelou nada mais, nada menos do que uma atitude irresponsável 

do professor Keating ao preconizar idéias hedonistas nas mentes jovens e 

inexperientes de seus alunos, pode-se tecer ainda uma crítica ao próprio diretor 

do filme por veicular uma idéia/modelo de educação que prioriza o individualismo 

exacerbado. Isto, para um filme e para os espectadores impactados com essa 

imagem da educação, é, no mínimo, desastroso. Contudo, o diretor também 

poderia ter pensado em apresentar esta forma de educar – e seus possíveis 

prejuízos – como uma denúncia. 

Se Sonho de uma Noite de Verão representou neste filme a 

concretização de um carpe diem desmoralizante e auto-fustigador que fez o 

                                                 
35 Apesar de já darmos início à discussão deste filme, salientamos que o quarto capítulo traz um 

resumo detalhado do mesmo, enfocando a descrição das situações pedagógicas. 



  

 

54

 
 

aluno Neil sucumbir, basta-nos apenas entendermos Sociedade dos Poetas 

Mortos como uma quimera cinematográfica tragicamente finalizada. Ao vermos a 

tela negra com os nomes dos atores passando, indicando o final do filme, o alívio 

se instala e logo percebemos que aquela história não é nem deve ser a nossa. 

Pois a nossa é real e aquele filme foi apenas um sonho “ruim”. Contudo, é na 

contramão de uma perspectiva de ver o cinema como um simples artefato 

quimérico de prazer ou de tragédia, donde sempre recai sobre ele uma ótica de 

entretenimento ou de puro recurso ideológico, é que salientamos a importância 

de teorizar sobre o cinema, pois permite e possibilita seu entendimento a partir 

de uma semântica lingüística específica, definida a partir da materialidade deste 

meio, bem como abster-nos de interpretações grosseiras ao analisarmos 

determinado filme. 

 

2.2. Cinema: uma teoria que não quer calar... ou o professor (Keating) 

“matou” o aluno (Neil)? 

 

Um olhar pouco apurado para o desfecho do filme pode levar à 

interpretação enunciada no item anterior: o professor Keating foi o principal 

responsável pelo suicídio do aluno, na medida em que lhe insuflou na cabeça 

idéias as quais ele não tinha maturidade emocional para suportar. As 

implicações para a reflexão pedagógica são óbvias: temos em Keating um 

exemplo e um modelo de como não agir na educação, pois fazer o que 

(supostamente) fez este professor é caracterizar-se como um mau professor, 

sobretudo porque o desfecho pedagógico no filme foi trágico: professor e aluno 

fracassaram juntos; aquele, responsável duplo pelo fracasso. 

Evitando uma interpretação deste filme que não ultrapassa o senso 

comum, buscamos analisá-lo não só a partir da ótica da Teoria Educacional, mas 
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também por dentro das teorizações sobre cinema, uma vez que um filme não 

necessariamente é apenas a reprodução aleatória de expressões e temas da 

realidade, organizada num conjunto narrativo simples: início, meio e fim. 

Sociedade dos Poetas Mortos demonstra, sobretudo a partir do seu desfecho, a 

construção de uma narrativa fílmica que quebra com o molde clássico de narrar 

– seja na literatura ou no cinema36 – apresentando uma construção de uma 

estrutura temporal que se constrói a partir das interconexões estabelecidas entre 

os ritmos temporais de cada personagem, fundindo-se numa dimensão de tempo 

que só pode se explicar sincronicamente. Um exemplo disto, e que iremos 

aprofundar mais adiante, é como o aluno Neil Perry sucumbiu primeiro à mentira, 

depois à anulação moral até o suicídio. Neil, no início do filme, representa o 

aluno forte, destemido, corajoso, que enfrenta a tudo e a todos para alcançar 

suas metas: envolve-se em várias atividades extra-curriculares e ainda tem bons 

resultados nas avaliações, participa do concurso para atuar em Sonho de Uma 

Noite de Verão e recebe o papel principal, reabre as reuniões do (clube) 

Sociedade dos Poetas Mortos, em fim, extremamente ativo, participante, 

persuasivo... tão persuasivo que se convence de que está vivendo de acordo 

com suas inclinações mais profundas apesar de, no avançar da narrativa, 

demonstrar o desenvolvimento progressivo de um comportamento passivo e 

subserviente em relação ao pai37. O ato de desobedecer ao pai e participar da 

peça Sonho de uma Noite de Verão não constituiu essencialmente uma 

afirmação de si mesmo, mas uma negação de si mesmo, na medida em que ele 

se negou a possibilidade de pôr diante do pai seus desejos mais profundos, não 

                                                 
36 Sobre as narrativas fílmicas que se apresentam com baixo ou médio teor de complexidade, 

temos muitos exemplos. O circuito comercial, sobretudo do cinema norte-americano, insere 
filmes no mercado que não só possuem uma estrutura narrativa e semântica bastante simples, 
como também repete esta estrutura na maioria dos filmes, de forma que o espectador muitas 
vezes aos dez minutos de assistência do filme, não só já sabe o que vai ocorrer na cena 
seguinte, bem como já “conhece” (por hábito) o final. 

37 O pai o proibiu taxativamente de envolver-se em qualquer atividade extra-curricular que não 
fosse ligada diretamente aos seus estudos: vetou sua participação no Jornal da Escola e na 
atuação da peça. 
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por abnegação à figura paterna ou simples submissão pela condição de filho, 

mas por medo de assumir suas próprias escolhas diante do pai. Por não querer 

assumi-las, ele concretiza um processo que já vinha ocorrendo e que culminou 

no seu suicídio: da corroboração da morte em vida, como anulação da 

identidade, partiu para a morte de fato, como anulação de tudo, de toda 

possibilidade de vida. A argumentação que desenvolvemos sobre este 

acontecimento ocorrido no filme será apresentada no quarto capítulo, mas para 

tal se faz necessária uma discussão anterior a respeito de nosso entendimento 

teórico sobre cinema. 

 

2.2.1. Cinema: entrecruzamento de sonho e realidade 
 

Até o momento utilizamos as palavras “cinema” e “filme” 

aparentemente como sinônimas, sem fixarmos conceitos. “O cinema é assunto 

amplo para o qual há mais de uma via de acesso” afirma Christian Metz (1972, p. 

06). Pois, “além de arte, o cinema é também uma técnica, uma indústria, um fato 

cultural e um mito” complementa Brito (1995, p. 248). Logo, diante da amplitude 

e complexidade do tema e perante as demarcações de nosso objeto de estudo é 

imperativo que estabeleçamos delimitações concernentes à nossa compreensão 

sobre cinema. Importa-nos, portanto, fundamentar teoricamente a nossa 

concepção de cinema como linguagem – como já afirmamos anteriormente - à 

luz de alguns teóricos do cinema, tendo em vista ser esta a compreensão de 

cinema mais coerente com o nosso objeto de estudo e hipóteses. Isto evita que 

caiamos numa inevitável confusão conceitual tendo em conta a larga literatura 

sobre o tema, que o aborda a partir de variados enfoques38. 

                                                 
38 Brito, em “Imagens amadas: ensaios de crítica e teoria do cinema” (1995), fala de uma 

tipologia do livro de cinema, donde ele classifica: “o livro de teoria de cinema, o livro de crítica, 
o livro de historiografia, o livro que aborda o cinema na ótica de uma ciência alheia, o livro 
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Christian Metz, em sua obra “A significação no cinema” (1972), antes 

mesmo de afirmar o cinema como uma instância em que há possibilidade de se 

estabelecer um discurso dentro de um nicho narrativo – o que faz no segundo 

capítulo desta obra – começa a definir o cinema como 

... antes de mais nada um fato... Qualquer filme, bom ou ruim, é 

em primeiro lugar uma peça de cinema, no sentido em que se fala 

de peça de música. Enquanto fato antropológico, o cinema 

apresenta uma certa quantidade de contornos, de figuras e de 

estruturas estáveis, que merecem ser estudadas diretamente. 

Vemos a todo momento o fato fílmico ser considerado, na sua 

realidade mais geral, como coisa natural e óbvia; e no entanto 

ainda há tanta coisa por dizer a respeito...; é do espanto diante do 

cinema, como diz Edgar Morin, que nasceram algumas obras das 

mais ricas dentre as consagradas à sétima arte (p.06). 

 

Depreende-se desta passagem que Metz refere o cinema a uma 

instância mais ampla realizadora de um fato, que é o filme ou “uma peça de 

cinema”. O aparato cinematográfico expressa seu produto a partir do fato fílmico. 

Na mesma linha de argumentação no tocante à distinção entre cinema e filme 

está a exposição de Brito (1995) intitulada “O fílmico e o cinematográfico”39. 

Nesta, o autor distingue estes dois elementos a partir do lastro da linguagem 

cinematográfica. Linguagem esta que, apesar de ter sido fundada na prática por 

D. W. Griffith com inspiração na literatura, foi refinada pelo russo Koulechov, 

autor do conhecido “efeito” - efeito Koulechov40 (BRITO, 1995). No momento em 

                                                                                                                                                  
sobre questões específicas, de linguagem ou de técnica, o livro que privilegia a faceta show 
business, os livros mistos ou imprecisos, em que se enquadram as entrevistas e, finalmente, as 
obras de referência, como os guias e os dicionários” (p. 248-249). Para cada tipo de livro, o 
autor indica uma ou mais obras. Nós as suprimimos nesta citação porque nosso objetivo é 
apenas demonstrar a variedade tipológica da literatura a respeito. 

39 Este ensaio encontra-se na mesma obra citada na nota anterior. 
40 O efeito Koulechov é explicado por Brito (1995) da seguinte forma: “filmando um mesmo plano 

do rosto de um mesmo ator e, depois disso, três outras tomadas de coisas diferentes – um 
prato de sopa, uma mulher morta e um bebê sorridente, Koulechov teve a idéia de, diante de 
uma mesma platéia-cobaia, montar o rosto do ator ao lado de cada uma dessas imagens. Não 
houve dúvidas: todos os espectadores presentes concordaram que o ator era, realmente, muito 
competente em expressar, respectivamente, a gula, a piedade e a alegria paterna. Para o 
teórico russo estava confirmada a tese do poder da montagem no cinema” (p. 183). 
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que o autor do “efeito” apresenta o filme como expressão da linguagem fundada 

na experiência da montagem, cria o que Brito (1995) chama de “o domínio do 

fílmico – o efeito do que se vê na tela - sobre o cinematográfico – os 

procedimentos técnicos da filmagem” (p. 183). Esta distinção à primeira vista 

pode parecer desnecessária, sobretudo se encaramos o fato fílmico ou produto 

da dimensão cinematográfica como aquilo que pode ser percebido 

fundamentalmente do ponto de vista do espectador. O espectador comum, em 

geral, ao assistir a um filme, não estará preocupado com as técnicas 

cinematográficas aplicadas na sua realização, mas com o que vê na tela, com o 

efeito. Contudo, afirma, Brito (1995)  

Para o estudioso do cinema enquanto linguagem, distinguir entre 

o fílmico e o cinematográfico é vital. Conhecer os procedimentos 

técnicos da filmagem pode constituir, para ele, uma curiosidade 

pessoal. No entanto, a essência do seu enfoque independe 

completamente desse conhecimento. O seu enfoque é 

fundamentalmente semiótico, no sentido em que arranca do filme 

a sua significação a partir do que o espectador vê, compreende e 

interpreta no espaço específico da tela. A produção dessa 

significação na tela é o que estamos denominando, aqui, de 

fílmico (p.183). 

O efeito da montagem, que se expressa numa construção fílmica de 

uma seqüência de acontecimentos que se desenvolvem progressivamente ao 

avanço das imagens em movimento, dá ao filme uma unidade narrativa, 

construída a partir de um tempo diacrônico que não é fílmico, mas 

cinematográfico, pois, do ponto de vista cinematográfico, existe uma seqüência 

na filmagem das cenas que se caracteriza como diacrônica. Quando estas cenas 

são transformadas em filme, a lógica da constituição fílmica pode dar-se de 

maneira sincrônica, a partir da montagem de cenas que não necessariamente 

podem ter sido filmadas em seqüência. Disto conclui-se que o tempo fílmico é 
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violentamente diferente do tempo “real”. No entanto, o espectador, ao assistir a 

determinado filme pode observar uma seqüência como temporalmente contínua,  

... e, no entanto, o tempo de filmagem decorrido entre os ... planos 

pode ter sido de meses, e, o pior, eles podem não ter sido 

filmados na mesma ordem que a da tela. Todos esses fatos de 

natureza prática –cinematográfica- são dados pré-fílmicos de 

nenhum interesse para o espectador...41 (BRITO, 1995, p. 184). 

 
O espectador entende a cena na perspectiva imanente de sua 

configuração fílmica – o que está vendo no ato do consumo (BRITO, 1995). 

Contudo, o ato de consumir um filme a partir da tela – seja de cinema, 

Tv – e de interessar, neste ato, apenas a dimensão fílmica, coloca-nos um 

problema que é clássico na teoria do cinema: o que Metz (1972) denomina de 

“impressão de realidade, vivida pelo espectador diante do filme. Mais do que o 

romance, mais do que a peça de teatro, mais do que o quadro do pintor 

figurativo, o filme nos dá o sentimento de estarmos assistindo diretamente a um 

espetáculo quase real...” (p. 16). Sem pretendermos realizar aqui um ensaio 

sobre o que os teóricos do cinema elencam sobre os fatores sociais, 

psicológicos, cinematográficos que explicam este fenômeno – tendo em vista 

que é uma discussão ampla e bastante específica da teoria do cinema, o que 

nos faria desviar do objeto deste trabalho – mas ao mesmo tempo sem poder 

                                                 
41 Brito (1995) salienta que só em casos excepcionais é que o cinematográfico pode adquirir 

estatuto fílmico. Cita o exemplo do filme Esse Obscuro Objeto do Desejo em que a atriz 
principal foi demitida pelo diretor no meio do filme e que este contratou uma nova atriz para dar 
continuidade e concluir o filme, como se nada tivesse ocorrido. “Um problema de ordem 
cinematográfica foi transformado num fato fílmico, obrigando o espectador de Esse Obscuro a 
constatar a mudança de atrizes e lhe atribuir uma significação” (p. 184). Mas atualmente 
também há dois recursos que revelam ao espectador do filme o aspecto cinematográfico: um, 
são os chamados bônus que geralmente acompanham os DVD’s: tem-se a apresentação dos 
chamados “making off” ou os bastidores do filme; um outro exemplo refere-se à apresentação 
destes “making off” em canais de Tv aberta ou Tv a cabo. Ambos propiciam ao espectador a 
possibilidade de diálogo entre os aspectos cinematográfico e fílmico, bem como a percepção 
de que o filme, tal como o vemos na tela, não é a reprodução idêntica do real filmado, mas uma 
reapresentação deste. 
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deixar de enunciá-lo, delinearemos uma explicação mais geral42. O fenômeno da 

impressão de realidade no cinema apóia-se, para além de seus fundamentos 

psicológicos enunciados por Metz (1972)43, num mecanismo que realiza a 

mediação entre o que foi filmado e sua apresentação na tela: a aparelhagem 

técnica, a câmera. O cinema, pensava-se, expressa a realidade tal como é, eis a 

premissa, pois sua aparelhagem técnica alicerça a noção de que a técnica, 

considerando seu caráter de neutralidade e objetividade, propicia uma 

reprodução idêntica da realidade: 

a mecânica, elimina a intervenção e assegura a objetividade 

portanto, sem intervenção, sem deformação, o cinema coloca na 

tela pedaços da realidade, coloca na tela a própria realidade (...) 

O presidente da República levou um tombo, como não, se eu vi no 

cinema? Hitler dançou no trocadero no dia em que as tropas 

alemãs tomaram Paris, um barato, tem que ver o filme -...- O 

filme, ter visto na tela: tornara-se para nós uma prova de verdade 

(BERNADET, 1985, p.10). 

 

Esta capacidade de representar a realidade a ponto de a 

representação passar a substituir a própria realidade, “sintoma” ligado à 

modernidade, fez do cinema, entre outros “amuletos”44 da vida moderna – tendo 

seu marco oficial de surgimento em 1895, com os irmãos Lumiére – uma arte 

dominante45 no terreno da representação, do espetáculo, do consumo, do 

efêmero, da sedução, da distração e do prazer46. Esse fenômeno de impressão 

                                                 
42 Explicações mais sistemáticas e aprofundadas sobre a “impressão de realidade”, podemos 

encontrar em Bernadet (1985), Metz (1972), Betton (1987). 
43 Ver capítulo um de “A significação no cinema”, de Metz (1972). 
44 Ao lado do cinema, estão o telégrafo e o telefone, a estrada de ferro e o automóvel, a 

fotografia (CHARNEY e SCHWARTZ, 2001). 
45 Eric J. Hobsbawm, em “A Era dos Impérios” (1988), também afirma o cinema como arte 

dominante no século XX, por ser “... totalmente novo em sua tecnologia, em seu modo de 
produção e em sua maneira de apresentar a realidade. (...) No máximo uma dúzia de anos 
mais tarde (após o marco inicial do surgimento do cinema em 1895), 26 milhões de americanos 
iam ver filmes toda semana, provavelmente nos 8 a 10 mil pequenos cinematógrafos, quer 
dizer, uma cifra que não chegava a 20 % de toda população dos EUA” (p.332-333). 

46 Sobre os interrelacionamentos entre cinema e modernidade, ver Charney, Leo e Schwartz, 
Vanessa R. O cinema e a invenção da vida moderna, São Paulo: Cosac e Naify Edições, 
2001. Trata-se de uma coletânea de ensaios que apresentam, como dizem os autores, o 
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de realidade, explorado no cinema, sobretudo nas suas primeiras décadas de 

surgimento, aliado ao que Bernadet (1985) chama de “multiplicação” (poder de 

tirar cópias, portanto, reprodução dos filmes produzidos, viabilizada pelo 

incremento das capacidades tecnológicas e por último pelo incremento da 

própria indústria) tem como decorrência ainda um enviezamento mercadológico 

no cinema. Tal “viés mercadológico”, na medida em que passa a atribuir ao 

cinema um status de objeto de consumo, encontra na impressão de realidade 

um fenômeno poderoso de conquista das massas. Pois, como afirma Metz 

(1972, p. 16), o filme 

desencadeia no espectador um processo ao mesmo tempo 

perceptivo e afetivo de ‘participação’ – não nos entediamos quase 

nunca no cinema -, conquista de imediato uma espécie de 

credibilidade – não total, é claro, mas mais forte do que em outras 

áreas, às vezes muito viva no absoluto -, encontra o meio de se 

dirigir à gente no tom da evidência, como que usando o 

convincente ‘É assim’, alcança sem dificuldade um tipo de 

enunciado que o lingüista qualificaria de plenamente afirmativo e 

que, além do mais, consegue ser levado em geral a sério. (...) 

Este ‘ar de realidade’, este domínio tão direto sobre a percepção 

tem o poder de deslocar multidões... (p. 16-17)47. 

 

Salientamos que, o surgimento do cinema - que tem como marco 

oficial dezembro de 1895, na França, com a primeira exibição pública das 
                                                                                                                                                  

cinema e a modernidade como ponto de convergência pois tomam como ponto de partida que 
“...o cinema, tal como se desenvolveu no fim do século XIX, tornou-se a expressão e a 
combinação mais completa dos atributos da modernidade” (p.19). 

47 Valemo-nos destas afirmações de Metz (1972) sobre a impressão de realidade até aqui porque 
complementaram adequadamente as nossas colocações. Contudo, as causas levantadas por 
Metz para explicar tal fenômeno – causas no domínio psicológico, muito mais do que no 
domínio estético - não se encontram mais com nossas afirmações e fizemos opção consciente 
por não explicitá-las por razões diversas; entre elas, a principal é que a argumentação 
psicológica elaborada por Metz visa explicar como a impressão de realidade repercute nos 
espectadores a partir de um conjunto de elementos “psicológicos”, que se interpenetram no 
filme, objetivando o convencimento de quem assiste, através do desencadeamento no 
espectador do fenômeno da participação. (O capítulo um de “A significação no Cinema” [METZ, 
1972] aborda esta questão.) Por outro lado, nosso objeto de estudo não contempla este 
fenômeno de forma direta, mas apenas como elemento bastante secundário, e centra-se, como 
já dissemos na re-apresentação, no filme em si e suas possibilidades e capacidades de 
rediscussão e ampliação das diversas significações pedagógicas, especificamente a Teoria 
Educacional. 
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fotografias em movimento produzidas e exibidas pelos irmãos Lumiére sob o 

título A Chegada do Trem na Estação de Ciotat - não se deu com a intenção 

explícita de mobilização das massas visando a fomentação da indústria através 

do estímulo ao consumo, mas principalmente com objetivos científicos. Os 

irmãos Lumiére viam o cinematógrafo como um instrumento científico que 

reproduzia movimento. Só depois é que essa aparelhagem técnica foi ganhando 

status de arte e de meio de comunicação. Louis Lumière confiava tão pouco nas 

capacidades do cinematógrafo que o adjetivou como uma invenção “sem 

futuro”48. Contrariamente ao “sem futuro” dos primórdios do cinema, anunciado 

por Louis Lumiére, o cinema desde o início apresenta-se aos espectadores49 

como mais uma possibilidade de realismo - uma possibilidade fantástica e 

(paradoxalmente) irreal, é verdade – viabilizada pela tecnologia. Uma “... nova 

tecnologia de percepção, reprodução e representação...” como afirma Richard 

Abel (2001, p. 258), que faz o cinema oscilar entre dois pólos: “o de fornecer um 

novo padrão de representação realista e (simultaneamente) o de apresentar um 

sentido de irrealidade, um reino de fantasmas impalpáveis” (GUNNING, 2001, p. 

                                                 
48 Hansen, Miriam Bratu, Estados Unidos, Paris, Ales: Kracauer (e Benjamin) sobre o cinema e a 

modernidade. In: Charney, Leo e Schwartz, Vanessa R. (org.). O Cinema e a Invenção da 
Vida Moderna. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001. p.497 

49 Mark B. Sandberg, no ensaio: “Efígie e narrativa: examinando o museu de folclore do século 
XIX” (Charney e Schwartz, 2001), revela que o que comumente é chamado de “espectador de 
cinema” e que se traduz até numa categoria teórica, possui várias nuances, não se explicando 
apenas a partir dos hábitos visuais relativos ao cinema: “os espectadores do fim do século XIX 
buscavam uma variedade de outros entretenimentos visuais ... a audiência das salas de 
cinema... não constitui um grupo exclusivo. Ao contrário, em combinações diversas, os 
espectadores de cinema também freqüentavam outras atrações visuais. Isso se aplica em 
particular àquela época, um período que presenciou o desenvolvimento de tecnologias de 
reprodução, maior circulação de imagens produzidas em massa, a invenção de um número 
desconcertante de novos dispositivos ópticos e novas formas institucionalizadas de ver 
voltadas para as classes médias. Todos esses fatores criaram novas possibilidades para uma 
clientela ávida por cultura visual” (p.443). Nesse sentido, o cinema, na perspectiva de 
Sandberg, foi apenas um entre outros componentes fomentadores desta cultura visual. Em 
nossa perspectiva, o cinema foi um componente central desta cultura das imagens porque 
reuniu elementos das várias culturas visuais existentes [pintura, fotografia, lanterna mágica, 
entre outras] que eclipsaram na constituição do filme. Citamos esta passagem do texto deste 
autor para justamente ressaltar, primeiro, que os primeiros espectadores do cinema eram 
espectadores do cotidiano, do mundo, a partir de representações visuais, dentre as quais 
estava o cinema; segundo, para ao menos enunciar que o marco oficial da origem do cinema 
com os irmãos Lumiére é apenas uma demarcação. E que a história sobre os primórdios do 
cinema requer que se pense numa genealogia de experiências “cinematográficas” anteriores a 
este “marco” ou pré-cinematográficas.  
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25). A experiência fascinante no cinema50 e que fascina até hoje foi a 

capacidade de transformar a realidade em “simulacros transportáveis”, rendendo 

os objetos materiais à dimensão de imagens e sons em movimento a fim de 

“transportá-los” e adaptá-los a sistemas de circulação51, como afirma Tom 

Gunning (2001).  

A irrealidade ou ilusão da impressão de realidade no cinema explica-se 

justamente pelo fato de a linguagem cinematográfica, nos termos que 

apresentamos anteriormente, aparecer de maneira disfarçada, a ponto de os 

espectadores desatentos e leigos não perceberem o teor de linguagem 

expressos no filme, que nada mais é do que um conjunto de elementos 

representacionais. Recortes da realidade, não a realidade. Esta ilusão de 

realidade, fornecida pelo cinema, possibilitou inclusive a muitos teóricos 

argumentarem que a simulação do real no universo cinematográfico – e a 

aceitação deste real como verdadeiro – seria uma forma de controle ideológico 

sobre o real simulado/apresentado. Contudo, atualmente, muitas pesquisas que 

se debruçam sobre a recepção, a representação, a participação no cinema já 

desmistificaram esta idéia, que faz com que desenvolvamos uma atitude de 

preconceito em relação ao cinema, bem como expressemos análises grosseiras 

e apressadas sobre determinados filmes. Perfazendo esta questão podemos 

dizer que o cinema é um “universo” imagético que reúne realidade e irrealidade 

num mundo onírico, o do filme, que é totalmente real. Pois,  

                                                 
50 O cinema fascinava as pessoas também porque dos seus primórdios até aproximadamente os 

anos de 1920 se apresentava na forma de “cinema mudo”. Sendo apenas capaz de reproduzir 
imagens, sem palavras, era acompanhado por músicas. (o que para Hobsbawn [1988, p.334] 
“multiplicou as oportunidades de emprego para músicos de segunda categoria”). Portanto, 
“livre das restrições da Torre de Babel, o cinema desenvolveu, portanto, uma linguagem 
universal que, de fato, lhe permitiu explorar o mercado mundial, independente do idioma.” 
(ibdem) 

51 Como já afirmamos em passagem anterior deste trabalho não é nosso objetivo definir o cinema 
dentro de sistemas de circulação e do sistema industrial. Contudo, parece-nos impossível em 
certos momentos ao menos não tocar nesses matizes. Heitor Capuzzo, em “Cinema: a 
aventura do sonho” (1986) e Tom Gunning em “O retrato do corpo humano: a fotografia, os 
detetives e os primórdios do cinema” (2001) tratam destas questões mais especificamente. 



  

 

64

 
 

o segredo do cinema consiste em colocar muitos índices de 

realidade em imagens que, embora assim enriquecidas, não 

deixam de ser percebidas como imagens. Imagens pobres demais 

não nutrem suficientemente o imaginário para que delas ele 

consiga extrair uma realidade. Inversamente, a simulação de uma 

fábula por meios tão ricos quanto o real, já que reais – é o caso do 

teatro – corre sempre o risco de não aparecer senão como a 

simulação por demais real de um imaginário sem realidade. (...) O 

‘segredo’ do cinema é também isto: injetar na irrealidade da 

imagem a realidade do movimento e, assim, atualizar o imaginário 

a um grau nunca dantes visto (METZ, 1972, p. 28). 

 

Apreciar o texto fílmico como estrutura de significação. Eis nossa 

tarefa se queremos nos furtar a essa idéia de que o cinema copia a realidade. 

Isto significa dizer que o cinema é uma estrutura semântica de comunicação que 

possui uma “gramática” imagética muito profícua, e por isso pode ser encarado 

como linguagem, em que a irrealidade da imagem captada da realidade das 

coisas e pessoas vem eclipsar na experiência do filme. 

 

2.3. Cinema: uma linguagem possível 

 

Este subtítulo parece remeter à elaboração de um inventário de como 

a linguagem cinematográfica se expressa. Contudo não necessitamos realizar tal 

intento porque há uma extensa literatura que sistematiza este assunto. 

Interessa-nos apenas levantar alguns argumentos neste sentido, alguns deles já 

levantados anteriormente, os quais vamos sistematizar de maneira mais 

aprofundada neste momento. 

A afirmação de que existe uma linguagem específica no cinema pode 

gerar ainda em alguns de nós certo estranhamento, porque a nuvem de 

neutralidade e objetividade ainda paira resistente. Muitos de nós talvez ainda 
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acreditemos que “Rambo” ou Silvester Stallone é um sujeito frio e violento, 

apesar de um herói; que Drácula de fato existe, depois de “Entrevista com o 

vampiro” ou que de certa forma estamos salvos (de Rambo e de Drácula), 

porque tudo que vemos, fazemos ou sentimos não é a realidade, mas uma 

narrativa da realidade, um simulacro, pois estamos na “Matrix”. A genialidade 

deste filme está em fazer uma atividade de metalinguagem do que chamamos 

hoje de “realidade”. Não só o filme não é realidade, mas nossa própria vida pode 

não ser real. Contudo, este filme ainda se apresenta como sendo mais real do 

que nossa própria realidade, pois o tomamos como referência para questionar 

nossos “paradigmas”.  

Nesse sentido, a força do cinema está no seu potencial de reprodução, 

re-apresentação e reinterpretação do real... uma releitura, a partir do aparato 

cinematográfico, que é relida mais uma vez por nós ao vermos o filme. A re-

apresentação do real filmado traz o elemento da sugestão. Um filme pode nos 

sugerir inúmeras reações ou até impressões mais ou menos previsíveis a partir 

do que está sendo re-apresentado. Isto porque o cinema é uma realidade 

comunicacional, que se encontra dentro e em relação com outros contextos 

comunicacionais. Não se faz um filme sobre educação e educação escolar –

apresentadas em geral a partir de fórmulas maniqueístas traduzidas como 

“pedagogia boa” versus “pedagogia má” ou “pedagogia tradicional” versus 

“pedagogia renovada” – por fazer, sobretudo porque esse filme precisará ser 

incluído no mercado a partir de diversos meios de veiculação – cinema, Tv 

aberta, Tv a cabo, DVD. Não nos deteremos aqui em saber os “porquês” 

subjacentes a este ou aquele filme, tarefa que requer esforços que este trabalho 

não comporta. Contudo, os “porquês” existem. Basta observar como os 

“modelos” de educação, que podemos classificar como mais renovados, com 

métodos mais espontaneístas, aparecem como mais valorizados em oposição 
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aos métodos tradicionais (re-apresentados como) obsoletos e que não condizem 

com “os novos tempos”. Como exemplo temos o próprio filme no qual se debruça 

este trabalho, Sociedade dos Poetas Mortos. 

A realidade pedagógica é relida pelo cinema e, no momento de sua 

apreensão, recebe novas características concernentes à materialidade deste 

meio. A materialidade do mecanismo cinematográfico confere um novo olhar à 

idéia por ele apropriada e transmitida. Observemos a diferença existente entre a 

experiência de lermos um texto sobre a Idade Média e de lermos o filme O nome 

da Rosa, inspirado na obra de mesmo título de Umberto Eco. O contexto e as 

características deste período dão-se mais imediatamente ao nosso entendimento 

ao assistirmos ao filme do que ao lermos o texto escrito. A experiência imediata 

da imagética do filme nos imprime violentamente o conhecimento sobre o que 

está sendo re-apresentado. O problema está em esse conhecimento vir a tornar-

se um evangelho. Perigo que corremos não só em relação a filmes, mas também 

a obras escritas. A Idade Média pode ser apresentada sob muitas visões, 

marxista, positivista, religiosa, filosófica, histórica, entre outras. Visões estas que 

nunca apreenderão o tema em toda a sua amplitude. O antídoto a isto não é 

nem o dogmatismo nem o relativismo, mas sobretudo tentar sincronizar as 

diversas possibilidades de conhecimento de um tema, em que o cinema pode se 

colocar como mais uma delas. O material semântico de O nome da Rosa é de 

uma fecundidade inesgotável ao nível das interpretações possíveis. Quanto ao 

material imagético, visto numa sala de aula em que há transmissão deste filme, 

por exemplo, temos: imagens, sons, cores, luzes, colegas cochichando, 

comparando talvez com leituras feitas, gritos diante de cenas mais ousadas, 

risadas, lágrimas ao final do filme. Dificilmente esboçaríamos certo tipo de 

reação ao lermos um texto escrito sobre o tema abordado. O cinema possibilita o 

acionamento de nossa imaginação a níveis imprevisíveis, justamente porque “... 



  

 

67

 
 

a linguagem cinematográfica possui uma gramática aberta, cujas regras 

funcionais cada novo filme pode confirmar, problematizar ou ampliar, e a sua 

especificidade reside num ponto não facilmente determinável” (BRITO, 1995, p. 

193-194). O filme contém elementos materiais na sua composição físico-química 

que re-transformam o conteúdo apreendido: a montagem, a iluminação, a 

projeção, o cenário, a planificação, a maquiagem, formas de falar e de vestir, os 

diálogos, o roteiro, os efeitos especiais. Daí afirmarmos o cinema como “... uma 

linguagem não verbal e semioticamente autônoma”52 (BRITO, 1995, p.193). 

Todos esses materiais inclusos na composição de um filme atribuem um aspecto 

mais “realístico” ao conteúdo transmitido. Este realismo se define não como o 

propriamente real, igual a ..., mas como também idealizado, reflexo do que deve 

e pode ser, reflexo do que se gostaria que os espectadores apreendessem como 

sendo... 

 

Tempo e espaço no cinema 

 

A narração possui dois elementos estilísticos que merecem atenção: 

tempo e espaço. Dissemos anteriormente que em Sociedade dos Poetas Mortos 

as micronarrativas dos personagens, que compõem a narrativa mais ampla, 

expressam subjetividades enraizadas no tempo e no espaço. Na polissemia das 

narrativas temporais dos personagens que se entrecruzam entre si 

amalgamadas com o espaço fílmico, nasce uma história.  

Uma história em que o tempo extrapola uma linearidade, por nós tão 

conhecida. Na narrativa diacrônica dessa história – do contrário, dificilmente 

entenderíamos alguma coisa – sincronizam-se diversos momentos existenciais 

entrecruzados a diversos momentos temporais. Podemos demonstrar isso a 
                                                 
52 Apesar de a narrativa cinematográfica ter se inspirado na narrativa literária, foi imitando esta 

que o cinema encontrou seu caminho específico. 
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partir de dois personagens: Neil Perry e Todd Anderson, ambos alunos da 

Escola Welton. 

O tempo (narrativo e existencial) do personagem Neil tem início ao se 

iniciar o filme, vai desvanecendo no decorrer da narração, e acaba ao término do 

filme. Ninguém vê o cadáver de Neil caído no chão do escritório da casa de seus 

pais. Mas no momento anterior à sua morte de fato, vemos o anunciar semiótico 

de seu suicídio, quando ele aparece na janela de seu quarto, sob uma 

iluminação opaca, com o peito despido, aparência lívida e tensa, com a coroa de 

Puck, seu personagem da peça Sonho de um Noite de Verão, numa referência à 

imagem de Cristo: uma figura cadavérica. Concretiza-se na cena seguinte o que 

seria inesperado no início do filme: o seu suicídio. 

O personagem Todd, ao iniciar o filme, não parecia apresentar 

estrutura temporal. Parecia estar aprisionado num presente (que só refletia 

tradição). O peso da tradição o fixava num só tempo, que por si deixava de 

existir, pois não faz sentido falar em presente se não falamos em passado e em 

futuro. No desenrolar da narrativa fílmica, Todd apresenta uma tensão, no 

presente, entre a tradição (simbolizada não só pela escola mas pela exigência 

de ele ter de seguir os passos do irmão, melhor aluno da Escola Welton) e a 

vontade de se libertar, de romper com as amarras da tradição rumo a si mesmo. 

A vontade de ser fiel às suas próprias inclinações, que em Neil possui firmeza e 

intensidade no início do filme (o personagem tem facilidade de se expressar para 

todos), vem eclipsar em Todd, com bastante intensidade, apenas ao final do 

filme53. Assim, podemos dizer, ao observarmos a reversibilidade temporal nas 

micronarrativas destes dois personagens, que enquanto o tempo de Neil acabou 

ao final do filme, o tempo de Todd teve início do meio para o final do filme. 

                                                 
53 Precisamente no último momento em que o personagem sobe na carteira para mostrar ao 

professor Keating que não participa da mesma opinião da escola de que o professor foi o 
responsável pelo suicídio de Neil, e que por isso, consegue ver o mundo de uma outra forma. 
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Ambos os personagens possuem caracteres psicológicos bastante 

diversos, densamente apresentados numa diacronicidade sincrônica da narrativa 

fílmica; porém têm algo em comum: basicamente o mesmo conflito: expressar os 

desejos mais íntimos. O desejo de ser ator foi vivido por Neil com bastante 

intensidade, e, no decorrer da narrativa, se fortalece em virtude das intervenções 

do professor Keating. Contudo, o que abala Neil fortemente e o faz sucumbir é 

justamente a obediência servil ao pai, o que o faz declinar constantemente, 

porque na medida em que avança rumo a si mesmo, simultaneamente, sente 

que fracassa diante do pai. Em meio a esta tensão, ele perder-se porque 

reconhece sua incapacidade de se expressar diante do pai, e dessa forma, 

enfrentá-lo. 

Todd, que no início do filme era incapaz de se opor a qualquer tipo de 

autoridade, foi até onde seus limites o levaram, duvidando, fraquejando, e ao 

final do filme admitiu que ser fiel a si mesmo é reconhecer a si mesmo dentro de 

seus desejos mais intensos, para não se perder dentro do próprio desejo. Dessa 

forma, ele demonstra ter aprendido a se opor à autoridade esvaziada de sentido, 

porque imposta, e se expressa por si mesmo de maneira intensa ao subir na 

carteira para dizer ao professor Keating que aprendeu a “lição”. 

O tempo no cinema, expresso através de uma estrutura narrativa, 

possibilita múltiplas formas de expressão: pode ser invertido, congelado, 

esticado, acelerado, desacelerado, subvertido, valorizado, condensado 

(BETTON, 1987). O tempo no cinema possibilita a manipulação do real de uma 

maneira totalmente original54. É o tempo que permite à montagem o dinamismo 

da criação e da arte. Pois “a montagem não se limita – longe disso – a um 

simples trabalho de cortes e colagens: é também e sobretudo uma criação. 

                                                 
54 Nos primórdios do cinema, o tempo não era elemento fundamental na estrutura fílmica, pois se 

seguia o tempo cronológico. O tempo de um plano correspondia exatamente à ordem 
cronológica em que foi filmado. 
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Linguagem do realizador, ‘ela impõe um estilo e revela uma visão original do 

mundo’” (BETTON, 1987, p.71). A montagem, ao mesmo tempo, nos faz 

perceber a irrealidade do tempo cinematográfico. Sobre isto Betton (1987, p.25) 

afirma:  

De fato, no universo fílmico, é raro que o tempo seja respeitado. 

Há sempre elipses e concentrações temporais (supressão das 

partes inúteis e dos tempos fracos da ação). Uma narração 

resumida, servindo-se de algumas tomadas marcantes – em 

número reduzido – provoca freqüentemente um maior impacto no 

espectador. É possível traduzir então, com o máximo de 

intensidade, emoções e sentimentos violentos e inesperados. 

 

Como exemplo, e retomando o suicídio de Neil Perry, temos o 

momento em que ocorre este fato. A cena parece transcorrer num tempo quase 

que suspenso “no ar”. Após o aparecimento cadavérico do personagem à janela 

de seu quarto, ele sai caminhando, lentamente, até a escada. Desce a escada 

passo por passo, cada movimento de seu corpo, quase petrificado pelo 

momento, petrifica a cena, suscitando uma atmosfera de náusea, angústia e 

ansiedade. Parece que a cena não vai mais acabar, apesar de prosseguir. Tudo 

ocorre muito lentamente, valorizando cada último momento da vida de Neil (visto 

pelo espectador de costas ao descer a escada, em que apenas a silhueta de seu 

corpo é revelada, parecendo uma sombra em oposição a uma fonte luz, que 

parece vir de outra parte da casa e que se põe à sua frente) e a sua intensa dor 

para pôr fim ao que ele mais amava: sua própria vida em favor de um desejo – o 

de ser ator - que para ele no momento era irrealizável (põe fim à vida porque o 

pai pôs fim ao seu sonho). Ele segue até o escritório do pai, vai até a 

escrivaninha, senta-se na cadeira, abre a gaveta da escrivaninha, pega o 

revólver, olha-o atentamente e... sem imagem, apenas temos a sugestão de que 

o tiro foi concretizado. A culminância da cena é completada quando seus pais, 
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ao acordarem com o “barulho”55 do tiro, descem até o escritório, e encontram lá 

o seu corpo, caído por trás da escrivaninha (a câmera não mostra o corpo, 

apenas a fumaça da pólvora que toma conta do ambiente e que se concentra 

mais ou menos onde estaria supostamente localizada sua cabeça, mostrando 

logo em seguida, sua mão desfalecida ao chão). O momento exato do encontro 

do corpo de Neil pelos seus pais dá-se em câmera lenta, que sugere a dor dos 

pais ao ver o filho morto, um momento inaudito – o pai do personagem desfere 

um grito alto e cortante, incapaz de ser ouvido; um grito literalmente mudo. A 

câmera lenta – como recurso de extensão do tempo – reforçou toda a 

tragicidade do momento, expressa num espaço dramático de imobilidade e 

mortificação absoluta diante da morte. 

Da mesma forma que o tempo no cinema é criação, conceito, 

representação de sentimentos, antecipação ou confirmação de atitudes, o 

espaço também possui plasticidade similar. Na verdade, são indissociáveis. No 

espaço fílmico temos condensações, fragmentações, uniões espaciais, pois  

a imagem é um transporte no tempo, mas também um transporte 

no espaço. O espaço fílmico não é apenas um quadro, da mesma 

forma que as imagens não são apenas representações em duas 

dimensões: ele é um espaço vivo, em nada independente de seu 

conteúdo, intimamente ligado às personagens que nele evoluem. 

Tem um valor dramático ou psicológico, uma significação 

                                                 
55 Aspeamos a palavra barulho porque no filme, no momento do tiro, não é emitido som algum de 

tiro, bem como não é mostrada a imagem de Neil Perry atirando em si mesmo. Tudo ocorre a 
partir do recurso da metáfora, recurso muito utilizado no cinema. O tiro é expresso pela 
imagem do personagem olhando para o revólver, havendo um corte e a transição para a cena 
de seu pai assaltado por algo que, retroativamente, vai confirmando-se como um barulho, 
quando ele fala: “Que barulho foi esse?” e na cena seguinte, quando sente o cheiro de pólvora 
no escritório, vê a nuvem de fumaça e por fim o cadáver do filho. A confirmação do barulho 
como sendo de um tiro, neste momento, se torna absoluta. Apenas com esta sucinta análise 
das cenas citadas, observamos a riqueza semântica da linguagem cinematográfica, bem como 
temos de reconhecer sua especificidade. Identificamos, só nesta passagem do filme, três 
recursos muito utilizados na narrativa cinematográfica: a metáfora, a prospecção (o filme 
apresenta elementos que geram no espectador hipóteses e um conhecimento provisório sobre 
o filme podendo ou não ser confirmados ao final deste), e a retroação (“funciona como uma 
espécie de endosso narrativo de todas as hipóteses levantadas pelos esforços de 
compreensão do espectador” (Brito, 1995, p.186)).  
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simbólica; tem também um valor figurativo e plástico e um 

considerável caráter estético (BETTON, 1987, p. 290). 

 

A noção espaço-tempo no cinema permite, como diz Jean Renoir56, 

em La bête humaine, ultrapassar a própria imagem. Isto porque o espaço no 

cinema não se dá ao espectador de forma “pronta” e fixa, podendo ser 

representado inclusive por “espaços” ficcionalmente “vazios”, “lacunas” ou, de 

acordo com a forma como é representado, que depende da planificação, 

angulação, etc, “dizer” muito mais do que a própria imagem mostra. Ou seja, o 

espaço ficcional de um filme possui um valor semiótico indubitável57. Voltando 

mais uma vez à cena antecedente à morte de Neil Perry, onde ele encontrava-se 

em seu quarto, apresentado ao espectador como um ambiente lúgubre, frio (era 

inverno). Essa atmosfera, de que já falamos acima, dava-se num espaço em que 

a profundidade espaço-temporal parecia refletir a profundidade interior sob a 

qual estava mergulhado o personagem. 

O espaço no cinema é traduzido tecnicamente pela planificação. Um 

plano, segundo Capuzzo (1986, p. 24), “é o momento compreendido, na 

filmagem, entre o ligar e o desligar da câmera”. Sendo “apenas uma palavra 

dentro de uma frase, e esta última, no cinema, denomina-se seqüência. A 

seqüência trabalha com outros elementos da linguagem cinematográfica. O 

                                                 
56 Citado por Betton (1987): entrevista com Jean Renoir, “La bête humaine, minha melhor 

lembrança”, Lettres française, 25 de agosto de 1966. 
57 Existe ainda o espaço “invisível”, o que Brito chama de “espaço off”, o qual tece os seguintes 

comentários: “primeiramente, o que se mostra na tela não constitui todo o espaço ficcional de 
um filme, mas tão-somente uma parte dele. Em segundo lugar, o não mostrado pode ter – e 
normalmente tem – uma função de construção de sentido simétrica à do mostrado. Em terceiro 
lugar, o que geralmente acontece é que o espaço visto e o não visto existem em tensão, e o 
efeito conjunto do filme depende parcialmente dessa tensão... o espaço efetivamente mostrado 
na tela faz parte de um espaço ficcional maior, que o espectador é conduzido a imaginar. Além 
de todo o vazio em torno do retângulo da tela (acima, abaixo, à direita e à esquerda), concebe-
se um espaço, lá adiante, escondido atrás do cenário mais próximo, ou da paisagem mais 
longínqua, e, em sentido diametralmente oposto, um espaço anterior à tela: na frente dela ou 
tecnicamente falando, atrás das câmeras” (1995, p. 191-192). Certamente, não é este espaço 
que buscamos investigar neste trabalho, pois é assunto que merece atenção maior num 
trabalho à parte. Contudo, o enunciamos aqui como demonstrativo da plasticidade que pode 
ser observada por dentro do espaço no cinema.  
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principal é a montagem” (idem, p.29). Montagem é o momento em que os 

planos se ordenam de maneira lógica, originando várias seqüências. A 

montagem é um dos momentos fundamentais que possibilitam a criação no 

cinema ou o surgimento da linguagem cinematográfica58. 

Como é possível observarmos, a linguagem no cinema se expressa a 

partir de uma riqueza de aspectos que nós, enquanto espectadores comuns, 

sequer imaginamos. No máximo, temos o conhecimento intuitivo e até adquirido 

com o hábito de alguns desses aspectos, que às vezes nos ajudam a desvendar 

a trama do filme ao lembrarmos de outros que assistimos. Entre os aspectos 

citados, reunimos aqui alguns deles para dar uma panorâmica da diversidade de 

componentes que figuram na linguagem cinematográfica: o movimento, o som, 

com música e diálogos que, interpenetrados à imagem constroem significados 

diversos; o cenário, a iluminação, o guarda-roupa, a maquiagem, os atores, a 

direção, produção e distribuição dos filmes, entre outros elementos. Na 

impossibilidade de falarmos sobre cada um destes, porque implicaria no desvio 

de nossa temática geral, salientamos que há uma variedade imensa de livros de 

teoria do cinema que aborda de maneiras variadas tais aspectos. Não significa 

que não serão considerados na análise de Sociedade dos Poetas Mortos. 

Contudo, sua relevância se tornará mais translúcida na medida em que os 

observados por dentro do filme em questão. 

Portanto, uma vez explicitado o horizonte teórico-metodológico a partir 

do qual lançaremos um olhar sobre Sociedade dos Poetas Mortos, 

apresentaremos sucintamente dois artigos que analisam este filme. Eles se 

configurarão como suporte para transitarmos até a hipótese central deste 

trabalho: a possibilidade de demonstrar que uma teoria educacional, a partir de 

                                                 
58 Para um conhecimento mais detalhado do tempo, espaço, montagem, planificação, enfim, 

todos esses elementos que configuram a linguagem cinematográfica, consultar Betton (1987), 
Brito (1995), Capuzzo (1986), Metz (1972), Xavier (1983). 
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uma manifestação de educação escolar, pode ser re-apresentada pelo cinema, 

na expressão do filme Sociedade dos Poetas Mortos. 
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CAPÍTULO III: ESCOLA: UM DIÁLOGO “ELETRÔNICO” 
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3.1. Dialogando com Sociedade dos Poetas Mortos: dois olhares 

 

A imagem cinematográfica de um homem não apenas é 

diferente de todas as suas outras imagens não 

cinematográficas, como também se modifica 

continuamente em relação a si própria. Quando se passa 

os olhos sobre algumas das fotografias de uma pessoa, 

sejam elas obras de profissionais ou instantâneos de 

amadores, e, em seguida, sobre trechos de filmes, notam-

se, nesses retratos, tais dissemelhanças que se é tentado 

a atribuí-las a várias personalidades distintas. Assim é que, 

olhando o rosto filmado de um amigo, imagem por imagem, 

diz-se: naquele, ele parece ser ele mesmo; neste, não é ele 

de jeito nenhum. Mas, quando há vários juízes, as opiniões 

contrastam: numa certa imagem, o homem que é ele 

mesmo para uns, não o parece ser para outros. Então, 

quando é ele alguém e quem? 

Epstein, 1921. 

 

O filme, entendido como um discurso, é um universo aberto, 

que apesar de dar-se imediatamente como experiência do presente (por causa 

da força da imagem), paradoxalmente, não se doa (deixa-se assimilar) 

completamente à apreensão do espectador. O filme não é nem um repositório 

fixo de imagens em movimento, prontas para o consumo, nem tampouco um 

conjunto de imagens, que de tão etéreo (porque evoca a imaginação), só permite 

sua análise num nicho de pura indeterminação. A primeira perspectiva é 

excessivamente objetivista porque vê a experiência fílmica como simples 

experiência de consumo, sendo o filme um produto (de consumo). A segunda 

perspectiva aponta para uma prerrogativa subjetivista, porque a determinação, 
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quanto à possibilidade de se estabelecer análises mais ou menos 

complementares ou suplementares sobre um filme, é praticamente impossível, 

pois cada um, a partir de seu olhar, lança-lhe uma idéia. Estas posições são 

antinômicas apenas se vistas superficialmente ou enclausuradas em si mesmas.  

Como dissemos anteriormente, o uso (e abuso) de categorias binárias 

num estudo deste tipo revela-se insuficiente. A análise de um filme, não obstante 

seu caráter espiralizado, requer um esforço de compreensão em que se precisa 

observar a subjetividade por dentro da objetividade da imagem captada pela 

(lente) objetiva59 da câmera. Pois, “a imagem é uma presença vivida e uma 

ausência real, uma presença-ausência” (MORIN, 1997, p. 42). O que parece 

fazer parte simplesmente da imagem (cinematográfica) são, segundo Morin 

(1997, p. 41), “propriedades do nosso espírito, que nela se fixaram, e que ela 

nos devolve”60. Isto porque a base para analisar uma imagem, um filme, é a 

condição humana, pois todas as relações imbricadas na realização de um filme 

são nada mais do que processos humanos. O fundamento antropológico, que 

está na base de qualquer experiência cinematográfica, é que vai lastrear a 

análise de um filme. Nesse sentido, 

pode, pois, haver um aperfeiçoamento subjectivo a partir duma 

simples representação objectiva. Vamos mesmo mais longe: esse 

aperfeiçoamento subjectivo é, neste caso, função da objectividade 

da imagem, ou seja, da sua aparente exterioridade material. (...) 

Quanto mais poderosa é a aspiração subjectiva, tanto mais a 

imagem a que ela se fixa tende a projectar-se, a alienar-se, a 

objectivar-se, a alucinar-se, a fetichizar-se (tantos verbos quantos 

os que escalonam o processo), tanto mais essa imagem, se bem 

que aparentemente objectiva, e exatamente por essa razão, se 

                                                 
59 Jogo de palavras feito por Edgar Morin em sua obra “O Cinema ou o Homem Imaginário” 

(1997). 
60 Nesta passagem do texto, Morin (1997) refere-se à fotografia, contudo, redefinimos esta 

passagem orientando-a para o cinema, porque este é o caminho realizado posteriormente pelo 
autor. 
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apresenta rica daquela aspiração, a ponto de adquirir um carácter 

surreal (MORIN, 1997, p. 42-43)61. 

 

O que queremos frisar justamente é que observar o elemento humano 

por dentro de qualquer experiência de análise de um filme é vê-lo como espaço 

de tensão entre o que se nos mostra como experiência objetivada a partir da 

imagem, o que se sabe segundo as diversas percepções que se têm do filme e o 

que projetamos neste como experiência subjetivada que “rasga” e se mistura 

com o objeto – a imagem. Sendo assim, entendemos a atividade de analisar um 

filme como ciência (semiótica e semiologia), arte (estética) e questionamento 

sobre a vida, sobre o cotidiano. Pois, afirma Morin (1997, p. 22), “uma membrana 

separa o homo cinematographicus do homo sapiens”. Nosso pensamento 

ocidental, sob o signo cartesiano e a arrogância positivista, é que separou 

saberes tão próximos. 

O filme, como “presença-ausência” num espaço em que objetividade e 

subjetividade se interpenetram, deve pôr desafios ao espectador, causar-lhe, ao 

mesmo tempo, identificação e estranhamento diante do que vê e, assim, ir ao 

seu encontro como se estivesse em um diálogo. 

Diálogo este que estabeleceremos a partir de agora entre duas 

“imagens” de Sociedade dos Poetas Mortos. A primeira trata-se de um artigo de 

Peter McLaren e Zeus Leonardo, intitulado “Sociedade dos Poetas Mortos: 

desconstruindo a pedagogia da vigilância”62. A segunda é um ensaio de João 

                                                 
61 Sem podermos mais prosseguir nesta posição de Edgar Morin, pois neste momento ele já 

introduz a questão do imaginário, em que vê cinema como uma experiência possível de acesso 
ao entendimento do imaginário, indicamos a obra “O cinema ou o Homem Imaginário” para um 
aprofundamento sobre essa questão, especificamente, o capítulo II: O Encanto da Imagem, em 
que o autor trata do duplo. 

62 McLAREN, Peter. Utopias Provisórias: as pedagogias críticas num cenário pós-colonial. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 
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Batista de Brito, sob o título “Ideologia e Educação em Sociedade dos Poetas 

Mortos”63. 

 

3.2. Um olhar sobre a escola (Welton): a ritualização dos corpos 

 

“O meu propósito é falar de corpos que foram mudados em 
formas de diferentes tipos.” 

Ovídeo, Metamorfoses 
 

 Leonardo e McLaren (1999) propõem-se a discutir questões 

referentes à Educação e à Pedagogia, a partir de Sociedade dos Poetas Mortos, 

no contexto das abordagens pós-modernas e da teoria crítica da educação, 

observando a re-culturação e a flexibilização das diferenças entre cultura alta e 

cultura popular no interior da instituição escolar como elementos centrais na 

redefinição dos rumos da escola na atualidade. Sua discussão inscreve-se na 

linha de buscar romper com a hegemonia da cultura acadêmica, tendo como 

suporte as teorias críticas, as quais “nos encorajam a identificar as margens 

reprimidas das culturas não oficiais” (LEONARDO e MCLAREN, 1999, p. 206) - 

leia-se cultura popular - que são fruto de um preconceito acadêmico, não se 

tornando por isso alvo de investigação intelectual dentro da academia. Dentro 

desse contexto de desvalorização do popular, os filmes, elementos culturais que 

não se enquadram na “galáxia de Gutemberg”, são considerados inferiores, 

apontam os autores; posição esta também comentada no capítulo um deste 

trabalho. Portanto, os autores observam que os filmes, como elementos da 

cultura popular, devem ser incluídos nas discussões acadêmicas como 

possibilidade de rompimento com o bloco fixo da alta cultura. Afirmam os 

autores: 

                                                 
63 BRITO, João Batista de. Imagens Amadas: ensaios de crítica e teoria do cinema. São Paulo: 

Ateliê Editorial, 1995. 
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... o filme deve ser assumido pelo campo da educação crítica. (...) 

Sem espaço pedagógico para o diálogo crítico sobre a semiótica 

do cotidiano e para aquilo que Michel Foucault (1977) refere como 

a ‘anatomia política’ do filme, educadoras e educadores privam 

seus alunos de modos potencialmente transformadores pelos 

quais eles e elas podem compreender sua vida cotidiana, 

trabalhando estrategicamente no sentido de questioná-los (os 

educadores) em termos de relações hegemônicas e de espaços 

emancipadores (idem, p. 207). 

 

Esta passagem do texto revela de maneira geral o tecido sobre o qual 

a educação está costurada – inscrita em relações de poder – e o espaço de luta 

em que estas relações de poder devem tecer seu dinamismo, a emancipação. 

Nesta perspectiva, o filme Sociedade dos Poetas Mortos, se inclui no artigo dos 

autores, pontuando dois momentos:  

1) a inclusão de elementos lingüísticos da cultura popular, especificamente 

filmes, no sentido de rediscutir e desmistificar a tônica maniqueísta alta cultura x 

cultura popular. Para tanto recorrem a Antonio Gramsci e a Paulo Freire na 

explicitação do entendimento sobre a cultura popular, em que “cultura” é 

compreendida “como um espaço histórico de luta em torno da produção de 

significados”. Nesse sentido, “teorizar a cultura popular... deve envolver a busca 

duma teoria radical que nem trate as massas como os seguidores dos 

espetáculos populares, de Adorno, nem celebre o popular enquanto ‘autêntica’ 

cultura de folclore criada numa mistura revolucionária vinda de baixo (Giroux – 

Simon)” (idem, p.208). 

2) Tendo sido selecionado o filme Sociedade dos Poetas Mortos, seu conteúdo 

revela, a partir da Pedagogia transgressora do professor Keating, alguns indícios 

de ruptura com um modelo pedagógico tradicional, embasado por uma visão 

estática da sociedade. Tais indícios são assinalados pela ação pedagógica do 



  

 

81

 
 

professor Keating que tenta, a partir de práticas inovadoras na escola Welton, 

romper com a fixidez mórbida dos corpos ritualizados dos alunos.  

Sem podermos adentrarmos mais profundamente no referencial 

teórico dos autores tendo em conta a amplitude e complexidade do tema cultura 

popular, nos deteremos no segundo ponto, foco de nossa atenção. Leonardo e 

McLaren vêem Sociedade dos poetas mortos como “um texto fílmico 

semioticamente prenhe, que oferece um exame potente dos modos pelos quais 

o corpo é escolarizado e transformado64” (1999, p. 213). Os autores observam 

que o filme supracitado evidencia dois tipos de Pedagogia: uma pedagogia 

apoiada na tradição, que é corporificada pela administração da escola; e outra 

pedagogia, a do professor Keating – chamada pelos autores de pedagogia 

progressista - e que tenta romper com a primeira.  

Os modelos pedagógicos tradicionais impõem aos corpos dos alunos 

uma fixidez nos movimentos e posturas, que deve refletir uma sociedade 

estática, fundamentada numa razão monolítica e universalizante, que não aceita 

uma polissemia de ritmos e expressões corporais. Desta fórmula os autores 

depreendem uma concepção de escola como matiz social aglutinadora de 

tarefas educacionais dirigidas à formação das pessoas “com habilidades 

cambiáveis, que são intelectuais ou vocacionais... e traços de caráter, como 

competitividade e ambição” (idem, p. 214), sendo que o acesso a este tipo de 

escola só é permitido às pessoas de “ouro” (numa alusão clara dos autores à 

hierarquia das almas elaborada por Platão, em que só as pessoas com alma de 

ouro poderiam ocupar os cargos administrativos, políticos e educacionais da 

polis), as quais 

                                                 
64 O filme Sociedade Dos Poetas Mortos foi utilizado pelos autores não só para compor este 

artigo, mas também para fins de análise textual juntamente com textos escritos sobre cultura 
popular, durante um curso de verão de Fundamentos da Educação na Ucla, ministrado para 
um grupo de aproximadamente trinta e cinco alunos do Ensino Fundamental e Médio. Segundo 
os autores, os alunos, ao analisarem o filme, acharam a experiência proveitosa, sendo 
favoráveis à inclusão do mesmo no programa do curso. 
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são destinadas a ascender ao topo da hierarquia capitalista. Os 

alunos de Welton representam o estrato ‘ouro’ dos futuros líderes 

profissionais e executivos. A nobre mentira perpetuada pelo 

professor é que os alunos vivem numa sociedade meritocrática e 

que as chaves para o sucesso são uma inquestionável obediência 

à autoridade e uma veneração servil à tradição (ibidem). 

 

Fundada numa pedagogia do sucesso e do êxito (acadêmico e 

profissional) a Welton High School tem como sustentáculo os estandartes da 

“tradição, honra, disciplina e excelência”, traduzido pelos estudantes como 

“travestismo, horror, decadência e excremento”. Apesar de os alunos revelarem 

certa resistência à semiótica normativa da escola, que se dá através do controle 

e opressão espaço-temporal dos seus corpos, suas queixas não conseguiam 

ultrapassar a arquitetura de seus próprios quartos e mentes individuais, porque 

seus corpos eram sempre corrigidos (e coagidos) por uma arquitetura da 

vigilância, como aponta Foucault. Os alunos sabiam-se tão esmagados pela 

microtecnologia do poder imposta pela escola, no controle dos horários e dos 

espaços a serem ocupados, que se tornavam auto-vigilantes. Temiam realizar 

certos movimentos, diversificar os movimentos e seus ritmos porque tornaram-se 

“inexplicavelmente” vigilantes de si mesmos, movidos por uma força “invisível” – 

quem sabe natural? – que os impedia de fugir ao pré-fixado. De fato, 

observamos aí, os sustentáculos dos estandartes “tradição, honra, disciplina, 

excelência”. São eles: sucesso, êxito, servidão e fixidez, pois, servir à tradição 

requer o aprisionamento de diversos aspectos humanos, bem como a redução 

destes. Em Welton, a razão era reduzida a uma razão instrumentalizada em 

função de interesses restritos, que eram profissionais e por fim econômicos; os 

corpos eram aprisionados através de rituais escolares. Ainda nessa linha de 

argumentação, afirmam os autores, fundamentados em Foucault:  
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Foucault revelou que o regime de disciplina contemporâneo regula 

a localização, a temporalidade e o comportamento do corpo. Em 

Sociedade dos Poetas Mortos Welton despotencializa as 

possibilidades carnais dos estudantes ao compartimentá-los e ao 

enviá-los, repetidamente, para suas carteiras, as cadeias 

simbólicas da escola. A sala de aula torna-se um espelho da 

sociedade oficial, onde a resistência se dá nas cavidades que 

separam o real do possível. A sala de aula se torna a casa prisão 

do conhecimento, um local de totalização das funções 

reguladoras, ainda que espaço de possibilidades desconhecidas. 

Como em tantas outras escolas, as paredes da sala de aula em 

Welton representam o horizonte perdido de mundos possíveis e o 

texto delimitado da liberdade (LEONARDO e MCLAREN, 1999, p. 

217). 

 

Da mesma forma, apontam os autores, Foucault, em Vigiar e Punir, 

descreve a forma como os corpos dos prisioneiros são ritualizados: “a vida da 

prisão ritualiza os corpos dos presos, não só por destinar-lhes os locais onde 

devem estar em certos intervalos, mas também por regulamentar um período de 

tempo para que seus corpos estejam em certos locais” (idem, p. 217). Um outro 

exemplo dá-se no filme supramencionado na aula de poesia sobre o Dr. Evans 

Pritchard, em que deve ser ensinado aos alunos como se mede a grandeza de 

um poema, através da “Escala Pritchard”, na verdade um gráfico que quantifica o 

que seria a beleza de um poema. Nesta aula, assinalam os autores, ritualiza-se 

o corpo dos alunos logo “ao começar o dia com uma aula de poesia, com os 

alunos ‘adequadamente’ sentados nas carteiras (aparentemente) a eles 

destinadas. Isso dá o tom daquilo que os alunos podem esperar quanto ao uso 

normal do corpo na situação de aprendizagem: sentados em silêncio, falando 

quando solicitados” (idem, ibidem). Observemos que a pedagogia assumida pela 

Escola Welton quase que petrifica as expressões e ações corporais dos alunos. 
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No que os autores comparam com a descrição de Foucault (1977, p. 152) sobre 

as expressões do corpo ao exercitarem a caligrafia nas escolas:  

Um corpo bem disciplinado forma o contexto operacionalizado do 

mais leve gesto. A boa escrita, por exemplo, pressupõe uma 

ginástica – toda uma rotina cujo código rigoroso investe o corpo 

em sua intereza, da ponta dos pés à ponta do indicador. Os 

alunos devem sempre ‘manter seus corpos eretos, um pouco mais 

relaxados do lado esquerdo, ligeiramente inclinados, de modo 

que, com o cotovelo sobre a mesa, o queixo repouse sobre a 

mão, a não ser que esta postura interfira na visão; a perna 

esquerda, sob a mesa, deve avançar um pouco mais do que a 

direita. Deve ser mantida uma distância de dois dedos entre o 

corpo e a mesa... 

 

O arranjo das carteiras, organizadas em filas nas salas de Welton, está 

disposto para os fins de vigilância e enclausuramento corporal dos alunos, não 

só por meio da arquitetura imponente, potencializadora de uma arquitetura de 

auto-vigilância, mas também por meio da atividade do professor, em que lhe é 

permitido, pelo “sistema” de carteiras enfileiradas, supervisionar – num sentido 

mesmo plasmador – os corpos dos alunos. 

Segundo Leonardo e McLaren, o professor Keating, que representa 

um modelo pedagógico oposto ao da escola, busca romper com a pedagogia da 

vigilância na medida em que põe literalmente os corpos dos alunos numa 

contenda, em que o corpo deve se libertar, tornando-se um espaço de luta. À 

libertação do corpo deve decorrer também a libertação do eu. Libertação esta 

que deve se dar através de uma educação “nos limites da auto-realização, da 

liberdade existencial e duma busca humanista de experiências-limite” (1999, p. 

215). O corpo deve se libertar porque, de acordo com Foucault citado por 

Leonardo e McLaren (1999, p. 218), ele não é apenas resultado de “controles 

disciplinares memorizados e aceitos, mas, na verdade, formam o próprio corpo. 
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Poder-se-ia dizer que eles são hábitos no sentido de que trabalham sem a 

escolha consciente do indivíduo, mas estão implantados na própria postura e 

musculatura do corpo”. Portanto, ainda no exemplo acima citado – e que foi 

recorrente no artigo de Leonardo e McLaren – sobre a aula de poesia (em que 

os alunos encontravam-se, ao início, “presos” às suas carteiras como se estas 

fossem mesmo uma extensão de seus corpos, como se eles tivessem uma 

(falsa) idéia de que eram os donos das carteiras, quando, na verdade, as 

carteiras é que os dominavam65), o professor Keating desestabiliza o imobilismo 

dos corpos dos alunos, reificados pelas carteiras, ao entrar na sala de aula 

assoviando, sem proferir uma palavra. Segue entrecortando as carteiras e sai da 

sala. Não obstante os alunos terem esboçado grande surpresa, seus corpos 

permaneceram resistentes nas suas carteiras, onde apenas viram o pescoço 

para observar o professor ao fundo na porta de saída. Keating, ao realizar essa 

ação, estimula nos alunos a curiosidade num ambiente escolar em que se 

respirava uma neutralidade impenetrável e imaculada. Os alunos, “maculados” 

pelo estímulo de Keating, saem da sala de aula (um tanto desajeitados e 

cautelosos diante de uma situação nova) e o seguem até o corredor da escola, 

onde se encontram os quadros com fotos dos antigos alunos de Welton. Rompe-

se, desta forma, com 

o elo ostensivo entre os corpos dos alunos e suas carteiras... À 

medida que Keating provoca os alunos a segui-lo até o corredor, 

eles olham uns para os outros em confusão, como se não fossem 

donos dos seus corpos. Parecem esperar que uma sineta assinale 

seu próximo movimento (LEONARDO e MCLAREN, 1999, p. 216). 

 

                                                 
65 Não é de estranhar que em muitas de nossas escolas, dentre os aspectos da cultura escolar, o 

uso das carteiras merece certa consideração. Não é à toa que muitos alunos, em diversos 
níveis de ensino “briguem” por carteiras, proferindo-se até algum: “Essa é minha!”. Não só a 
organização das carteiras, mas até mesmo sua utilização sistemática pelos alunos reflete de 
certa forma relações de poder, na medida em que os alunos ditos prodígios (vulgarmente 
chamados CDF) em geral “escolhem” as carteiras localizadas nas primeiras fileiras, porque aí 
se fica mais próximo do conhecimento: o professor.  
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Esta metodologia de Keating possibilita aos corpos dos alunos 

relacionarem-se  

com a poesia sob novas circunstâncias, no momento em que 

contemplam os quadros dos antigos alunos de Welton em suas 

molduras de vidro, ao invés de serem obrigados a fazer uso de 

livros didáticos canonizados. Os alunos de Keating põem de lado 

sua antologia poética e, em lugar dela, estabelecem diálogo. (...) 

Keating desestabiliza a configuração atomística dos estudantes ao 

concentrá-los no corredor. Estabelece-se contato tátil entre eles à 

medida que seus uniformes roçam uns contra os outros quando 

se aglomeram para examinar as fotografias no corredor. Keating 

estimula seus alunos a perscrutarem os rostos dos alunos antigos 

(e mortos) e a se identificarem nas faces da parede. Os alunos 

contemplam os estudantes formados em Welton, apenas para 

deparar com os próprios rostos inexpressivos devolvendo seu 

olhar, no reflexo do vidro (idem, p. 218). 

 

 Observa-se, portanto, que, enquanto a Escola Welton engessa as 

atitudes corporais dos alunos, Keating as expande, descoloniza-as, criando a 

possibilidade de seus corpos tornarem-se “espaços discursivos em luta por 

significado” (idem, p. 223). Significados estes que devem estabelecer 

intercomunicações entre os corpos, rompendo com o distanciamento entre eles. 

Isto porque  

a pedagogia somática de Keating re-molda as musculaturas dos 

alunos numa formação que conduz àquilo que Baktin refere como 

relação dialógica. Dessa forma, Keating sugere que o corpo é 

social. Ele só ganha reconhecimento e... significado quando 

justaposto a outros corpos. Os corpos, por assim dizer, 

conversam no nível dos signos (ibidem). 

 

 Ao apropriar-se do discurso do carpe diem ou “aproveitem o dia” 

Keating conduz os alunos ao caminho do Humanismo, na medida em que tenta 

inflamar neles a busca por si mesmo e realização de seus desejos mais íntimos 
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e intensos. Portanto, segundo os autores, o humanismo de Keating é lastreado 

pelos “avatares do Romantismo”. Um desses avatares pode ter conduzido o 

aluno Neil Perry ao suicídio, pois, ele aproveitou o dia mentindo para o pai e 

desobedecendo-o, mentindo para o professor Keating, e indo atuar na peça 

Sonho de uma Noite de Verão contra as ordens do pai que o havia proibido; 

comentam os autores. Quando o pai descobre e o ameaça de mandá-lo para o 

colégio militar, onde passaria dez anos (o que o afastava decididamente de seu 

desejo mais intenso e imediato: atuar), o personagem comete suicídio. Segundo 

os autores, o suicídio deste personagem explica-se como sendo “... a última 

oportunidade de representar, de fazer uma escolha existencial que o conecta 

aos poetas mortos do passado” (idem, p. 227). Leonardo e McLaren 

argumentam que a pedagogia de Keating, não obstante ter nuances 

transgressivas, porque propõe o rompimento de dogmas impressos nos alunos, 

é falaciosa e demagógica porque o faz apenas na esfera individual, limitando a 

resistência dos alunos ao simples encontro com o eu. O que pode ser 

demonstrado, segundo os autores, pelo ocultamento das reuniões dos Poetas 

Mortos, realizadas secretamente na caverna, onde os diálogos e as expressões 

de liberdade ficavam privatizadas. A privatização da resistência apenas 

contribuía para legitimar as relações hegemônicas, sem romper de fato com o 

que está mais amplamente estabelecido e imposto. “A resistência”, segundo os 

autores, “reduz-se a atos idiossincráticos de transgressão burguesa, momentos 

performáticos de apostasia, sem o benefício da análise crítica” (idem, p. 228). Os 

novos membros da Sociedade dos Poetas Mortos (formada pelos atuais alunos 

de Welton)  

desafiam o status quo, sem efetivamente transformar as relações 

de poder. Suas ações não avançam além do prazer da resistência 

pela resistência. Em Welton ela assume a forma de revelação 

pessoal, ao invés de rebelião. Na verdade serve para reificar a 
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alienação dos alunos através da absorção, por estes, da mera 

factualidade e inevitabilidade da derrota na concepção que fazem 

de si mesmos. 

 
Os alunos efetivamente não são incitados por Keating a desafiar, 

investigar o porquê de suas histórias de vida serem inscritas naquele contexto, 

que exauria o perfume (burguês) da meritocracia. Ao contrário, contribuíam com 

esse ambiente, legitimando-o, sem o saber, imbuídos de um ideal (carpe diem) 

de resistência hedonista, individualista, por fim, liberal e burguês, defensor de 

uma sociedade capitalista. “Eles [os alunos] deixam de compreender como a 

lógica social da sociedade dominante está efetivamente inscrita e contida nas 

vicissitudes ambivalentes do seu dia-a-dia” (idem, p. 230). Daí os autores 

afirmarem que a pedagogia progressista de Keating, apesar de objetivar a 

libertação dos alunos dos “grilhões da escolarização pela escolarização” (idem, 

p. 215) deixou de munir os alunos de um “vernáculo crítico, que poderia tê-los 

distanciado do simples prazer em participar do ato de recusar a autoridade” 

(idem, p. 230). Faltou aos estudantes a “capacidade de articular um projeto 

político que vá além da celebração do eu, a fim de incluir a transformação das 

suas condições sociais. (...) Se Keating tivesse sido capaz de envolver seus 

alunos numa crítica da ideologia, teria podido ajudá-los a entender o seu falso 

reconhecimento de si mesmos” (idem, p. 231). Na crítica da pedagogia de 

Keating, os autores ainda o acusam de, ao difundir ideais românticos de culto ao 

eu e auto-realização, impedia que de fato os alunos se concatenassem 

politicamente, como coletividade e se abrissem ao outro. Isto se dava, segundo 

Leonardo e McLaren, porque a pedagogia dialógica de Keating estava 

engessada ainda no cogito cartesiano, auto-suficiente. O ensinamento 

humanista de Keating “aproveitem o dia” na verdade escamoteia e impossibilita a 

compreensão de que a expressão coletiva (fundamentada no relacionamento eu-

outro) é a alavanca reformadora das estruturas hegemônicas assumidas pela 
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administração da escola, a qual reflete as hegemonias na sociedade. Afirmam os 

autores 

Para Keating, ‘aproveite o dia’ torna-se um ato enunciativo que 

celebra a consciência individual... De fato, é o humanismo de 

Keating, sua visão de ‘essência humana’, que acaba por traí-lo, e 

aos meninos. Eles encerram uma idéia de libertação que se 

encerra no eu, que simplesmente precisa ser recuperado, e não 

na contínua transformação das condições materiais (Althusser) 

(idem, p. 233). 

  

Por fim, Leonardo e McLaren, apesar de reconhecerem as vicissitudes 

da Pedagogia de Keating, como foi demonstrado inicialmente nesta exposição, 

assinalam que Sociedade dos Poetas Mortos não ultrapassa as meras formas 

burguesas de resistência, o que é demonstrado segundo eles, pela não 

articulação de um projeto político de emancipação cultural e libertação social, 

que deveria ter sido realizado pelo professor em conjunto com os alunos. Ao final 

do filme continuam todos “limitados pelas estruturas de significação dos 

discursos que ocupam” (idem, p. 238) porque a ênfase no ego da pedagogia 

humanista liberal e burguesa de Keating simplesmente reduziu “a politização 

dum projeto coletivo no sentido da emancipação cultural” (idem, p. 215). O que 

nos faz pensar que a assunção de ideais liberais inspirados por Keating em seus 

alunos foi responsável, pelo menos em grande parte, pelo suicídio de Neil. 

Leonardo e McLaren não fazem esta afirmação literalmente, contudo, a contar 

pela análise que fizeram da ação pedagógica do professor, depreendemos desta 

forma. Sobretudo quando observamos a seguinte afirmação dos mesmos: 

“Estabelecemos empatia com Neil enquanto um indivíduo em angústia, sem 

conectá-lo com Charlie ou os outros. Neil parece sofrer sozinho” (idem, p. 234). 

A pedagogia de Keating é, no fundo, um “modo burguês de 

subjetividade”, afirmam os autores, utilizando a expressão de Eeagleton, porque, 
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embora esteja em desacordo com o mundo burguês oficial – dos artificialismos 

pedagógicos e sociais – não questiona nem desafia as relações de poder 

inscritas na sociedade liberal. Uma pedagogia que, estando ao serviço do ego 

privatizado, torna-se uma “ideologia duma visão particular, singular, dum Donald 

Trump mergulhado nas figuras de linguagem de Walt Whitman, despreocupado 

com o fato de que as restrições materiais e sociais proíbem outros grupos, 

menos afortunados, de realizarem as suas visões particulares” (idem, p. 236).  

Depreendemos, a partir da análise dos autores que, a pedagogia de 

Keating, como pedagogia que prega o individualismo através do símbolo 

romântico carpe diem, apesar de execrar a pedagogia tradicional da 

administração da escola Welton, inscreve-se nos mesmos interesses desta, 

sendo ainda responsável pelo resultado das atitudes irresponsáveis tomadas 

pelos alunos (uma breve lembrança aos autores: os alunos eram adolescentes e 

como tais, neste estágio de desenvolvimento, são propensos de todo modo, à 

atitudes impulsivas e transgressivas; um pouco de psicologia da adolescência 

pode ajudar...).  

Leonardo e McLaren, neste artigo, ignoraram a época em que o filme 

foi ambientado, final da década de 50, mais precisamente em 1959, portanto, 

numa época em que se anunciava a ruptura dos costumes, mas que a 

sociedade, e os jovens especialmente, ainda assentavam sob os signos da 

tradição e onde uma mudança (apesar de sentida como necessária) nos 

posicionamentos dos alunos, por mais que tenham sido fervorosamente 

incitados para tal pelo professor Keating, não se realizaria sem entraves, sem 

dúvidas e de maneira radical. Cabe questionarmos (Leonardo e McLaren) sobre 

até que ponto seria de fato possível naquela época que um professor, 

juntamente com meia dúzia de alunos poderia empreender modificações, não só 
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na hegemonia das relações de poder na escola, mas também em toda a 

sociedade? 

Na verdade, parece que Leonardo e McLaren, tendo escolhido um 

referencial teórico para proceder à análise do filme Sociedade dos Poetas 

Mortos, conseguiram em parte encontrar reflexos no filme deste referencial, no 

tocante à ritualização dos corpos, em que Foucault foi o principal interlocutor. 

Contudo, a crítica (e acusação) de que no fundo a quebra da ritualização dos 

corpos dos alunos através da pedagogia somática de Keating, se dá apenas no 

âmbito individual, portanto insere-se numa filosofia liberal e burguesa, parece 

não só contraditória com a argumentação inicial dos autores, como também 

produz uma análise do filme em questão não a partir do que ele é como filme, 

mas a partir do específico do referencial teórico, qual seja, a teoria crítica. Na 

ânsia de fornecer ao leitor uma visão geral da teoria crítica, os autores 

apontaram supostas falhas e lacunas em Sociedade dos Poetas Mortos que são 

injustificáveis simplesmente porque esse filme não possui uma proposta 

inteiramente condizente com a semântica da teoria crítica – porque afinal, não 

tem essa obrigação, que é o tão propalado projeto político de emancipação 

cultural dos autores. Quem disse que a Pedagogia de Keating deveria ter essa 

meta? A experiência fílmica – nos termos explicitados no segundo capítulo - não 

nos informa as possíveis características pensadas para a Pedagogia do 

professor Keating, durante a construção da narrativa. Sabemos que Leonardo e 

McLaren (1999) gostariam ter visto isto neste filme, pois era a meta por eles 

anunciada, assim como alguém pode querer que o personagem Neil Perry tenha 

um “Happy end” ou que a escola Welton seja incendiada pelos alunos, uma 

alusão à escola de “Another Brink in the Wall”, de clipe de Pink Floyd.  

A natureza de um filme é tão fluída, incita de tal forma nosso 

imaginário que muitas vezes nos inclinamos a ver nele o que não é demonstrado 
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em sua expressão sensível. Apesar de um filme ativar nosso imaginário, nos 

suscitar uma multicolorida trama de interpretações, não podemos lhe atribuir 

características e elementos que ele não apresenta, salvo nos casos em que o 

próprio filme sugere – aí fica a cargo da interpretação do espectador. Apesar de 

o filme estabelecer diálogo com os espectadores, críticos, e com outros 

discursos, em certa medida ele é, está pronto. O termômetro do diálogo entre o 

filme e uma teoria, por exemplo, encontra-se na medida em que nos é possível 

perceber, a partir dos caracteres fílmicos apresentados (e sugeridos), os 

atributos dessa teoria. Se não há o encontro entre ambos, limitar-nos-emos 

apenas a analisar o filme à luz do que a teoria “x” apresenta e do que o filme 

efetivamente não apresenta sobre esta teoria. Neste caso, a “galáxia de 

Gutemberg” continua a prevalecer. 

 

3.3. Um outro olhar sobre a escola (Welton): Anti-establishment, Educação 

e Literatura 

 

Anti-establishment, Educação e Literatura compõem a rede temática 

de Sociedade dos Poetas Mortos, conforme indica Brito (1995), no ensaio 

Ideologia e Educação em Sociedade dos Poetas Mortos. Este ensaio se constitui 

em mais uma reafirmação da possibilidade de o cinema transmitir, informar, 

suscitar mensagens, refletindo visões de mundo, de homem, bem como 

educacionais. A exposição anterior do artigo de Leonardo e McLaren (1999) já 

demonstra isto sob o olhar de teóricos da educação. A exposição que tomará 

corpo neste momento é vista sob a ótica de um teórico do cinema. O que revela 

a experiência do cinema como uma realidade multifacetada, que permite 

múltiplas interpretações, mas que, contudo, esta multiplicidade de interpretações 

precisa ser lastreada por uma realidade que já está pronta; num sentido mesmo 
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ontológico, o filme é, como já dissemos no subitem anterior. Portanto, o que 

deve orientar a análise de um filme é em primeiro lugar todos os elementos 

visíveis, perceptíveis que se dão aos nossos sentidos através da tela66, bem 

como os aspectos sugeridos. Isto não significa desconsiderar os espaços 

invisíveis que extrapolam as dimensões da tela, que já falamos anteriormente, 

mas significa sim não atribuirmos a um filme elementos fílmicos e 

cinematográficos que ele não possui, i. é., não atribuirmos elementos 

pertencentes só ao referencial teórico de nossa análise ao filme abordado, pois 

estaríamos negando o próprio filme e impossibilitando a análise deste. Brito 

(1995), como teórico do cinema, foi menos empolgado e mais fiel à análise de 

Sociedade dos Poetas Mortos no que se refere a este aspecto. 

Classificando Sociedade dos Poetas Mortos no rol de filmes que 

tematizam o professor como aquele que opera “milagres pedagógicos” por via de 

uma pedagogia transgressiva num contexto escolar tradicional, Brito (1995) 

afirma que essa é  

uma vertente fértil na filmografia anglo-americana. Sejam os 

alunos ‘apocalípticos’ ou ‘integrados’, essa vertente temática de 

forte coloração ideológica remonta ao Sementes da Violência (The 

Blackboard Jungle, 1955), de Richard Brooks, passando por Ao 

Mestre com Carinho (To Sir with Love, 1967) de James Clavel, e 

O Despertar de Rita (Educating Rita, 1983), de Lewis Gilbert. Uma 

versão ‘latino-americanista’ da questão está no recente O Preço 

do Desafio, de Ramon Menendez (p. 28). 

 

                                                 
66 Ao falarmos dos elementos fílmicos que se dão a nós através da tela, reconhecemos 

perfeitamente a diversidade de experiências existentes, variáveis de acordo com o meio em 
que o filme é transmitido. Na tela do cinema, temos uma panorâmica praticamente geral da 
imagem; ao passar para o meio televisivo, a imagem é reduzida e cortada para adequar-se à 
TV; no vídeo cassete, temos domínio sobre a velocidade do filme, podemos pausar (o que é 
impossível no cinema, o que somos obrigados a assimilar na TV aberta em decorrência dos 
comerciais publicitários) no momento em que desejarmos; no DVD, não só temos domínio 
sobre a velocidade e forma de ver o filme, bem como dispomos de outros recursos, como a 
possibilidade de selecionar cenas, escolher o idioma para assistir ao filme, os bônus, que em 
geral trazem o making of do filme, como entrevistas com diretores e outros realizadores, cenas 
que não foram incluídas no filme, entre outros recursos.  
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Não podemos deixar de considerar o cinema como uma forma de 

comunicação que se encontra “dentro de um sistema maior gerador de 

significados: a cultura” (TURNER, 1997, p. 51). Desta forma, “é possível captar 

as mudanças sociais nas mudanças de tendências temáticas ou formais que 

ocorrem na narrativa ao longo do tempo” (idem, p. 82). Observamos isto a partir 

da abordagem que Brito (1995) faz de Sociedade dos Poetas Mortos, que 

segundo ele, reflete um conflito específico do final da década de 1950: 

Para as jovens platéias da década de 90, é possível que, no filme 

de Weir, a excessiva docilidade dos estudantes e a impenetrável 

dureza dos professores e pais venham a ser interpretadas como 

um recurso dramático com certa dosagem de maniqueísmo, mas, 

para quem considera o contexto social e a época em que o filme 

se situa – final da década de 50 – esse suposto maniqueísmo (se 

é que há) se atenua, e, mais que isso, a tensão subterrânea e 

ideológica que o sustenta passa a ser decodificada como um 

sintoma historicamente datado, da grande revolução dos 

costumes que marcaria a conturbada década de 60. Nesse 

sentido é significativo que a estória no filme aconteça exatamente 

no ano de 1959 (p. 28). 

 

Um filme, como uma realidade historicamente datada, não obstante 

sua possibilidade de ultrapassar seu próprio tempo e espaço, de todo modo 

reflete o contexto em que foi realizado. Brito (1995) fornece-nos alguns 

caracteres deste contexto:  

Naturalmente, nada mais cinematograficamente americano do que 

o tema da “desobediência civil” filosoficamente formulada pelo 

transcendentalista Thoreau há um século, e, na prática e na 

poesia, vivenciado pelo poeta romântico maior Walt Whitman. 

Tivesse a civilização americana tido uma formação menos 

puritana, certamente o tema não estaria revestido de um tal peso 

metafísico e moral. No Brasil, por exemplo, desobedecer sempre 

foi a regra, de tal modo que, entre nós, é muito fraco o estatuto 

dramático do pecado (idem). 
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A primeira questão problematizada no filme refere-se ao 

posicionamento radical anti-establishment assumido pela narração, que 

segundo Brito (1995) é uma questão de ordem ideológica: “... o filme parece 

afirmar, ou ao menos implicar, que, fora da marginalidade individual, ou fora do 

individualismo marginal (o que dá no mesmo), não há salvação para a 

personalidade criativa, e nisso se coloca na melhor tradição (desculpem) do mais 

autêntico romantismo” (idem). 

Atrelada ao contexto de ruptura de costumes que já se anunciava na 

época em que o filme citado foi ambientado, se encontra a segunda questão 

apontada pelo autor, concernente à educação: a insubmissão dos alunos frente 

à repressão acadêmica, estimulada pela ação do professor John Keating. Brito 

(1995, p. 28) a põe sob os seguintes termos:  

sendo a insubmissão ao status quo a única possibilidade de 

crescer individualmente, como educar? No filme, a figura meio 

messiânica do professor John Keating tenta oferecer uma 

resposta a essa pergunta: se o suicídio do jovem estudante que 

não conseguiu fazer frente à reação paterna representa os riscos 

inevitáveis dessa tentativa, por outro lado, a cena final, em que os 

alunos que aprenderam “a lição” ficam de pé nas carteiras 

escolares como protesto à repressão acadêmica, simboliza os 

precários – mas sintomáticos – avanços na direção da ruptura. 

 

A terceira questão trata do ensino de literatura, orientado pela 

perspectiva pedagógica assumida por Keating, na qual propõe a “dar aula de 

vida” (BRITO, 1995, p. 29). A literatura cumpre, no filme, “a função diegética de 

estimular as pulsões libertárias dos personagens” (idem). Por diegese o mesmo 

autor entende “... todo o universo ficcional de uma obra (...) tudo o que integra a 

estória que o filme conta, inclusive aquilo que a câmera não mostra, mas que se 
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sabe ficcionalmente existente” (BRITO, 1995, p. 194). Nesse caso, dizer que a 

literatura possui nesse filme uma função diegética no que se refere à narração, 

significa dizer que o filme inteiro se dá em um clima de literatura, em que esta 

aparece na história de maneira onisciente. Observamos isto ao identificarmos os 

versos de Tennyson, Byron, Shakespeare, proferidos pelos estudantes, 

“naturalmente”, sem referência à autoria (BRITO, 1995). Como espectadores, 

mergulhamos de tal forma nessa informação diegética fornecida pelo filme que 

mal percebemos de onde se origina esta informação e porquê, no caso de 

Sociedade dos Poetas Mortos, ela se dá de forma onisciente; temos a impressão 

de que o filme se desenrola à nossa frente por si mesmo, sem conseguirmos 

identificar o nível de interferência de uma instância narrativa67. Como 

espectadores, somos levados pelo embalo das poesias – ditas com emoção e às 

vezes até com sarcasmo pelos estudantes - e das emoções por estas 

suscitadas, ao nos identificarmos com os personagens também imersos naquela 

atmosfera poética, ao som dos avatares do romantismo: carpe diem. 

A atmosfera desse filme, promovida pela literatura, aparece como uma 

construção de sentido que pode gerar no espectador identificação, quem sabe 

até hipnotizá-lo em certos momentos, “chamando-o” para “aproveitar o dia” 

aproveitando o filme. A música tema do filme, intitulada “Carpe diem”, de 

Maurice Jarre, reforça diegeticamente o lema pactuado entre Keating, os 

estudantes (e os espectadores): carpe diem, que, associados às alusões 

literárias, configuram o ar libertário que deve insuflar os personagens. Brito 

(1995) afirma ainda:  

Não esqueçamos que a primeira “lição” do revolucionário 

professor Keating está no slogan epicurista de Horácio, Carpe 

                                                 
67 No filme por nós tratado, a instância narrativa provém de um processo abstrato porque é uma 

narração autoral; é de Peter Weir, o diretor, que parte a narração, expressa 
cinematograficamente sem que ninguém o veja, porque a construção da narração encontra-se 
separado da experiência fílmica. Brito (1995) aponta outro tipo de narração que é a que 
provém de um eixo actancial, isto é, de algum personagem. 
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diem, jogado na cara dos tímidos adolescentes com certa dose de 

agressão, e até morbidez: é olhando as fotografias dos mortos 

que eles devem se dar conta da premência de “curtir o dia”, ou 

seja, de aproveitar a vida enquanto há vida. Esse slogan vai guiar 

o encaminhamento do curso de literatura do professor Keating (p. 

29). 

 

 Até então, Brito (1995), ao analisar esse filme não encontra 

grandes incoerências, apesar dos “exageros” anglo-americanos. Vai encontrar 

certa incongruência justamente na atitude (transgressiva) de Keating de ordenar 

aos alunos, após uma rápida leitura do ensaio de Evans Pritchard – aliás, atitude 

também destacada por Leonardo e McLaren – a rasgar as páginas do livro 

correspondentes a este ensaio, como ponto de partida para a liberdade. Brito 

(1995) afirma que este ato de rebelião poderia ser lido como um ato de grande 

autenticidade, se não tivesse sido um ato de imposição aos alunos:  

não seria mais democrático (e portanto, revolucionário), ao invés 

de ordenar taxativamente a decupagem das páginas, promover a 

discussão e a reflexão em torno do ensaio de Crichton, e, só 

depois disso feito, deixar que os alunos, eles próprios, decidissem 

se preferiam destruí-lo materialmente ou, quem sabe, de um 

modo mais efetivo, através da redação de uma resposta critica? O 

interessante é que a narração do filme nunca indica ao espectador 

o grau de consciência que teria, ou não, o personagem Keating do 

autoritarismo às avessas que ele próprio pratica (p. 29). 

  

Segundo Brito, a atitude de impor a decupagem das páginas do 

ensaio, como procedimento pedagógico “...deixa muito a desejar.” (idem).  

Ainda há uma outra incongruência realçada por Brito (1995) a respeito 

da forma como Keating ensina literatura; refere-se a este não reconhecer a 

diferença entre dar aula de literatura e dar aula de vida, o que, segundo o autor, 

são coisas muito distintas. Keating parece optar, segundo indica Brito, por dar 
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aula de vida; a literatura se incluindo apenas “como pretexto.” (p. 29). Este autor 

afirma ainda que a metodologia de Keating em relação ao ensino de literatura, 

revela uma educação inovadora apenas em aparência, pois Keating tem  

a mesma postura impressionista que sempre caracterizou a 

apreciação literária nos países de língua inglesa. 

Tradicionalmente subjetivista, o ensino de literatura nesses países 

nunca foi capaz de encetar uma fundamentação metodológica que 

viesse a enriquecer a apreciação. (...) A ironia está em que o que 

o revolucionário Keating contrapõe ao retrógrado Crichton não é 

um avanço em termos de abordagem da literatura, mas um recuo 

estratégico (porque ideológico) para uma estaca zero da 

apreciação, na qual nada mais interessaria senão a reação 

selvagem ao texto. Uma reação de conseqüências existenciais (o 

rapazinho que lê o Byron amoroso e erótico, podendo daí 

arrebanhar coragem para abordar a mocinha difícil), mas não 

necessariamente literárias (p.29-30). 

 

Uma apreciação relativamente semelhante (apesar de um ponto de 

vista diferente; o da teoria crítica), sobre as aulas de literatura de Keating, 

fizeram Leonardo e McLaren (1999, p.215)): “... numa cena, ele [Keating] 

animadamente desafia seus alunos a rasgarem as páginas de suas antologias 

poéticas, instando-os a viverem o verso da vida ao invés de simplesmente lerem 

sobre ele, embora partindo dum ponto de vista estético alheio” [grifo dos 

autores]. 

Ambas as análises, de Brito e de Leonardo e McLaren, observam que 

os exageros existencialistas e individualistas da pedagogia de Keating, fazem 

com que ele, ao ensinar literatura, desloque-se não só da especificidade do 

ensino de literatura – realçada por Brito -, como também da inserção do ensino 

de literatura no contexto da própria instituição escolar, e mesmo da inserção dela 

em um contexto mais amplo, que é a própria cultura, como assinalam Leonardo 

e McLaren. Estes ainda observam que “Ao enfatizar o cultivo do ego, o discurso 
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humanista de Keating acaba reduzindo a politização dum projeto coletivo no 

sentido da emancipação cultural” (p. 215), no que se define numa falaciosa 

pedagogia libertária e de resistência que, na verdade, segundo Leonardo e 

McLaren, se configura como 

...apenas outra maneira de reescrever o etnocentrismo enquanto 

defesa da civilização ocidental. Ele engloba e simplifica diversas 

formas políticas e culturais de resistência, e celebra, 

inadvertidamente, a ideologia da transgressão individualista, que 

reforça o tradicionalismo e o quietismo da ética que vem tentando 

subverter (p. 232). 

 

Brito (1995) pergunta ainda: se “dar aula de vida” tem como 

implicações existenciais transformar os estudantes, enquanto apreciadores de 

poesia, em poetas, faria sentido “ensinar alguém a ser poeta?” Como resposta à 

pergunta: “só se for na Sociedade dos Professores Impressionistas que a sua 

proposta pedagógica implica” (p. 30). Ou seja, Keating, ao ensinar literatura, 

dando aula de vida, delineando uma metodologia muito mais existencialista do 

que acadêmica, “parte de um ponto de vista estético alheio” ... não só à inserção 

dos alunos num meio sócio-cultural mais amplo, como apontam Leonardo e 

McLaren (1999), mas também alheio às próprias demandas individuais dos 

alunos, alheio à própria estrutura curricular da escolar, alheio às diversas 

correntes literárias – que Keating absteve-se de expor aos alunos – por fim, 

alheio ao que ele próprio pregava: cada um encontrar a si mesmo, através da 

poesia, como se esta fosse a-histórica e não tivesse especificidade. 

Ao final do ensaio, Brito (1995), refaz sua crítica e a re-coloca sob a 

ótica da teoria do cinema, terreno no qual ele reencontra a potencialidades de 

Sociedade dos Poetas Mortos. Sobre a personalidade controversa do professor 

Keating, o mesmo autor argumenta que 
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estas são contradições inerentes à psicologia do personagem, e 

não à estrutura do filme, que, evidentemente, não tem a obrigação 

de nos apresentar protagonistas coerentes. Estas contradições 

conceituais, restritas à personalidade do professor Keating, em 

nada comprometem a consistência dramática e a efetividade 

estética do filme como um todo (p.30). 

 

3.4. Um olhar sobre os olhares: um diálogo crítico 

 

Observamos, a partir da exposição destes dois olhares sobre 

Sociedade dos Poetas Mortos, as potencialidades narrativas deste filme, bem 

como as possibilidades interpretativas que o mesmo suscita. A respeito do que 

falávamos anteriormente sobre a necessidade de, no momento da análise de 

determinado filme, sermos coerentes com o que é apresentado na história, é 

possível percebermos que Brito (apesar de sua crítica concernente ao ensino de 

literatura ter se dado no sentido de apontar as incongruências da metodologia do 

professor Keating) esteve menos preocupado em propor como deveria ter sido o 

filme, detendo-se mais no que o filme re-apresenta, ou, no que dissemos mais 

acima, no que o filme é. O ser, ou caráter fatídico, do filme não anula de forma 

alguma suas possibilidades interpretativas, ao contrário, só as enriquece, porque 

foge ao risco de reduzi-lo a uma ou duas interpretações. Foi o que ocorreu num 

segundo momento do artigo de Leonardo e McLaren. Na ânsia de querer ver a 

teoria crítica no filme ou mesmo no afã de ver Sociedade dos Poetas Mortos sob 

a ótica da teoria crítica, os autores tentaram forçar uma análise que se tornou 

circular em certos momentos porque girava em torno da teoria crítica. Isto 

podemos observar nos próprios tempos verbais utilizados pelos autores, na 

maioria das vezes, quando se referiam ao filme e a sua não adesão a uma meta 

emancipatória e crítica; os autores freqüentemente falavam: “Keating deixou 
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de...68”, “Se Keating tivesse sido capaz de...69”, “Keating... foi incapaz de..70”, “o 

filme não problematiza as diferentes faces da opressão...71” (e deveria 

problematizar?). Parece-nos que, ao mesmo tempo em que, Leonardo e 

McLaren elegem Sociedade dos Poetas Mortos como um filme de grande 

relevância pedagógica, e o próprio recurso didático de utilização do filme na 

Academia como possibilidade de ampliação dos espaços discursivos - em que 

se possibilita o rompimento de fronteiras entre universidade e cotidiano ou alta 

cultura e cultura popular - eles se esquecem da proposta inicial de estabelecer 

um diálogo entre o texto fílmico e o texto acadêmico (no caso dos autores, textos 

tematizando cultura popular à luz da teoria crítica). Tentam, a partir do olhar que 

lançam neste filme, força-lo a ser um texto politizado (na melhor tradição anti-

liberalismo e anti-burguesia; leia-se marxista), de acordo com o que a orientação 

teórica dos autores e dos textos escritos (acadêmicos) propunha. O filme 

supramencionado adequou-se (melhor dizendo, dialogou) melhor com a temática 

da ritualização dos corpos (em que Foucault foi autor central), levantada pelos 

autores do que com as propostas de emancipação cultural dentro do universo da 

teoria crítica propostas pelos mesmos. Estes, não conseguindo encontrar no 

filme esta concatenação na forma de uma correspondência adequável, 

reduziram a Pedagogia de Keating a uma filosofia “liberal, sem medo de errar”, e 

que serve apenas para pôr barreiras ao político, “para policiar discursivamente a 

revolta... e para mascarar formas de dominação”72 (LEONARDO e MCLAREN, 

1999, p. 235).  

                                                 
68 P.230-231 
69 p.231 
70 p.232 
71 p.234 
72 Relembrando que no início da exposição do artigo de Leonardo e McLaren dissemos que as 

reflexões que os autores realizaram sobre Sociedade dos Poetas Mortos fizeram parte de um 
processo em que este filme se inseria como instrumento didático-pedagógico de um curso de 
verão de Fundamentos da Educação na Ucla. Neste curso, os autores deste artigo e co-
ministradores do curso, disseram ter encorajado os alunos e alunas a “avaliar criticamente as 
possibilidades do filme enquanto instrumento pedagógico crítico. Mais importante, pedimos que 
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Querer impor que todo filme seja socialista, marxista, crítico, etc., é 

desconsiderar o contexto fílmico, cinematográfico, semântico em que o filme foi 

produzido. Na mesma linha de argumentação de Brito (1995), afirmamos que o 

filme não tem obrigação de ser a tábua de salvação de ninguém, salvo nos 

casos em que interesses de ordens diversas interferem na sua realização; 

exemplos disto temos no circuito comercial em que se rodam os famosos filmes 

enlatados, ou mesmo o próprio cinema de arte como é conhecido, feito para 

espectadores especializados e que – diz-se – possuem gosto refinado, mas que 

na verdade (sem desconsiderar o valor dos filmes) debruça-se sob a mesma 

estratégia do cinema comercial: a repetição da estrutura narrativa: enquanto o 

último envolve e chama o espectador pela simplicidade da narrativa, o primeiro é 

feito para um espectador que se habituou a uma narrativa mais elaborada, com 

desenlaces inesperados, de tal forma, que não se pode mudar a fôrma narrativa. 
                                                                                                                                                  

interrogassem criticamente as presunções do filme a respeito do propósito da educação, e que 
problematizassem o projeto dele no que diz respeito à luta em torno da política cultural.” 
(p.213). O resultado deste processo foi explicitado pelos autores neste mesmo artigo, sob as 
seguintes afirmações: “A turma que assistiu Sociedade dos Poetas Mortos conosco mostrou-se 
inicialmente entusiasmada... Alguns viram-no como uma representação definitiva duma 
pedagogia crítica corporificada. Virtualmente ninguém foi capaz de discernir entre uma 
pedagogia crítica tal como articulada por Freire e outros educadores críticos, e a pedagogia 
liberal de Keating. (...) Descobrimos que a caracterização carismática de Keating por Robin 
Williams tornou difícil separar a personalidade envolvente do personagem da filosofia 
pedagógica que ele abraçava no filme. Nossas tentativas de contrastar a pedagogia de Keating 
com aquilo que vínhamos lendo sobre pedagogia crítica foram descritas como uma expressão 
de ‘marxismo militante’ ou de ‘visões sociais dogmáticas’, por alguns estudantes. Outros 
reagiram dizendo que o professor, sozinho, ‘não pode fazer muito mais do que prontificar-se a 
ajudar seus alunos em bases individuais’. A isso seguiu-se uma reação que enfatizou a 
vulnerabilidade da pedagogia crítica em termos de sanções administrativas por sustentar 
‘visões políticas parciais’. Em síntese, ... nossos alunos... reagiram à nossa pedagogia de 
modo muito semelhante aos de Keating no filme: de início hesitantes, cautelosos e céticos. 
Após discutirmos com nossa turma [leia-se: após a doutrinação no evangelho da teoria crítica – 
grifo nosso] várias leituras de pedagogia crítica e depois de desenvolvermos com ela um 
vocabulário de terminologia crítica, o grupo foi capaz de apontar muitas das limitações da 
filosofia e da práxis pedagógica de Keating. Ao final, a pedagogia crítica foi identificada com o 
produto duma localidade pedagógica que pode ser caracterizada como uma comunidade 
situada de aprendizes dialógicos comprometidos com o desenvolvimento dum imaginário 
socialista” (p. 239-240). Utilizando o mesmo artifício dos autores, contra-argumentamos, que a 
teoria crítica, nos termos colocados pelos autores, não deixa de ser menos ideológica do que a 
de Keating - aliás longe está a Pedagogia da neutralidade – propondo uma meta pedagógica – 
a emancipação cultural vinculada a um projeto socialista (qual?) – que submete a pedagogia a 
um ponto de vista pedagógico alheio (parafraseando os autores) à própria pedagogia porque 
reduz a meta pedagógica a uma dimensão que parece ser a mais nobre: a social. Recorrendo 
à própria conceituação de teoria pedagógica expressa no segundo capítulo deste trabalho, no 
tocante à idéia regulativa da integralidade da dimensão axiológica do pedagógico, observamos 
que essa meta socialista da pedagogia de Leonardo e McLaren negam a própria integralidade 
do pedagógico, na medida em que o reduz a dimensão social, portanto, não pode se afirmar 
como verdadeira para a Pedagogia, porque justamente a nega em sua especificidade. 
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Observamos ainda que nos ensaios, tanto de Brito (1995), como de 

Leonardo e McLaren (1999), a prática pedagógica do professor Keating é vista 

numa perspectiva subjetivista. Subjetivismo pedagógico este, fundamentado nos 

ideais do romantismo, que contribuíram para a configuração de uma pedagogia 

confusa e obtusa, beirando quase o hedonismo (traduzido num individualismo 

liberal) na perspectiva dos últimos e um tradicionalismo às avessas na 

perspectiva do primeiro. Diante disto, cabe-nos perguntar: em que medida a 

semântica do carpe diem contribui para a atuação pedagógica do 

professor? Quais os limites e as possibilidades de uma educação em que 

subjaz na sua intencionalidade um avatar existencialista? Poderíamos 

pensar numa pedagogia existencial, fundada não na tradição do mais puro 

romantismo, mas na Filosofia da Existência? Poderia ser então o carpe 

diem um aspecto levantado por dentro de uma reflexão da pedagogia à luz 

da Filosofia da Existência, em que aproveitar o dia tivesse a conotação de 

viver autenticamente a própria existência, sem fugir à responsabilidade, 

possibilidades e potencialidades que esta mesma impõe? “curtir o dia” 

poderia também significar que a vida é muito curta para a curtirmos de qualquer 

jeito, daí precisarmos ser autênticos e fiéis a nós mesmos. Estas questões 

encontram-se profundamente no terreno da Filosofia da Existência. 

Não poderíamos nos abster de exercitar a crítica à crítica que Brito 

(1995) e Leonardo e McLaren (1999) realizaram de Sociedade dos Poetas 

Mortos. Não por mera disputa acadêmica, pois reconhecemos o valor de suas 

análises sobre o filme - não à toa terem merecido um capítulo desta dissertação 

– nem para “encher lingüiça”, como se diz quando não temos mais o que 

escrever sobre um assunto. Esses dois olhares nos possibilitam introduzir com 

propriedade o filme em questão em nossas reflexões sobre a teoria pedagógica. 

Encontramos, tanto em Brito (1995), como em Leonardo e McLaren (1999) nas 
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suas visões sobre este filme – reiterando que o background do primeiro é a 

teoria do cinema e dos últimos é a teoria da educação, portanto, áreas distintas – 

caminhos a partir dos quais podemos refletir sobre a educação e a teoria 

pedagógica. Acreditando nas potencialidades desse filme, quanto ao teor 

pedagógico apresentado, e na busca, sempre renovada de compreender e 

ampliar sempre mais a teoria pedagógica, bem como seu espaço discursivo, nos 

dirigiremos a partir de agora para um elaboração própria sobre Sociedade dos 

Poetas Mortos.  
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CAPÍTULO IV: ESCOLA, CARPE DIEM E TEORIA PEDAGÓGICA: 

O OLHAR DA FILOSOFIA DA EXISTÊNCIA 
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4.1. Continuando o diálogo: Sociedade dos Poetas Mortos e Filosofia da 

Existência 

Cada obra de arte se expande mediante 
incontáveis camadas de leituras, e cada leitor 
remove essas camadas a fim de ter acesso à 

obra nos termos do próprio leitor. Nessa última 
(e primeira) leitura, nós estamos sós. 

Alberto Manguel, Lendo Imagens 

 

Este capítulo possui suas questões principais anunciadas no 

anterior, cuja mola propulsora (tecnicamente, hipótese) visa perscrutar a 

possibilidade de Sociedade dos Poetas Mortos contribuir para ampliação do 

espaço discursivo da Teoria Pedagógica a partir de uma reflexão mais ampliada 

desta teoria. 

Não podemos desconsiderar o peso metafísico que guarda a tradição 

da Teoria Pedagógica, com os seus princípios norteadores dos diversos modelos 

educativos: ahistoricidade, fixidez, abstração, univocidade, entre outros. Por 

outro lado, o arrebatamento de tais princípios pelo positivismo na área 

pedagógica não contribuiu para uma consubstanciação da Pedagogia, mas ao 

contrário, para o seu esvaziamento. Rechaçada a sua base metafísica, portanto 

epistemológica, axiológica, histórica e ética – difícil de ser negada quando 

considerada dentro de seu movimento histórico -, a Pedagogia passou a 

caminhar em diversos espaços discursivos que contribuíram, como já dissemos 

anteriormente, não para a sua conformação como campo teórico autônomo, mas 

para a sua redução a disciplinas e teorias científicas que se soldaram à 

Pedagogia como verdadeiros totalitarismos epistêmicos. Conhecemo-los 
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bastante: marxismos pedagógicos com os seus hibridismos e nuances diversas, 

psicologismos, sociologismos, filosofismos... (não há necessidade de nos 

adentrarmos em tema já tão conhecido, nas teorias, nas políticas e nas práticas 

educacionais). 

É no interior da discussão contrária a teorias pedagógicas anti-

sépticas, apostásicas e atomizadas que inserimos nossa reflexão sobre 

Sociedade dos Poetas Mortos, considerando-o como um texto imagético que re-

apresenta uma Teoria Pedagógica consistente, sobre a qual encontramos 

reflexos da Filosofia da Existência. Otto Friederich Bollnow, em “Pedagogia e 

Filosofia da Existência” (1971)73, juntamente com outra obra sua intitulada 

“Filosofia Existencial”74 (1946), fornece o material teórico principal que 

fundamenta nossa reflexão teórica sobre este filme. Encontramos 

correspondência teórico-imagética entre os fundamentos da Filosofia Existencial 

nos termos de Bollnow (1971) e os aspectos75 fílmicos de Sociedade dos Poetas 

Mortos, no momento em que identificamos nele aspectos de uma Teoria 

Educacional, na forma como a entendemos conforme o pensamento de Röhr 

(1999), explicitado no primeiro capítulo deste trabalho. 

Portanto, nossa primeira tarefa metodológica para dar início à análise 

do filme supracitado é demonstrarmos a ocorrência de elementos da Teoria 

Educacional no mesmo. Para tanto, realizaremos uma breve descrição das 

situações pedagógicas ocorridas no filme, na forma de um resumo. Por situação 

pedagógica compreendemos, toda situação em que há um processo 

educativo intencional, orientado por uma meta pedagógica que vise 

promover nos indivíduos, a partir de um processo de ensino-aprendizagem, 

                                                 
73 Título original em alemão: Existenzphilosophie und Pädagogik, publicado por W. Kohlhammer 

GmbH., em 1959. 
74 Título original em alemão: Existenzphilosophie. 
75 Por “aspectos fílmicos” aqui, nos referimos não só aos elementos existentes no interior da 

linguagem fílmica, mas às situações pedagógicas representadas no filme em questão, como 
também à forma como estas situações pedagógicas aparecem. 
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a humanização. Especificamente neste caso, esta situação pedagógica 

necessita ter origem no interior da instituição escolar. Instituição esta que tem 

papel fundamental no processo de formação dos seres humanos. Obviamente 

sabemos que há muitas situações pedagógicas que acontecem muito longe dos 

muros da escola, sobretudo quando observamos a amplificação do fenômeno 

pedagógico aos diversos espaços sociais. É justamente por esta razão, e 

também pelo motivo de haver muitos filmes que mostram situações pedagógicas 

para além da escola, que levantamos este critério para selecionar o filme: a 

Teoria Educacional re-apresentada deveria estar conectada a uma situação de 

educação escolar. 

De qualquer forma, no início desta pesquisa, ainda dispúnhamos de 

um extenso levantamento de filmes que hipoteticamente poderiam se enquadrar 

dentro deste critério. Portanto, houve a necessidade de pensarmos outros 

critérios de seleção. Dessa forma, elegemos o período entre 1980 e 1990 como 

mais um critério seletivo. Optamos por esta época por estar mais próxima do 

momento pedagógico atual, e por isso, trazer a possibilidade de apresentar 

filmes que acompanham e reflitam as questões mais contemporâneas sobre 

educação, tendo em vista que nossa reflexão sobre a Teoria Educacional dá-se 

no campo das discussões pedagógicas mais presentes. Dentro desta 

delimitação temporal, vimos no cinema norte-americano uma possibilidade 

fortuita de encontrarmos um filme para análise, tendo em vista a ampla 

repercussão de filmes norte-americanos no Brasil, distribuídos através dos 

diversos meios; Tv aberta, salas de exibição, vídeos cassetes, DVD´s, Tv por 

assinatura. Somando-se a esses critérios, o que de fato consubstanciou a 

escolha de Sociedade dos Poetas Mortos foi, ao assisti-lo numa atividade de 

pré-análise – atividade que ainda compôs a esfera da seleção e levantamento de 

filmes – encontrarmos a expressão de uma Teoria Educacional na forma como a 
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entendemos neste trabalho, restando-nos comprová-la, bem como identificá-la a 

partir dos elementos que esse filme apresenta em seu conteúdo. Os aspectos 

pedagógicos, apresentados por esse filme nos conduziu, apesar de uma ampla 

possibilidade de interpretações que o mesmo suscita, aos pressupostos 

pedagógicos que Otto F. Bollnow levanta sob a ótica da Filosofia da Existência. 

Daí ser necessário fazermos uma breve apresentação destes pressupostos 

pedagógicos, para, num terceiro momento, estabelecermos o diálogo. 

Em resumo, caminhamos metodologicamente no sentido de encontrar 

em Sociedade dos Poetas Mortos uma Teoria Educacional, e fazermos o 

caminho da teoria para o filme, para, a partir do filme que dialoga com a teoria, a 

identificarmos, e assim dar substância teórica, interpretativa, compreensiva a um 

espaço discursivo, tão aviltado pelas diversas áreas científicas: o pedagógico.  

 

4.2. Sociedade dos Poetas Mortos: um resumo 

 

Realizar um resumo de um filme, ou de qualquer obra, pode parecer 

uma tarefa aparentemente simples, porém não o é. Exige que lancemos uma 

visão de conjunto sobre o objeto a ser resumido. O resumo requer essa visão 

geral, sintética, que só conseguimos adequadamente se conhecermos e 

estudarmos profundamente o objeto76. Em geral, quando se quer fornecer uma 

visão geral sobre um filme, se produz uma sinopse; são os textos que em geral 

vemos nos seus encartes dos DVD’s e fitas de vídeo, em comerciais de 

                                                 
76 A realização do resumo deste filme contou com uma etapa em que necessitamos assisti-lo, 

observando e considerando diversos aspectos: fílmicos, cinematográficos, bem como as 
situações pedagógicas. Nossas anotações concernentes à descrição destes aspectos, que se 
deram em aproximadamente 100 páginas manuscritas, serviram de base para a realização não 
só deste resumo, mas também da análise do filme, pois participaram de uma etapa de pré-
resumo e pré-análise, em que de fato necessitamos estudar profundamente o filme. Estas 
páginas manuscritas contêm todos os diálogos do filme; informações semióticas sobre 
enquadramento da câmera, iluminação, montagem, entre outras, e nossas impressões no 
momento da assistência. Tais informações foram inseridas aqui na sua importância em relação 
à análise do filme. 



  

 

110

 
 

televisão, ou em cartazes nas salas de exibição de cinema, possuindo 

principalmente função publicitária, objetivando persuadir os prováveis 

espectadores, levando-os à assistência do filme anunciado, a fim de promover 

audiência, porque na verdade – e esta dimensão não podemos negar – filme é 

dinheiro. O resumo que fazemos aqui, porém, não se enquadra nesta 

perspectiva por duas razões principais: primeiro, pelas proporções – é muito 

mais extenso do que um habitual resumo de um filme; segundo, porque não 

possui em hipótese alguma função publicitária, mas sim a função de fornecer as 

informações necessários no sentido de respaldar a atividade de análise. Desta 

forma, resumiremos Sociedade dos Poetas Mortos, rompendo apenas com a 

formatação específica que caracteriza um resumo, quando passarmos a 

descrever as situações pedagógicas, haja vista a amplitude das linguagens77 que 

se interpenetram nestas situações e que necessitam ser descritas visando um 

melhor entendimento da análise. 

O resumo de Sociedade dos Poetas Mortos possui, neste trabalho, o 

sentido de fornecer, de maneira descritiva, um panorama geral deste filme, como 

preparação à posterior análise. A descrição será norteada pela apresentação 

das situações pedagógicas – enfocando as relações estabelecidas entre 

educador-educando - ocorridas no filme que são relevantes do ponto de vista da 

análise interpretativa à luz dos pressupostos teórico-filosóficos e pedagógicos da 

Filosofia da Existência, de acordo com as pressuposições apresentadas por 

Bollnow (1971). Isto indica que precedeu a esta descrição, como estratégia 

metodológica, uma pré-análise do filme selecionado78. Reconhecemos como 

                                                 
77 Entre as linguagens presentes nas situações pedagógicas do filme, a cinematográfica, a 

fílmica e a pedagógica (captada a partir dos diálogos e das expressões faciais e corporais dos 
personagens) foram as expressas em nossa descrição porque, interpenetradas, constituem um 
conjunto semântico que nos possibilita um entendimento mais profundo do filme abordado. 

78 Esta pré-análise deu origem a um artigo publicado no XVI EPENN - Encontro de Pesquisa 
Educacional do Nordeste, intitulado “Cinema e educação: elementos da teoria educacional em 
uma representação cinematográfica da educação escolar” (RÖHR e NASCIMENTO, 2003). 
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muitas vezes a atividade da descrição pode se configurar em algo enfadonho, 

tanto para quem a realiza como para quem a decodifica. Contudo, neste caso, 

nos encontramos diante da inevitabilidade desta atividade, tendo em vista que 

necessitamos lidar, do ponto de vista da análise deste filme, com dados 

concretos que só esta atividade pode fornecer. Se por um lado, necessitamos 

descrever para facilitar nosso próprio trabalho de análise, por outro, o leitor 

necessita possuir as informações básicas sobre esse filme para compreender a 

atividade analítica. Contamos ainda com a própria característica de fluidez do 

universo cinematográfico que pode inclusive trair nossa apreensão. Por isso, 

captar esse universo – já bastante codificado - e (re)codificá-lo na linguagem 

escrita, tentando decodificá-lo a partir de uma nova codificação (diferente, é bom 

lembrar) mostra-se como uma tarefa importante. Ressaltamos que é importante 

sim; contudo, reconhecemos as especificidades de ambos os códigos – o escrito 

e o cinematográfico - e sabemos, por isso, que um texto imagético não é 

passível à apreensão total pelo código escrito. Certamente nossa descrição não 

conterá as múltiplas nuances que a imagem cinematográfica pode nos mostrar; o 

primeiro plano, o segundo plano, a forma como se dá a iluminação, o 

enquadramento, a angulação, a música, as expressões dos atores, a intensidade 

das emoções ressaltadas não só pelos próprios autores, mas pelo tipo de lente 

usada para filmar, entre outras. Estes são só alguns aspectos do código 

cinematográfico que ressaltamos para mostrar a impossibilidade de uma 

descrição total do fato cinematográfico, qual seja, o filme. Apesar desta ressalva, 

nossa descrição insere-se com pertinência, como já dissemos, a partir da 

explicitação das situações pedagógicas que ocorrem na perspectiva de 

interrelacionamento entre professor e aluno. 
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Era uma vez...79 

 

 ...uma escola chamada Academia Welton. Era uma escola do tipo 

escocesa, que funcionava em regime de internato. Nesta escola passou-se uma 

história, no ano de 1959, período em que se anuncia a ruptura dos costumes 

ocorrida nos anos 60; também se dava no fim do segundo mandato de 

Eisenhower, que já perdia em popularidade, deixando espaço nas eleições para 

Kennedy ganhar de Richard Nixon. Os anos 50 representaram, mesmo para o 

povo norte-americano, um período de obscuridade, de rigidez também, pois a 

sociedade sucumbia aos horrores das grandes guerras e manifestava traços de 

cansaço. Era preciso apostar na juventude, pois esta sim, ainda não corrompida 

pelas capacidades destrutivas do próprio homem, e ainda inocente, poderia 

empreender a reforma da sociedade. A Escola Welton acreditava nessa reforma 

encontrando eco na Tradição, na Honra, na Disciplina e na Excelência, ideais 

nobres, a serem cultivados pela juventude no interior da escola. Esta história, 

que tem como pano de fundo a “desobediência civil”, foi escrita por Tom 

Schulman (roteirista), dirigida por Peter Weil e filmada por John Seale 

(cinegrafista) e chama-se “Sociedade dos Poetas Mortos”. Peter Weil descreve 

como começou a concebê-la:  

Quando eu entrei no prédio em St. Andrews, pela primeira vez, 

muitos quartos lá me provocaram e estimularam. Pensei em quais 

cenas eu filmaria e onde as filmaria... e todos os ânimos que 

estavam lá e as sensações que foram deixadas lá pelas energias 

e emoções dos jovens que passaram pela escola durante sua vida 

ativa eram palpáveis. Também gosto dos objetos, como a gaita de 

foles, que é um símbolo, é tátil, esses artefatos da escola são 

preciosos, são coisas sagradas; as velas, as flâmulas; isso é um 

ritual. Então pensei que esse seria um bom modo de começar o 

filme, de levar o público para o lugar que fui quando visitei a 
                                                 
79 O resumo do filme em questão foi gerado a partir do DVD intitulado “Sociedade dos Poetas 

Mortos” (Dead Poets Society). As informações técnicas encontram-se em anexo. 
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escola e pelo que passei há muitos anos atrás, quando eu era 

jovem em Bellehueview em Sidney, no meu primeiro ano de 

escola escocesa, onde eu queria cheirar os cheiros lá, como o 

cheiro de óleo e madeira, ou de couro velho e pó, ou livros... 

Essas são memórias profundas da minha época de escola. Na 

época da escola de todos, isso é uma coisa que, quer seja boa ou 

má, ou simplesmente chata, fica fortemente imprimida em nós, 

porque saímos da nossa casa, deixamos nosso pai, ou mãe, ou 

ambos, e, quando passamos por essas portas, não sabemos 

como será, ou como ficaremos, é um mistério.80 

 

Nesta escola, o conhecimento era um artefato muito importante a ser 

transmitido para os alunos; desempenhava mesmo o papel de antídoto no 

interior de uma escola que deveria ser uma instância redentora e corretora dos 

males sociais. O conhecimento, simbolizado por uma vela, no ritual organizado 

pela escola Welton na abertura do semestre letivo, deveria iluminar – leia-se 

inundar – os alunos da luz da tradição, só possível através de um ritual 

disciplinar conciso e consistente. Vemos, ao iniciar o filme, o diretor Nolan 

orientando minuciosamente um membro da administração da escola sobre como 

deveria realizar o ritual de transferência da chama da vela que estava em sua 

mão para as velas que estavam apagadas nas mãos dos alunos. Estes se 

encontram, portanto, adstritos a uma escola baseada numa concepção de 

educação que visa a cimentar costumes já estabelecidos pelas gerações 

anteriores, e que devem ser transmitidos para as gerações mais novas, tal como 

foram construídos e organizados. A metáfora da vela acesa pelo diretor da 

escola, Sr. Nolan, chamada pelo mesmo de “A luz do saber”, funciona como 

elemento simbólico que demonstra as intenções da instituição: uma vez aceso o 

fogo (do saber já produzido e que a tudo e a todos ilumina) é passado do diretor 

para os alunos, e de aluno para aluno. O acesso a este saber produzido é 

                                                 
80 Depoimento de Peter Weil contido no Bônus do DVD Sociedade dos Poetas Mortos sob o título 

“Comentários em áudio”. 
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adquirido na escola. Não por acaso as velas dos alunos estão apagadas; eles 

são como tábulas rasas, velas apagadas, que chegam à escola na condição de 

receptáculos do conhecimento, que não é inato, mas que só pode iluminá-los 

com a intervenção diretiva de um agente externo. O discurso inaugural do diretor 

Nolan revela a Academia Welton não só como uma escola que se sustenta no 

tradicionalismo, mas também como uma escola propedêutica. Vejamos: 

Há cem anos, em 1859, 41 rapazes sentaram nesta sala e 

ouviram a mesma pergunta que fazemos a vocês no início de 

cada semestre: Cavalheiros, quais são os quatro pilares? [os 

alunos levantam-se e respondem: Tradição! Honra! Disciplina! 

Excelência!]. Em seu primeiro ano a Academia Welton formou 

cinco alunos. Ano passado formamos cinqüenta e um! E mais de 

setenta e cinco por cento deles foram a universidades de prestígio 

[a platéia ovaciona o diretor, que exibe um ar portentoso]. Estas 

realizações são o resultado de uma dedicação fervorosa aos 

princípios aqui ensinados. Por isso que vocês, pais, têm nos 

enviado os seus filhos. É por isso que somos a melhor escola 

preparatória dos Estados Unidos [mais ovação da platéia]. 

 

As famílias, juntamente com a administração da escola, prezam um 

sistema acadêmico rígido e autoritário, em que a prioridade seja a preparação 

para o exercício das profissões mais nobres e valorizadas: Medicina, Direito, 

Engenharia, Administração, entre outras. Welton é uma escola destinada às 

elites, em que o princípio da excelência se afirma na medida em que os 

concluintes sejam os primeiros a entrar nas melhores universidades dos Estados 

Unidos. Assim, a qualidade do ensino é medida de acordo com o quantitativo de 

aprovações no vestibular: evidencia-se, portanto a meta da escola Welton. O 

professor, diante desta meta, deve seguir a “receita” pedagógica da escola com 

relação aos conteúdos curriculares e às metodologias que se adequam a esta 

finalidade precípua. O aluno deve corresponder a esta meta da escola, 

preocupando-se fundamentalmente com seu ingresso na Universidade. Se 
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considerarmos a época em que esta escola se insere, não podemos cometer o 

anacronismo de estranhar o seu tradicionalismo, que é encenado nesse filme 

com muita naturalidade pelo elenco de atores.  

 

 

 

Encontramos, na narrativa, basicamente dois modelos pedagógicos 

divergentes: o da escola, identificado como essencialmente tradicional e 

colocado no filme como a possibilidade mais plausível que resta à época no que 

se refere à classe social dos alunos, oriundos em geral de famílias abastadas; e 

o outro modelo pedagógico, que é assumido e representado pelo professor John 

Keating. Este, que foi ex-aluno de Welton – um dos melhores – passa a compor 

o corpo docente da escola para substituir um professor que se aposentou. Foi 

também o fundador do clube Sociedade dos Poetas Mortos, organização secreta 

que se reunia numa caverna para, segundo ele, inspirado no Thoreau, “sugar a 

essência da vida”. O modelo pedagógico de Keating se opunha ao da escola 

porque de fato se definia por uma teoria pedagógica que tinha como meta a 

humanização, a ser viabilizada por um processo pedagógico que enfoca as 

identidades individuais – e nesse caso se contrapõe à conformidade ao status 

Foto 1. Cerimônia de abertura do semestre letivo. Os alunos entram no auditório da 
escola levando os estandartes “Tradição, Honra, Disciplina, Excelência”
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quo, que era princípio da escola – através de valores humanistas e 

existencialistas. Professor Keating, apesar de reconhecer a importância de os 

alunos se formarem naquelas profissões (nobres) que geralmente foram 

escolhidas pelos pais dos alunos, encoraja-os a buscar em si próprios suas 

verdadeiras inclinações e desejos. 

Vemos a expressão desses desejos (mais íntimos) nos rostos, nas 

falas, dos personagens principais, contudo eles não podiam externá-los com 

tanta facilidade porque se encontravam num contexto social, familiar e escolar 

que os empurrava para a clandestinidade de suas ânsias individuais e juvenis. A 

Academia Welton não possuía rádios, televisão, não se liam jornais a não ser o 

Anuário da escola chamado de “Honra de Welton” (o próprio título já dá o tom do 

jornal; uma mácula incensurável); garotas também não eram permitidas, a 

escola encontrava-se isolada de tudo, aludia a uma prisão, onde sua arquitetura 

imponente e portentosa paradoxalmente contrastava com a paisagem que a 

circundava, que chamava a todos para a liberdade, apesar de vigiada. A vigília 

da escola para que “a luz do saber” não fosse apagada e continuasse a ser 

transmitida era tal que seu interior era “povoado” dos mortos, dos quadros das 

figuras que fizeram a história da humanidade: poetas, cientistas, filósofos, 

posicionados nas paredes, dentro das salas de aula, nos corredores, em tom de 

vigilância constante, para lembrar a todos que a tradição precisava ser mantida. 

Neil Perry, Todd Andersom, Knox Overstreet e Charlie Dalton 

constituem as micronarrativas principais do filme em torno dos quais ocorrem 

certos conflitos que, do ponto de vista pedagógico, possuem níveis de 

complexidades diferenciados. Neil Perry tem como conflito principal querer ser 

ele mesmo, seguir seu desejo mais intenso, que é atuar, encontrando na peça 

Sonho de uma Noite de Verão esta oportunidade, que ele realiza, mas a qual 

seu pai logo em seguida proíbe, tirando-lhe toda possibilidade de atuar no 
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momento porque tenta mandá-lo para a escola militar – onde ele passaria dez 

anos. Neil não quer esperar, seu impulso juvenil o impacienta; porém, não 

conseguindo enfrentar o pai, suicida-se. Todd Anderson sente-se anulado em 

sua identidade, é apenas a sombra do irmão, que foi anteriormente um dos 

melhores alunos de Welton. Por isso, sua família e o Diretor da escola lhe 

impõem esta tarefa de ser tão bom quanto seu irmão, mesmo não sendo si 

mesmo. Todd possui, no início do filme, uma aparente dificuldade para se 

expressar, dificuldade esta vencida a partir da intervenção do professor Keating, 

que o instiga a escutar a sua própria voz. Todd descobre então que possui 

capacidade de se expressar, tanto ou mais quanto Neil, que aparece como uma 

presença forte, expressiva para todos, mas que sucumbe diante das exigências 

do pai. O personagem Knox Overstreet apaixona-se por Chris, uma moça que 

estava quase noiva de Chet Danburry, filha de amigos de seus pais. Seu conflito 

começa aí, pois ele queria conquistá-la, mas ela era comprometida e com um 

rapaz de família amiga de seus pais. Se isto viesse à tona seria um escândalo, 

no que o personagem traduz como “Meus pais vão me matar”. Knox entra em 

crise e se desespera porque quer namorar Chris a todo custo. A paixão pela 

moça vence e ele vai procurá-la. Ela resiste. Ele insiste, apesar de tudo, e ao 

final, a conquista. Charlie Dalton é um personagem não muito complexo; movido 

por impulsos de paixão e principalmente sexo, anuncia sua virilidade o tempo 

inteiro e de maneira escarnecedora. Seu conflito maior é querer expandir suas 

energias sexuais, estar em contato com garotas, mas a escola as reprime. 

Charlie possui uma personalidade forte; quer fazer algo e faz, tanto é que 

escreveu um artigo, em nome da Sociedade dos Poetas Mortos, para o Anuário 

da escola pedindo que admitissem garotas. Tendo vindo a público e a 

administração da escola se manifestado, ele entregou-se e não acusou nenhum 

dos membros do clube, pois foi uma ação vinda dele próprio. Ao final do filme, 
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continuou firme em suas convicções e terminou sendo expulso de Welton. Como 

personagens secundários, temos Richard Cameron, Steven Meeks e Gerard 

Pitts, que também participam do clube Sociedade dos Poetas Mortos, reaberto 

por Neil Perry. As micronarrativas destes personagens apresentam conflitos em 

grau menor de complexidade, bem como constituem o fundo essencial das 

micronarrativas dos personagens principais. 

Os personagens acima citados, que são alunos da Escola Welton, 

compõem em primeiro plano o tecido narrativo no espaço escolar, a partir de 

diversas situações pedagógicas. Estas situações fluem no filme, começando 

com as aulas tradicionais e enfadonhas de alguns professores da escola, até 

chegar à fluência da aula de Keating que, num continuum em relação às outras, 

causa um rompimento no ritmo frenético de Welton que gira em torno do ato de 

estudar. As situações pedagógicas são apresentadas inicialmente na forma 

como ocorrem tradicionalmente na escola Welton; o contraponto à pedagogia de 

Keating, aparece mais à frente, no filme, não como um mero ponto de oposição 

expresso através de um óbvio maniqueísmo, mas como um ponto de tensão com 

a pedagogia assumida pela escola, bem como com a própria inserção de 

Keating na mesma; um professor transgressor que aceita ensinar numa escola 

com ideais antitéticos aos seus. 

Em Welton, a adolescência deve ser vigiada, levada à auto-vigilância, 

o que se faz através de vários mecanismos “pedagógicos”: a abundância das 

figuras dos clássicos impressas nas paredes da escola, as sinetas que tocam de 

uma aula para outra, o sino na torre da escola que parece tocar – ou dizer – que 

o tempo urge, que não se pode perder tempo com coisas mundanas, é preciso 

se disciplinar; o professor MacAllister que se incomoda com a espontaneidade e 

jovialidade dos adolescentes que descem das escadas, e grita: “Devagar, 

falange pubescente horrorosa”, entre outras coisas. Welton corporifica uma 
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pedagogia em que subjaz a ótica do adulto, que deve prevalecer sobre a 

juventude. 

Na aula de química, numa sala que parece ser um laboratório, se 

evidencia o contraste entre as inclinações “pubescentes” e espontâneas dos 

estudantes com a morbidez da aula, em que o professor literalmente domina a 

cena, a fala e aparece como o centro do processo de ensino, o que é 

demonstrado através do acompanhamento do professor pela câmera, numa 

perspectiva em que os estudantes mal aparecem, a não ser suas cabeças. O 

professor segue dando as instruções aos alunos: “Escolham três experiências da 

lista de projetos e entreguem um relatório a cada cinco semanas. As primeiras 

vinte perguntas no fim do capítulo um devem ser entregues amanhã”. A ênfase 

nesta aula, portanto, é posta sobre o professor, sobre os livros que aparecem 

distribuídos em pilhas por toda a sala e sobre as atividades, o que revela o 

enfoque portanto na atividade de ensino. 

A aula de latim, na qual o professor MacAllister, da mesma forma que 

na cena anterior, se dá ao sabor de métodos tradicionais, em que o professor 

profere as palavras em latim, em tom grave e portentoso e os alunos as repetem 

em coro: “Agricolam – Agricola – Agricolal – Agricolarum – Agricolis – Agricolas... 

De novo por favor... Agricola...”. Tudo ocorre naturalmente, todos demonstram 

convicção de seu papel naquela situação: os alunos que escutam e repetem 

num harmonioso coro às palavras que saltam da boca do professor em tom de 

uma obviedade mecânica. 

Mecanicidade que se repete na aula seguinte, de trigonometria, em 

que Dr. Hager, o professor, diz: “O estudo da trigonometria requer precisão 

absoluta. Quem não entregar a lição de casa perderá um ponto na média final. 

Peço que não testem minha paciência”. A imposição de uma vida mecânica e 
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repetitiva dá-se por fim sob os auspícios da autoridade, centralizada nas figuras 

do professor e da administração da escola. 

Como em um fluxo, a aula seguinte segue. Mas esta é diferente. É 

aula de Literatura, não por ser simplesmente de Literatura, mas porque o 

professor que a viria ministrar, rompe com as fórmulas metodológicas 

tradicionalmente utilizadas em Welton. Literatura para o professor John Keating 

não se reduz a uma disciplina curricular em que é necessário apresentar o 

conteúdo tendo em vista um objetivo externo à própria ação pedagógica e 

externo à própria Literatura, que é o acesso à universidade, objetivo explícito da 

Escola Welton, a fim de ter uma carreira de sucesso, objetivo explícito dos pais 

dos alunos. Para Keating, a Literatura81 tem como principal fundamento a 

condição humana. Sendo assim, dar aula de literatura, para ele, significava 

humanizar a vida através da humanização da própria Literatura. Esta não é um 

conjunto de escolas literárias classificadas a partir de critérios arbitrários, onde 

poetas e escritores escreveram sobre coisas arbitrárias. Mas escreveram sim 

porque tinham um coração, emoção, vida, porque, em fim, eram humanos. 

Keating sabe que sua visão pedagógica é antitética à da escola a qual ensina, 

mas o que para ele é mais importante é tornar os alunos seres humanos 

autênticos, formando-os numa perspectiva integral; ele reconhece que os alunos 

necessitam, dentro das condições concretas, ter uma profissão, da mesma forma 

como reconhece que a vida é muito curta para que os alunos se deixem encher 

tanto de objetivos externos a si próprios – impostos pela escola e por fim pelos 

pais – que se esvaziem como pessoas, constituindo-se dentro de uma robótica 

existencial, no interior de uma vida sem significado. Daí, as aulas de Literatura 

de Keating chamarem a atenção para o que há de mais importante na vida: é 

                                                 
81 Ao utilizarmos o termo Literatura, com maiúscula, estaremos nos referindo a uma disciplina 

acadêmica. Já literatura, com minúscula, será usado quando estivermos nos referindo à 
literatura em geral. 
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estarmos conscientes das escolhas que fazemos, estarmos conscientes de 

quem somos, o que só é possível quando escutamos nossa própria voz. 

Profissão, escola, sentimentos, desejos, razão devem ser interpenetrados 

profundamente por cada um de nós, de maneira ímpar, porque afinal, não somos 

um rebanho de seres humanos, prontos para nos padronizar de acordo com 

objetivos que não partem de nós. Este é o tom filosófico das aulas de Keating, as 

quais faremos uma breve exposição. 

A primeira aula de Keating em Welton causa tamanho estranhamento 

nos estudantes, pois estes se encontram sentados em suas carteiras, como se 

de fato estas os aprisionassem. Muitos livros empilhados em cima das carteiras. 

Elas são “marcadas” – devemos lembrar bem desta saudosa expressão “banca 

marcada”, porque, parece, ela foi muito cara a nós durante nossa infância e 

adolescência. Cada carteira guarda os livros de cada aluno e eles sempre se 

sentam nas mesmas, do início até o final do filme. Keating já está dentro da sala 

de aula, mas no interior de uma pequena sala, onde o professor guarda seus 

pertences. Ao vê-lo, os alunos, um pouco agitados, entram “em forma”, ajeitam a 

postura, ficam sérios. Seriedade quebrada quando Keating entra na sala de aula 

assoviando, sem dizer uma palavra, andando entre as filas de cadeiras e sai da 

sala, indo ao corretor. Os alunos não acreditam, estão em choque, pois a 

naturalidade tradicional das aulas foi rompida. É possível “lermos” os 

pensamentos dos alunos a partir do espanto estampado em seus rostos, que 

parecem dizer: “esse professor é louco”. Keating volta à porta da sala e diz 

apressadamente: “Venham, venham”. Eles então saem do transe ritualizado e 

auto-vigilante, que estava arraigado como natural em seus corpos e 

pensamentos, e o seguem até o corredor. No corredor, Keating posiciona-se à 

frente de um armário, com portas de vidro, que simboliza os pilares Honra e 

Tradição da escola, através de fotos de antigos alunos e troféus. A turma de 
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alunos de Keating não rompe tão facilmente a auto-vigilância de seus corpos, 

pois parecem necessitar manter certa distância do professor. Todos eles não 

ultrapassam uma mesa retangular que se encontra no meio do corredor; a mesa 

se interpõe entre professor, de um lado, alunos, de outro, por trás e ao lado da 

mesa, mas nunca na frente dela. Quase toda cena é mostrada em plano geral, 

em que todo ambiente do corredor é apresentado, sob uma angulação em que a 

câmera aparece acima do eixo do olhar humano, fixada no alto, portanto, o 

ambiente é mostrado do alto de forma a termos uma visão geral do que ocorre e 

não só do professor. Vemos os alunos em pé, desajeitados, com o compêndio 

de literatura nas mãos.  

 

 

 

As primeiras palavras de Keating soam na voz de Walt Whitman:  

- Ó capitão! Meu capitão! 

- De onde é isso? Alguém sabe? Nem idéia? 

 
Keating então responde, já que os alunos nada dizem: 

- É de um poema de Walt Whitman sobre o Sr. Abraham Lincoln. Turma, vocês 

podem me chamar de Sr. Keating, ou, os mais audaciosos podem ousar: “Ó 

capitão! Meu capitão! 

Foto 2. Cena da primeira aula do professor Keating, na sala de troféus da escola Welton. No 
armário, atrás do professor, estão os troféus e as fotos dos antigos alunos da escola Welton. 
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Sob o espanto de uns e o ceticismo de outros, Keating continua com 

sua aula. O que segue sua identificação não só como professor, mas como 

pessoa, é a identificação dos alunos: lê na sua prancheta o nome de alguns 

alunos, fazendo comentários provocativos sobre seus nomes, chamando-os para 

ler poesias ou fazendo indagações. O que Keating parece pretender com isto é, 

através da poesia e das provocações, sacudir os alunos para o que há de mais 

óbvio: suas próprias identidades, em que seus nomes são o ponto de partida. O 

primeiro dos alunos a ser chamado pelo professor é Pitts; ele deve ler uma 

poesia no livro de hinos. Pitts abre seu livro em tom de espanto e anuncia o título 

de modo indagador: 

- Às Virgens para Aproveitar o Tempo? 

O título do poema parece algo profano. Daí os alunos serem tomados 

por certo estranhamento. Mas Keating cada vez mais os incita a desmistificar 

aquela realidade cristalizada na qual estavam inseridos, onde não se admitia 

algo diferente, onde o diferente era pecaminoso e proibido.  

 Keating: - Apropriado, não é? [em direta ironia] 

Pitts inicia a leitura: 

- “Pegue seus botões de rosa enquanto pode. 

- O tempo está voando. 

- A estas horas, flores que hoje riem, amanhã estarão mortas”. 

 
Keating anuncia então o tema da aula: 

- “Pegue seus botões de rosa enquanto pode.” O termo latim para esse 

sentimento é carpe diem. (...)  

- Por que o autor usou essas frases? 

Dalton responde: - porque está com pressa. 

Keating: - Não. [usou] porque somos comida para as minhocas, rapazes. Porque, 

acreditem se quiserem, cada um de nós nesta sala, um dia vai parar de respirar, 

ficar gelado e morrer. 



  

 

124

 
 

 
Neste momento, Keating pede que os estudantes aproximem-se e 

observem atentamente as fotografias dos ex-alunos de Welton dispostas no 

armário: 

- Não são diferentes de vocês, são? 

 

 

Estão tão próximos das fotografias que seus próprios rostos aparecem 

nelas refletidos sobre o vidro que as protege. Neste encontro, as imagens do 

passado fundem-se às imagens do presente. Keating possibilita aos alunos 

verem que a vida é uma só, que o tempo mais importante não é só o que já foi – 

a tradição -, mas que na verdade a tradição só faz sentido se vista por dentro do 

momento mais essencial de nossas vidas: o presente, porque ele junta, numa 

dimensão só todas as possibilidades de existência, incluídas as do passado e as 

do futuro82. 

Keating continua:  

- Porque, rapazes, esses jovens atualmente estão fertilizando narcisos.  

                                                 
82 Abordaremos a concepção de tempo na Filosofia da Existência no momento da análise desse 

filme, no que respeita a esta cena que estamos descrevendo e já anunciando algumas 
questões a serem posteriormente observadas. 

Foto 3. Fotografia dos ex-alunos de Welton.
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- Mas se ouvirem de perto, ouvirão como sussurram o legado deles para vocês. 

Aproximem-se. Ouçam! [a câmera aparece por dentro do armário, onde estão as 

fotografias, como se as fotografias é que estivessem falando, na voz de Keating]: 

- Carpe... ...diem.... Carpe diem! (...) Aproveitem o dia, rapazes. 

 
 
 

Partindo da premissa de que as rosas, na poesia clássica, simbolizam 

a brevidade da vida, Keating chama atenção para aspectos essenciais na vida 

humana: a precariedade e a brevidade inevitáveis da vida; viver é sempre uma 

ação aberta, impossível de ser aprisionada pela tradição. Por isso, justifica o 

professor, é fundamental que a vida, em qualquer esfera, seja saboreada em 

toda a sua intensidade e plenitude. Neste sentido, o lema Carpe diem ou 

“aproveitem o dia” deve constituir uma atitude diante da vida. A perplexidade dos 

alunos frente ao lema proclamado pelo professor, evidencia-se claramente, 

sobretudo porque se sabem (por sentimento, por intuição e por imposição) 

inseridos numa realidade pedagógica tradicional. Contudo, sua aparente 

perplexidade diante da pedagogia transgressiva praticada pelo professor não é 

ilusória nem inconsistente, mas constitui também a (re)afirmação de sua própria 

perplexidade perante os “estandartes” da escola (Tradição, Honra, Disciplina e 

Excelência) que são bradados por eles como “tramóia, horror, decadência 

excremento”. Brado que não soa publicamente – não poderia ser – mas na 

clandestinidade de suas alcovas. Aproveitar o dia é colocado para os alunos não 

como uma forma qualquer de levar a vida, ou de aproveitá-la de todos os modos 

possíveis, de maneira impensada. O que acentua, ao contrário, a premência de 

aproveitar o dia de maneira autêntica e responsável é o reconhecimento da 

morte através das fotografias dos ex-alunos, que segundo Keating, já estariam 

“fertilizando narcisos”. Diante do reconhecimento da morte e de nossa própria 

finitude, nos perguntamos: qual a vida que devo vivenciar? Se os alunos não 

observassem profundamente aquelas fotografias, não refletissem exatamente 
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acerca de seu significado, poderiam, naquele momento e sem o perceber, estar 

inclusive mortos mesmo estando vivos, uma vez que corriam o risco de 

continuarem a ser simples figurantes, refratários das idéias alheias sempre 

iguais aos outros. 

Na segunda aula de Keating, dá-se a continuidade do tema da aula 

anterior. É a aula em que o professor escarnece do Ensaio do Dr. Evans 

Pritchard, e incita os alunos a rasgarem as páginas de seus compêndios 

referentes a este ensaio. Reproduziremos parte deste ensaio, que foi lido pelo 

aluno Neil Perry, segundo pedido de Keating: 

- Entendendo a poesia, Dr. J. Evans Prichard, Ph.D.  

- “Para entender a poesia, precisamos primeiro ter fluência em seu meio, rima e 

expressões. Depois fazemos duas perguntas: o objetivo do poema foi 

representado com talento? Esse objetivo é importante? A primeira questão avalia 

a perfeição do poema. A segunda, sua importância. Assim, que essas questões 

são respondidas, determinar a excelência do poema passa a ser relativamente 

simples. Se a perfeição do poema é marcada no eixo horizontal de um gráfico e 

a importância no eixo vertical, calcular a área do poema resulta na medida da 

sua grandeza”. [Keating desenhou este gráfico no quadro simultaneamente à 

leitura e os alunos desdobravam-se em acompanhar a leitura em seus 

compêndios e desenhar em seus cadernos o gráfico feito pelo professor]. ... 

 

 



  

 

127

 
 

 
 

 

Keating olha fixamente os alunos e diz:  

- Excremento! Não estamos abrindo valetas, estamos falando de poesia. 

Pede então que os alunos rasguem todas as páginas do ensaio de 

Pritchard. Eles resistem, ficam inertes. Olham espantados uns para os outros e 

para Keating. Se o fizessem profanariam o livro, o currículo escolar, a escola, por 

fim, seus próprios pais. Mas Keating literalmente obrigou-os a eliminar o 

“excremento”83. Charlie Dalton foi o primeiro aluno a rasgar a página do livro. De 

todo modo ele não aceitou aquela visão de poesia; enquanto seus colegas liam e 

copiavam a anotação de Keating no quadro negro, ele tinha desenhado no 

caderno em sua carteira, sobre seu compêndio, um par de seios. Outros alunos, 

passam a rasgar, mas bastante vacilantes, enquanto Keating grita: 

- Vamos, rasguem! (...) Não é a Bíblia. Vocês não irão para o inferno por isto. (...) 

- Continuem rasgando! Esta é uma batalha. É guerra. Os feridos podem ser seus 

corações e almas. 

                                                 
83 Esta atitude de Keating, se a observarmos atentamente, não é pedagogicamente tão nova 

como poderíamos supor. É só lembrarmos da Pedagogia de Sócrates e mesmo de Platão, em 
que o ponto de partida do processo pedagógico era a eliminação de toda prerrogativa externa 
ao próprio homem, de todo conhecimento que lançasse uma névoa e obstruísse o caminho 
rumo à autenticidade. 

Foto 4. Keating desenha a “Escala Pritchard” no quadro negro para demonstrar como o 
autor, Pritchard, avalia poesia a partir de um gráfico. 
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- Exércitos de acadêmicos avançando, medindo poesia. Não aceitaremos isso. 

Chega do Sr. Evans.  

- Agora, classe, aprenderão a pensar sozinhos de novo. Aprenderão a saborear 

palavras e a linguagem. Não importa o que digam, palavras e idéias podem 

mudar o mundo. (...) Não lemos nem escrevemos poesia porque é bonitinho. 

Lemos e escrevemos poesia porque somos humano. A raça humana está repleta 

de paixão. E Medicina, Advocacia, Administração e Engenharia são objetivos 

nobres e necessários para manter-se vivo. Mas a poesia, beleza, romance, 

amor, é para isso que vivemos. Citando Whitman: 

- “Ó eu! Ó vida! 

- Entre as questões que reaparecem 

- Os trens de desesperançosos 

- Cidades cheias de tolos 

- O que há de bom entre eles 

- Ó eu? Ó vida! 

- Resposta: Estar aqui. A vida existe e há identidade.  

- Essa brincadeira de poder continua e você pode contribuir com um verso.” 

- Qual será o verso de vocês?, [Keating pergunta e a câmera focaliza o rosto de Todd, dando 

a impressão de que a pergunta foi dirigida principalmente a ele, o aluno menos expressivo]. 

Na aula seguinte, Keating continua a incitar Todd Anderson, porque 

percebeu exatamente qual era sua fraqueza. Todd, o filho caçula, a esperança 

familiar renovada, que deve ser perpetuada pelo que seu irmão mais velho 

começou e que se traduz numa carreira de sucesso, é simplesmente um 

espectro sem vida, o espelho e a sombra do irmão. Sua fraqueza está na sua 

falta de resistência, no seu medo de ter identidade, que se traduz num 

comportamento tímido e no medo de se expressar. Keating, no transcurso da 

aula, faz uma pergunta à classe, que não responde; então a dirige a Todd: 

- Sr. Anderson? Vamos! Você é um homem ou uma ameba? [Todd, permanece 

aprisionado no silêncio] 
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Nesta mesma aula, cujo tema era Shakespeare, entre explicações e 

poesias, ao final, Keating lança o que foi sua maior provocação e incitamento 

enquanto prática pedagógica: ele se põe de pé no birô.  

 

 

Segue-se uma pausa que expressa a perplexidade daquele ato. Todos 

o olham, atordoados, pois mais uma figura pedagógica mitificada havia sido 

profanada. É preciso reconhecermos que há certos símbolos e objetos na 

Pedagogia que possuem uma natureza cabalística, principalmente se 

representam a atividade de ensino. Algo de sagrado, de enigmático e de 

impenetrável ronda a figura do birô de um professor. Tal como o professor, o 

birô, escrivaninha, ou mesa, como queiramos chamar, representa a centralidade 

do processo pedagógico – isto, num modelo pedagógico tradicional - porque 

abriga o corpo ritualizado do professor. Não é permitido a um aluno sentar no 

birô no momento de uma aula. Keating rompe com esse ritual escolar, 

maculando esse objeto. Ao fazer isso, passa uma outra mensagem: 

- Eu estou em pé na minha mesa para lembrá-los que devemos constantemente 

mudar nossa visão. O mundo é bem diferente daqui. Não acreditam? Vejam por 

si próprios. Vamos! Vamos! [Neil Perry e Charlie Dalton levantam-se quase que 

automaticamente, seguido depois pelos outros alunos]. 

Foto 5. Keating em pé no birô. 



  

 

130

 
 

 
Keating continua: 

- Quando você acha que sabe alguma coisa, você tem que olhar sob outro prisma. 

Apesar de parecer bobagem ou errado, tente! Quando você ler, não considere só 

a opinião do autor. Considere o que você pensa. Você deve encontrar sua 

própria voz. (...) Thoreau disse: “A maioria dos homens vive vidas de desespero 

dormente.” Não se resignem a isso. Fujam! Não caminhem ao abismo como 

zumbis. Olhem ao seu redor. (...) Atreva-se a destacar-se e a encontrar um novo 

solo. 

- Além das suas redações, quero que componham um poema, uma obra original. 

[os alunos recebem a tarefa de mal grado] (...) Terão que lê-lo em voz alta na 

frente da aula... [Neste momento, Todd está em cima do birô e Keating da porta 

da sala, já de saída, diz]: 

- Sr. Anderson, não pense que não sei que esta tarefa o deixa apavorado, sua 

toupeira. [Keating apaga a luz da sala e a câmera focaliza num close o rosto de 

Todd, assustado, no escuro, sugerindo que ele encontrava-se num abismo].  

 
Enquanto Todd representa84 uma “toupeira” assustada, Neil Perry, seu 

colega de quarto, representa uma personalidade que parece polarizar-se em 

relação à de Todd. Neil é decidido, destemido, curioso, criativo, não teme se 

expressar para os outros. Foi ele quem, ao descobrir o antigo clube dos Poetas 

Mortos, ao investigar a vida de Keating, que decidiu reabri-lo, que incitou os 

alunos a irem para a caverna “sugar a essência da vida”, que lhes arranjou e 

criou razões para irem à caverna durante a noite ao invés de ficarem estudando. 

Neil Perry parecia querer o tempo todo invadir-se de si mesmo, deixar-se levar 

pelos seus desejos mais intensos. Foi nesse processo de busca de si mesmo 

que ele, ao “escutar sua própria voz”, encontrou-se com o teatro e com a 

atuação, que era para ele o encontro consigo mesmo. Em um dos diálogos com 

Todd, ele diz: 

- Já sei o que quero fazer agora! O que está dentro de mim! [com o panfleto 

anunciando os testes para a peça Sonho de uma Noite de Verão] (...) Eu vou 

                                                 
84 Não nos referimos aqui à atividade de representação deste personagem pelo ator, mas à 

atitude do personagem de representar para si mesmo alguém que ele não é. 
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atuar! Sim, sim! Vou ser ator. Desde que eu me lembre, quero tentar ser ator. Eu 

tentei até fazer uns testes no verão, mas é claro que meu pai não deixou. Pela 

primeira vez na minha vida, eu sei o que vou fazer, meu pai querendo ou não. 

Carpe diem! 

 
Neil está disposto a “tudo” por seu sonho. Na verdade, quase tudo. Ele 

prefere sonegar ao pai sua empreitada, mas exime-se de enfrentá-lo, de pôr 

diante do pai seus desejos. Todd, o garoto medroso, mas bastante prudente, já o 

alerta de que esconder do pai não é a melhor solução. Mas Neil não o ouve, 

irrita-se. A sua força começa dentro de si, expande-se com firmeza nas diversas 

situações, mas esbarra no pai. As forças expressivas de Neil esvaem-se diante 

das imposições paternas. O pai projetou toda a vida do filho, principalmente a 

vida acadêmica e profissional, e nada, nem mesmo o próprio filho, pode 

modificar. Cabe a Neil apenas a tarefa de executar o melhor que o pai poderia 

lhe dar. Na perspectiva do pai deste personagem, não há crueldade, mas sim 

cuidado, rigidez, obsolência. Ele não quer que o filho sofra dificuldades na vida, 

privações, como as que ele sofreu. Contudo, isto só pode ser conseguido à custa 

da anulação incondicional do próprio filho, porque na verdade, este deve 

constituir a versão multi-melhorada do pai, deve espelhar os seus mais dignos 

projetos, deve ser tudo o que seu pai não foi mas gostaria de ser. Pai e filho 

estão conscientes desta situação. Não é à toa que Neil sente exaurir suas forças 

diante da força do pai; ele quer ser ele mesmo, mas não quer desagradar ao pai, 

porque intimamente sente que o pai, de seu jeito, o ama. Contudo, é essa 

fraqueza que o faz sucumbir. Eximindo-se de escolher entre ser autêntico e ser o 

reflexo paterno, Neil tenta realizar as duas coisas. Tira “A” em todas as matérias, 

é um dos melhores alunos de Welton. Ao mesmo tempo consegue o papel 

principal em Sonho de uma Noite de Verão, falsifica uma carta de permissão do 

diretor Nolan e de seu pai, para poder participar da peça. Ele sabe que seu pai 

não permitiria, pois já o tinha proibido de participar das atividades do Anuário da 
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Escola e já tinha dado o aviso: “Depois que você se formar, poderá fazer o que 

bem entende. Até lá, fará o que eu quiser.” A fraqueza de Neil é não se opor ao 

pai. Atuar em Sonho de uma Noite de Verão poderia ter sido uma oportunidade 

potencialmente significativa para Neil vencer esta fraqueza. O personagem não 

percebeu que o que havia de mais essencial nesta situação não era 

efetivamente convencer o pai a deixá-lo atuar ou mesmo de atuar 

clandestinamente sem que o pai soubesse, mas o que era mais essencial era ele 

mostrar para o pai que possuía voz, desejos próprios, que possuía, por fim, 

identidade. Enquanto Neil Perry não escolhe um caminho e divaga pela névoa 

da representação e da mentira, Todd Anderson é empurrado, literalmente 

sacudido pelo professor Keating, no sentido de reconstruir sua identidade e 

deixar de representar o garoto obediente. (Observemos que ambos os 

personagens, não obstante suas personalidades serem muito diversas – Todd, 

introvertido e Neil, extrovertido – apresentam fundamentalmente o mesmo 

conflito. Porém, apenas um deles o enfrenta verdadeiramente). 

Keating quer ouvir a voz dos alunos, estimular sua criatividade, 

possibilitar-lhes pensar sobre seus valores, suas verdades a fim de perceberem 

que de fato podem pensar por si próprios e que a vida não se constitui e se 

determina só a partir do que os outros dizem – os grandes vultos da 

humanidade: os clássicos – mas que a vida pode ser feita por cada um de nós, 

desde que percebamos que podemos “contribuir com um verso”. Esta é a tônica 

da aula em que os alunos devem ler suas próprias poesias. Knox dá início: 

- Para Chris: 

Vejo uma ternura no sorriso dela. 

Um brilho emana dos seus olhos. 

Mas a vida está completa, 

O contentamento é meu 

Só em saber que... está viva. [Ele amassa o papel entre os risos dos alunos] 

- Desculpe, capitão. É uma idiotice. 
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- Não é uma idiotice. É uma boa tentativa, tocou num dos grandes temas, o amor.  

Um grande tema, não só na poesia, mas na vida. 

 
Após a leitura da poesia de Knox, que ficou expressivamente frustrado 

(no fundo, a frustração de Knox é encontrar-se indeciso sobre levar à frente ou 

não o amor por Chris), dá-se seguimento à atividade, em que chega a vez de 

Todd Andersom. Keating parece conhecer profundamente a agonia de Todd; ele 

sabe que só existe uma forma de tirá-lo do casulo, sabe que naturalmente o seu 

desabrochar dificilmente acontecerá, por isso ele o provoca constantemente. 

Keating decide que chegou a sua hora de iniciar um processo de mudança, já 

que Todd, sozinho, não consegue decidir. Este é posto à beira de um abismo, do 

qual não pode fugir; Keating o obriga a se expressar e o aluno se vê diante da 

incondicionalidade desta situação, da qual o professor o jogou. Diante da 

resposta negativa de Todd, que diz não ter feito um poema [apesar de ter 

tentado como foi demonstrado em cenas anteriores do filme] Keating o encurrala 

diante de todos na sala de aula: 

- O Sr. Anderson acha que tudo dentro dele é inútil e vergonhoso. Não é verdade, 

Todd? Não é esse seu maior medo? 

- Acho que está enganado. Acho que você tem algo dentro de você que vale muito 

(...) 

- Todd, eu gostaria que você desse um brado bárbaro. [Keating o convida a 

levantar da carteira e bradar “yawp”. Todd está aparentemente irritado, 

constrangido, mas não foge à situação. Enquanto isso, Keating o incita 

fervorosamente, quase que num desespero, para que o aluno brade forte, como 

um homem] 

 
Todd então brada com firmeza, o que agrada Keating, e então tenta 

sentar-se. Keating não deixa, pois pressente que há dentro de Todd muito mais 

a ser dito, mas que é preciso ser arrancado. A imagem de Walt Withman torna-

se aí um recurso pedagógico eficaz e não apenas um ornamento vigilante 

pendurado na parede. Keating pede que o aluno olhe para o quadro de W. 
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Withman e tente dizer, de imediato, o que o poeta o faz lembrar. Todd responde 

gaguejando: 

- Um homem louco. 

- Que tipo? Não pense. 

- Um maluco. 

- Quero uma resposta melhor. Use sua imaginação. Diga a primeira coisa que 

aparece na sua cabeça. Mesmo que seja bobagem. 

- Um homem dentuço suado. 

- Muito bem, afinal, há um poeta em você! 

- Feche os olhos! Descreva o que vê! [Keating segura a nuca de Todd com uma 

das mãos, enquanto a outra ele a põe sobre seus olhos]. (foto 6) 

- Uma imagem flutua ao meu lado. 

- Um louco dentuço suado? 

- Um louco dentuço suado com um olhar que golpeia meu cérebro. 

- Isso é excelente. Faça ele fazer algo. 

- As mãos dele me estrangulam. 

- É isso aí. Maravilhoso 

- E ele está balbuciando algo. 

- O quê? [Keating afasta-se de Todd e o deixa só, porque este é o momento de 

ele expressar sua própria voz] 

- Balbuciando: “A verdade. A verdade é como um cobertor, que sempre deixa seus 

pés com frio.” [todos riem e Todd abre os olhos e sai por um momento do transe, 

no que Keating imediatamente aproxima-se e fecha seus olhos novamente, 

ordenando-lhe que esqueça os outros] 

- Esqueça eles, esqueça. Fique com o cobertor. Fale do cobertor. 

- “Você empurra, estica, nunca há suficiente. Você chuta, bate, nunca cobrirá 

nenhum de nós. Desde que chegamos chorando até partirmos mortos, só cobrirá 

seu rosto, enquanto você berra, chora e grita.” 
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Keating ajoelha-se ao chão, numa atitude de admiração enaltecimento 

daquele aluno, que acabara de vencer talvez o seu maior medo. Os alunos, 

perplexos e maravilhados, o aplaudem. Esta situação pedagógica é, sem dúvida, 

uma das cenas talismânicas deste filme. 

Orientado pelo carpe diem, mais um aluno, Knox Overstreet, caminha 

no sentido de resolver seu conflito atual: decidir se refrea seus impulsos 

amorosos em relação a Chris ou os assume e parte para a conquista. Em uma 

reunião na caverna, no torpor do desespero, ele toma uma decisão: vai procurar 

Chris. Ele duvida, pois não há decisão sem dúvidas. Mas ele insiste no amor 

pela moça e telefona para ela, mesmo sabendo do risco que corre, de ser 

rejeitado e mal visto por ela, pelos seus pais e pela família do namorado dela, 

amigos de seus pais. No momento em que toma a atitude audaciosa de telefonar 

para Chris, e aceitar seu convite para ir a uma festa – mesmo que na casa de 

seu namorado – recai sobre ele a convicção de que de fato a amava e que 

deveria aproveitar todas as possibilidades de conquistá-la. De fato, ele aproveita. 

Na festa na casa de Chet, no momento em que todos estão bêbados e Chris 

Foto 6. Momento em que o professor Keating tenta fazer com que Todd consiga romper o 
medo de se expressar e componha uma poesia.
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dormindo no sofá, Knox a beija. Seu namorado vê e o agride com murros. 

Porém, sob o brado carpe diem, Knox continuava feliz, pois havia beijado sua 

amada. No dia seguinte, Knox vai até a escola de Chris pedir-lhe desculpas e 

declama na frente de todos – e sem hesitar – uma poesia que havia feito para 

ela, tornado mais forte o seu desejo de conquistá-la. 

Neste mesmo dia, Charlie Dalton anuncia, em uma reunião na 

caverna, que havia publicado um artigo no Anuário da escola em nome da 

Sociedade dos Poetas Mortos pedindo que a administração de Welton aceitasse 

garotas. Contudo, os estudantes que integram o clube manifestaram-se contra, 

pois não queriam ter a identidade revelada, pois desafiar a tradição da escola 

era algo, para eles, inconcebível. Mas Charlie quer ver a mudança concretizada. 

Na verdade, ele parece ser o que menos aceita a Academia Welton, pois esta 

obstaculiza o que para ele é muito forte: seus impulsos sexuais. Quando o artigo 

é publicado e o escândalo vem à tona, a administração da escola realiza uma 

reunião no auditório com todos os estudantes a fim de descobrir quem foi o 

autor. Charlie entrega-se, sofre uma punição (foto 07) através de um castigo 

físico (o diretor Nolan bate em suas nádegas com uma palmatória), é coagido a 

entregar os membros da Sociedade dos Poetas Mortos, mas assume a culpa 

sozinho porque também, afinal, a atitude de publicar o artigo foi oriunda apenas 

dele próprio. 
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Charlie parecia não se importar se a conseqüência deste ato 

ocasionasse sua expulsão, bem como queria impressionar o professor Keating, 

mostrar para ele que sabia aplicar bem a lição dada por este professor: o carpe 

diem. Porém, Keating chama a sua atenção para que compreendesse que 

“aproveitar o dia” e “sugar a essência da vida” 

- ... não significa afogar-se nela. Claro que há hora para atrever-se e hora para ter 

cuidado, e um sábio sabe qual é a hora. 

 
Dalton tenta persuadir o professor: 

- Mas pensei que fosse gostar... 

- Não. Você ser expulso da aula não é audacioso para mim. É idiotice. Porque 

você perderá grandes oportunidades. 

- Como o quê? 

- Se mais nada, a oportunidade de assistir minhas aulas. Entendeu? (...) Isso 

serve para todos! 

 
Observamos que, no decorrer da história, os personagens principais 

apresentam seus conflitos pedagógicos e existenciais encaminhados no sentido 

de solucioná-los positivamente em relação à meta pedagógica proposta por 

Keating, que era a busca pela autenticidade, em que o lema carpe diem servia 

como meio e processo viabilizador deste objetivo. O aluno Neil Perry foi tocado 

Foto 7. O Diretor Nolan castiga o aluno Charlie Dalton
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por esta meta, mas só em parte. O personagem queria “aproveitar o dia”, ser fiel 

a si mesmo, mas escondendo-se da pessoa a qual ele mais necessitava se 

mostrar: seu pai. Este, ao descobrir que o filho o ludibriou e o contrariou, ao 

participar dos ensaios de Sonhos de uma Noite de Verão, vai até a escola e o 

proíbe de atuar. Neil não o enfrenta, tenta sem sucesso, mais uma vez, enganá-

lo: diz ao pai que não falou nada sobre a peça porque queria fazer-lhe uma 

surpresa. Reluta para não abandonar a peça, pois encenará Puck, o papel 

principal, e a estréia acontecerá no dia seguinte. O pai de Neil, cego por ter sido 

contrariado, cego porque o filho “não aceita” o que ele tem de melhor para lhe 

oferecer, exige sua saída da peça. O filho obediente, diz ao pai que o atenderá. 

E o pai, que não enxerga o próprio filho, encerra a conversa: 

- Fiz muitos sacrifícios para você chegar aqui, Neil, e você não vai me decepcionar 

[a câmera mostra o pai em primeiro plano. Ao fundo, aparece o filho, sob uma 

lente embaçada, o que ressalta sua condição de anulação]. 

 
Mas Neil, por outro lado, é jovial, impulsivo e impaciente. Desespera-

se, não só por conta da proibição paterna, mas principalmente porque nada 

consegue fazer em relação ao medo de fracassar diante do pai. Nesta esfera, o 

carpe diem para Neil não o consegue tocar. Desesperado e sentindo-se inerte, 

ele vai procurar o professor Keating para que este o aconselhe. Neil demonstra 

ter consciência de toda a situação: que atuar é seu desejo mais intenso, sua voz 

mais autêntica, porém reconhece que o pai, no fundo, quer o seu bem, apesar 

de estar planejando toda a sua vida, sem lhe deixar o menor espaço para optar. 

Keating lhe aconselha, não com palavras prontas e soluções aplicáveis, mas 

com indagações: 

- Já falou para seu pai o que está me dizendo? Sobre sua paixão pela atuação? 

Mostrou isso para ele? 

- Não posso. 

- Por que não? 

- Não posso conversar assim com ele. 
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Keating é enfático:  

- Você está atuando para ele também. Está no papel de filho responsável. Sei que 

parece impossível, mas você tem que falar com ele. Tem que mostrar quem você 

é, o seu coração. 

- Eu sei o que dirá. Dirá que atuar é uma fase e eu deveria esquecer. Que estão 

contando comigo. Dirá para eu tirar da cabeça, “para meu próprio bem”. 

- Você não é um servente. Se para você não é fase, prove isso para ele, através 

da sua convicção e paixão. Mostre isso a ele e se ele ainda não acreditar, então 

você terá saído da escola e poderá fazer o que quiser. 

- Não [Neil chora] E a peça? O show é amanhã à noite. 

- Você tem que falar com ele antes de amanhã à noite. 

- Não há uma maneira mais fácil? 

- Não! 

- Estou encurralado [Neil sorri tristemente] 

- Não está! 
 

No dia seguinte, Keating, na sala de aula, encontra-se com Neil. Estão 

sozinhos. Pergunta ao aluno se falou com o pai. Neil mente para o professor, 

representa para ele também, da mesma forma que representa para o pai. Diz 

que falou e que o pai o deixou participar da peça e continuar atuando. Por fim, 

representa para si mesmo, enganando-se, ao achar que o pai não descobrirá. 

Enquanto Neil sucumbe ao fracasso diante do professor, do pai e de si mesmo, 

Knox continua persistindo no seu amor por Chris. Chegado o dia da estréia da 

peça, ele a convence de irem juntos ao teatro, enquanto ela é vencida pelo seu 

amor e o deixa tocá-la, pegar em sua mão, e responde ao seu carinho85. Este 

momento, para Knox, significou apenas a concretização de uma mudança que já 

havia se processado nele anteriormente: a decisão de ouvir a si mesmo. Foi isto 

que o impulsionou para Chris, sem a menor certeza e segurança se ela o iria 

aceitar, mas com apenas uma certeza: estava lutando pelo que de fato queria, e 

nesse sentido, estava sendo autêntico. 

                                                 
85 É necessário considerarmos que se trata aqui de uma paquera em que se dá na década de 50. 

Nossas equivalentes atuais que simbolizam a aceitação do outro neste tipo de relação, 
sabemos, são bem diferentes e não há necessidade de citarmos. 
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Neil vai para a estréia da peça e faz o que melhor sabe fazer: 

representar (foto 07). Se por um lado, ele precisou mentir para o pai e para o 

professor para ir atuar em Sonho de uma Noite de Verão, por outro lado, 

vivenciou neste momento específico, o que havia de mais autêntico em si 

próprio: o amor pela atuação. Nada o abalou em sua estréia como ator, nem 

mesmo a presença ríspida de seu pai na audiência da peça, lançando-lhe um 

olhar cortante. Neil pressentia que o pai iria reprovar, mas não vacilou e 

prosseguiu encenando.  

 

 

Quando seu pai entra no teatro, ao que parece na metade do 

espetáculo, somos até levados a pensar que Neil desistirá, irá se esconder. 

Terminada a peça, Neil, que foi bastante aplaudido, sai de trás dos bastidores e 

lança o seu último lampejo de esperança: um sorriso; que logo se desfaz, ao se 

defrontar com o ar sério e coercitivo do pai. Este, tão cego que está, não 

consegue abrir os olhos para o talento do filho, que todos aplaudem, menos ele. 

Pai e filho vão para casa. A mãe os esperava, visivelmente nervosa. O pai de 

Neil, anuncia, no escritório seus novos planos para o filho: sairá de Welton e irá 

para a escola militar de Braden, passando nesta dez anos, depois irá para 

Foto 8. Neil, como Puck, o personagem principal da peça Sonhos de uma Noite de 
Verão.
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Havard. Neil olha para a mãe, lacônico, diante das injunções do pai. Parece 

pedir o seu socorro, pois suas forças esvaíram diante do pai. Neil ainda suplica 

ao pai que o ouça: 

- Tenho que lhe dizer o que sinto. 

- O quê? O quê? Dizer-me o que sente? [indaga o pai] 
 
 

Neil, não consegue transpor a barreira que criou sobre si mesmo em 

função do muro de incompreensão levantado pelo pai: 

- É sobre esta história de atuar? Se for, pode esquecer. O que é? 

- Nada [responde o estudante, sentando-se no sofá, desolado, derrotado, diante 

do pai e diante de si mesmo. A câmera acentua a fraqueza de Neil, pois foi 

enquadrada de cima para baixo, dando a impressão mesmo de achatamento. 

Para acentuar a superioridade e a altivez paterna, a câmera foi enquadrada de 

baixo para cima] 
O que segue, já sabemos, Neil, impacienta-se com a impossibilidade 

de não concretizar seu desejo mais intenso, que é a atuação, não encontrando o 

sentido mais profundo do carpe diem, suicida-se. Ele acha que “aproveitar o dia” 

significa pôr os desejos mais íntimos acima de todas as coisas a ponto de 

realizá-los de qualquer maneira. Não compreendeu que, o simples fato de 

assumir para o pai que tinha vontade própria implicava assumir, com convicção, 

para si mesmo sua identidade; conseguir do pai a permissão para atuar em 

Sonho de uma Noite de Verão seria apenas um resultado possível a se 

conseguir; ser autêntico constitui uma atitude tomada muito mais em relação a si 

mesmo, à afirmação de si mesmo, do que propriamente uma atitude de 

convencimento do outro de que se é ou se diz ser. 

Todd revolta-se com a morte de Neil e diz saber que o culpado de tudo 

foi seu pai. Mais uma vez no filme, este personagem deixa fluir de si mesmo o 

que há de mais verdadeiro.  
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Obviamente, a Academia Welton, que possui um nome e uma tradição 

a zelar, não poderia deixar o suicídio desse aluno sem o seu culpado 

correspondente, ou o que conhecemos como bode expiatório. Sem 

estranhamento, o bode expiatório só poderia ser encontrado na figura de 

Keating, a figura destoante da escola, que tinha métodos heterodoxos e 

(supostamente) objetivo de incitar os alunos a se rebelarem contra a Pedagogia 

de Welton. A morte de Neil foi tratada pela escola não como um suicídio, mas 

como um homicídio, sobre o qual o diretor Nolan avisa que, “a pedido da família 

de Neil, conduzirá uma investigação completa sobre o assunto”, e pede a 

cooperação de todos. Cameron delata o clube Sociedade dos Poetas Mortos, 

bem como todos os seus participantes. É-lhes requerido, como única saída, para 

evitar a expulsão e maiores escândalos, assinar um documento que descreve 

detalhadamente o que acontecia nas reuniões da Sociedade dos Poetas Mortos 

e como o professor Keating os estimulou a reabri-lo e utilizá-lo como inspiração 

para comportamentos “errôneos e egoístas”, dizia o documento (foto 9). Este 

acusava ainda Keating de ter “encorajado Neil Perry, dentro e fora da sala de 

aula a seguir sua obsessão em atuar, mesmo sabendo que era contra a vontade 

dos seus pais.” A conclusão do documento traz explicitamente a autoria do 

“crime”: “O abuso do Sr. Keating, de sua posição como professor, foi a causa 

direta da morte de Neil”. Todd Anderson, o último a assinar, reluta, porém, 

coagido pela presença dos pais e do diretor da escola, bem como das 

assinaturas dos próprios amigos, também assina. A câmera não o mostra 

assinando, pois é um momento muito doloroso para o personagem; a elipse da 

cena de Todd assinando é desnecessária diante do sofrimento emanado, porque 

espectador vê claramente a expressão do sentimento de que está traindo a si 

próprio, pois não acredita em nada daquilo que o documento diz.  
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No entanto, Todd, tem oportunidade de expressar o que pensa e 

desmentir o documento no momento em que Keating entra na sala de aula, 

durante a aula de Literatura ministrada provisoriamente pelo próprio diretor da 

escola em substituição a Keating. Na sala, estão duas carteiras vazias, a de Neil 

Perry e a de Charlie Dalton, que foi expulso por ter batido em Cameron ao 

revoltar-se com este por ter delatado o clube. Todd, se levanta e repete o gesto 

sugerido por Keating em sua aula anterior: sobe na carteira e diz: “Ó capitão, 

meu capitão!” (foto 10). O diretor, exasperado, lhe ordena - sem sucesso - que 

desça. Seu gesto é seguido por outros alunos e a figura do diretor, que expele 

ordens no vazio, some diante da homenagem e do reconhecimento dos alunos. 

 
Foto 9. Documento da escola responsabilizando Keating pela morte de Neil.
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Apesar de a maioria dos alunos demonstrar, a partir desse gesto, que 

acreditavam na pedagogia de Keating, este não conseguiu fugir do fracasso; não 

só do evidente e inevitável fracasso profissional, mas também do fracasso 

pessoal, existencial. Keating sabia que fracassou, por acreditar e considerar a 

liberdade do aluno, viu um de seus alunos sucumbir à morte. Ao final de tudo, 

Keating, embora reconhecido por alguns de seus alunos, termina só: tiraram-lhe 

a possibilidade de realizar o que mais amava: educar. Por outro lado, sua própria 

visão de educação pode ter lhe traído. Este sentimento é demonstrado numa das 

últimas cenas em que ele, após a morte de Neil, está sozinho, na sala de aula, 

sentado no birô. Vai até a carteira de Neil e encontra o livro – Cinco Séculos de 

Poesia - que ele havia lhe dado para reabrir as reuniões do clube dos Poetas 

Mortos, o folheia e encontra na folha de rosto o poema de Thoreau que nos 

chama para “sugar a essência da vida” e que era utilizado na abertura das 

reuniões. O começo de tudo, a frase de abertura das reuniões, que clama pela 

vida, terminou em morte.  

 

Foto 10. Momento em que Todd sobe na carteira.
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4.3. Sociedade dos Poetas Mortos e Teoria Pedagógica 

 

Sociedade dos Poetas Mortos é um filme do final da década de 1980, 

ambientado no final da década de 1950. A leitura que aqui fazemos deste filme 

possui, inevitavelmente, o óculos do início do século XXI. Contudo, o novo 

século que então vivemos – época de incertezas, de rupturas paradigmáticas, de 

redefinição econômica, científica, por fim, culturais – não execrou o que temos 

de mais essencial: a condição humana.  

As condições culturais de um povo, de uma civilização, 

inevitavelmente, são sustentadas por esta condição óbvia. Atualmente esta 

“condição óbvia”, que é a condição humana, é bastante contestada no terreno da 

Filosofia, por constituir-se em um paradigma hegemônico - o antropocentrismo – 

que foi (será ainda?) talismã da modernidade. No tempo em que Deus era visto 

como o centro de tudo, refletir sobre o homem era uma atitude de insubmissão. 

Atualmente, falar do homem é uma atitude retrógrada, é não querer avançar. 

Observamos, na história da humanidade, diversos humanismos, para citar os 

mais conhecidos, Sócrates, Platão, Giordano Bruno. Pensar a condição humana 

é extrapolar o epistemologismo que reduz toda reflexão sobre o homem como 

puro antropocentrismo, pensável apenas à luz da ciência. Muito além da ciência, 

existe um mundo humano, onde esta se encontra inserida, como mais uma 

dimensão humana, entre todas as outras. Portanto, pensar o ser humano é 

pensá-lo em sua multiplicidade de aspectos que o compõem. Nesse sentido, 

Sociedade dos Poetas Mortos nos fornece elementos para refletirmos sobre o 

ser humano por dentro de um contexto pedagógico. É uma história que fala de 

nós mesmos, apesar de ocorrida em época anterior – que ainda assim, do ponto 

de vista da História é muito recente – que fala do que há de mais essencial no 

ser humano. Este é o ponto de partida da Pedagogia do Professor Keating, foco 
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de nossa atenção. Entretanto, necessitamos justificar a não centralidade da 

Escola Welton no prosseguimento de nossa discussão. 

Dissemos, anteriormente que toda Pedagogia que nega o ser humano 

em sua integralidade não pode se afirmar como autenticamente pedagógica, 

porque sua meta desvia-se do fundamento de toda ação pedagógica: a 

humanização. É o caso da Escola Welton. Sua meta pedagógica nega a 

integralidade dos educandos, na medida em que se apóia totalmente em 

determinações externas ao próprio processo educativo. Determinações, 

sobretudo economicistas, que reduzem e aprisionam o humano apenas nesta 

dimensão, portanto reduzem a educação a um processo de formação de 

profissões. A educação, nesta perspectiva, assume a função de formar, dar 

forma a ..., a partir de uma receita – o currículo – que segundo o próprio diretor 

da escola já está “testado e provado” – portanto não havendo necessidade de 

mudar. Com a negação de formar o ser humano de maneira integral (pois na 

escola Welton o aluno deve unicamente preocupar-se em passar nos exames 

vestibulares), a verdade “pedagógica” encontra-se nos conteúdos de ensino, que 

devem ser impostos aos alunos sem contestação por parte destes, pois o ensino 

de tais conteúdos já provou a sua eficácia nas aprovações nas diversas 

faculdades, segundo afirmação do diretor Nolan. Nesse sentido, A educação é 

uma fôrma. Educa-se em Welton como se estivesse fazendo um bolo. Os alunos 

são o material desconexo, esvaziado de sentido, uma massa amorfa, que deve 

ser enformada, cozida pela inculcação, e depois jogada ao mundo, para ser 

consumida, como um produto (nobre, quem sabe... um médico, um advogado...). 

Contudo, o corpo humano, esse produto, às vezes consumido por relações 

objetais, tem, como diz Arnaldo Antunes, “alguém como recheio”86. A negação 

da integralidade dos alunos em Welton, é uma negação da própria Pedagogia. 

                                                 
86 Poesia de Arnaldo Antunes intitulada “O corpo” . Encontra-se no seguinte endereço: 

http://www.tvcultura.com.br/musikaos/88/poesia-arnaldoantunes.htm 
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Portanto, a educação empreendida pela escola não se afirma como verdadeira 

do ponto de vista pedagógico. Mas isto não significa dizer que a Academia 

Welton não se ampara em uma verdade “pedagógica”. Toda Pedagogia 

necessita ser orientada por uma verdade, tendo em vista que toda ação 

pedagógica é intencional, direcionando-se para um telos, ou para o 

estabelecimento de finalidades. As finalidades de Welton orientavam-se para 

uma idéia de formação dos indivíduos para a inserção nos cargos nobres da 

sociedade, daí a escola ser propedêutica. Esta meta pedagógica assumida por 

Welton, ao apoiar-se nos pilares da “Tradição, Honra, Disciplina, Excelência”, 

tornava os alunos subservientes aos seus desígnios, portanto não respeitava 

sua liberdade. A liberdade dos jovens estudantes, aliás, deveria ser 

incessantemente freada, a fim de haver a preservação dos princípios 

norteadores da escola. Mas podemos, por outro lado, contra argumentar que de 

certa maneira estas metas são necessárias para os alunos na medida em que 

visa introduzi-los no interior da sociedade (e da melhor forma), mesmo que 

dentro de uma ótica mantenedora do status quo. De qualquer forma, 

solidariamente a sociedade se harmoniza organicamente (na melhor tradição 

durkheimiana). Ainda assim, à custa de fins estritamente sociais, as liberdades 

individuais seriam desrespeitadas. A Academia Welton, vista sob a ótica da 

Teoria Educacional por nós apresentada anteriormente, entra em desacordo com 

as dimensões axiológica, epistemológica e ética, por fim, entra em desacordo 

com a própria condição humana, na medida em que a reduz a fórmulas 

tecnicamente viáveis, a enclausurando num despotismo pedagógico, porque 

direcionada intencionalmente a uma meta anti-pedagógica. 

Negamos, portanto, a possibilidade de vermos por dentro da 

Pedagogia professada por Welton, uma Teoria Pedagógica autêntica, nos 

termos apresentados. Teoria esta que encontra reflexo na Pedagogia 
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desenvolvida pelo professor Keating. Este professor, não demonstra ser um 

revolucionário, que quer mudar os rumos da escola e da própria sociedade. Ele 

não propõe o novo, propõe sim uma Pedagogia diferente daquela assumida pela 

escola. Se observarmos atentamente, a Pedagogia de Welton é mais recente e 

“avançada” do que propriamente a pedagogia de Keating, porque apóia-se numa 

filosofia que explicita e implicitamente justifica uma sociedade burguesa e 

meritocrática a partir de uma ética que se dá num espaço leigo onde é possível 

se separar a pessoa da própria doutrina por ela assumida87. Nesse sentido, o 

ponto de vista sobre o agir certo e o agir errado depende do lado em que se 

está; se do lado de uma ação com vistas à humanização ou se do lado de uma 

atitude que vise à satisfação dos próprios interesses: resta apenas escolher, pois 

ambos podem estar certos. Em Welton, a forma e a técnica é mais importante do 

que o conteúdo da educação. O que mascara esta configuração são justamente 

os pilares da “Tradição, Honra, Disciplina e Excelência” que, esvaziados de 

significado, possuem unicamente uma função dissimuladora, pois a própria 

escola, no momento em que se encontra em vias de se complicar em virtude do 

suicídio do aluno, mente, dissimula e engana em nome da Tradição, que na 

verdade é apenas o molde falacioso de uma educação que responde 

concretamente às demandas de seu tempo com relação a um extrato social bem 

definido, a elite. 

A educação praticada pelo professor Keating inscreve-se na mais 

antiga tradição pedagógica humanista ocidental, porque busca um modelo de 

formação humana com vistas à uma ética da autenticidade, em que a pessoa e a 

doutrina devem constituir uma unidade, ou dizendo de outra forma, onde educar 
                                                 
87 Identificamos claramente no referido filme a classe social originária dos estudantes. Estes 

refletem não só a camada social da qual fazem parte, bem como o grupo cultural a que 
pertencem, demonstrando caracteres culturais do período histórico em que estão inseridos. É 
possível observarmos, por exemplo, quando a câmera mostra todos os alunos reunidos no 
auditório, e mesmo nos corredores da escola, a ausência completa de negros. Um aluno negro 
numa escola que atendia um extrato dominante da sociedade, naquela época, seria algo, no 
mínimo ousado, no máximo, impensável. 
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e viver são faces de um mesmo processo: a humanização. Já encontramos no 

próprio Sócrates este pensamento, em que o palco da educação é a 

perscrutação de si mesmo, a auto-afirmação de si mesmo em face das ameaças 

plasmadoras que vêm de fora e que pesam sobre sua liberdade. 

Keating quer formar não meros profissionais, mas pessoas que, dentre 

as dimensões constitutivas de sua educação, conseguem também se formar em 

um ramo profissional. A busca de si mesmo e a fidelidade a si mesmo 

configuram a meta pedagógica de Keating. Ser fiel a si mesmo, na perspectiva 

deste professor, não significa a rechaça do outro, mas a afirmação da própria 

condição humana, na medida em que esta não se define pela conformidade e 

por uma idéia essencial e universal do que seja o homem, a partir da qual todos 

os outros devem adequar-se.Tornar-se humano, na perspectiva de Keating é 

estar aberto às múltiplas possibilidades que a vida oferece, bem como estar 

aberto às múltiplas dimensões humanas a partir das quais é possível o homem 

expressar-se; intelectualmente, emocionalmente, intuitivamente, 

profissionalmente, entre outras, que podemos observar por dentro da prática 

pedagógica do professor. Neste sentido, a pedagogia por ele praticada 

aproxima-se da integralidade humana. 

Keating apresenta convicção ao pôr diante dos alunos sua meta 

pedagógica. A força de sua convicção, que é existencial, processa em alguns 

dos alunos a assimilação desta meta. A verdade, na Pedagogia de Keating, é 

subjetiva, contudo, não se configura numa escolha arbitrária, mas deve provir de 

uma necessidade interior. Porém Keating sabe e reconhece que esta meta não é 

a única possível nem a verdade suprema. Ele não a impõe aos alunos, mas os 

obriga a vê-la como uma possibilidade. Observamos isto na cena em que 

Keating obriga o aluno Todd Anderson a expressar-se. Keating não quer provar 

para si mesmo que sua meta é a melhor ou a mais verdadeira, mas quer mostrar 
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a este aluno, por convicção, de que ser fiel a si mesmo, ouvir a própria voz, pode 

salvá-lo da anulação de si. Todd encontrava-se aprisionado numa prisão sem 

correntes nem cadeados; isto o incomodava, mas ao mesmo também ele não 

tinha força para ver outra possibilidade além desta que estava arraigada no seu 

íntimo. Keating, intervém pedagogicamente de maneira autoritária, pois, se não 

interviesse, provavelmente Todd não sairia do buraco negro da anulação, e 

permaneceria uma “toupeira”. Nesse sentido, entendemos que Keating não 

impôs a sua verdade, mas forçou o aluno a perceber que a sua verdade era 

também uma possibilidade de existência, a partir da qual o aluno, sozinho, 

poderia buscar a sua própria verdade. Ao perceber que Todd estava ouvindo sua 

própria voz e começava a esboçá-la através da composição da poesia, Keating, 

se afasta e o deixa só. 

A morte de Neil, no entanto, parece abalar as convicções de Keating, 

porque, de todo modo, foi, embalado por uma idéia, o carpe diem, – apesar de 

não assimilada em completude – que Neil suicidou-se. Isto é revelado não só 

pela tristeza, mas pela frustração expressa pelo professor ao chorar a morte do 

aluno enquanto olha o livro de poesias que utilizavam no clube dos Poetas 

Mortos. Keating pressentia que Neil não tinha forças para enfrentar o pai, ao 

demonstrar perceber que o aluno mentia também para ele, mas não pôde 

interferir diretamente porque se o fizesse estaria negando o que ele mesmo 

acreditava; sabia que, naquele momento, só Neil poderia resolver o seu conflito. 

De alguma forma, aquela verdade, que não foi assimilada integralmente por Neil, 

não era inteira, e não o poderia ser. O professor Keating expressou 

profundamente o que enunciamos mais anteriormente, a partir do pensamento 

de Röhr (1999) de que formar um ser humano integral, respeitando sua 

liberdade, fundamentados numa verdade que é antes de tudo humana parece 

uma “frustração programada na profissão do educador” (p.102), pois não só a 
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Pedagogia, mas a própria condição humana são realidades inteiramente 

precárias e abertas a um universo de possibilidades infinitas, possibilidades 

estas refreadas a partir dos próprios limites humanos. A Pedagogia é irrealizável 

em sua completude, justamente por estar sempre limitada às condições de 

nossa existência, em que se entrecruzam as diversas esferas: individual, social, 

política, econômica, entre outras. Este é o dilema do educador, do qual 

necessitamos ter em consideração, sem contudo desistir de educar. 

Não obstante a constatação de que é possível, no escrutínio deste 

filme, percebermos o delinear de uma Teoria Pedagógica, necessitamos, 

portanto investigá-la, descobri-la, descascá-la. Para tanto, buscamos na Filosofia 

da Existência, especificamente nas obras de Bollnow anteriormente enunciadas, 

o fundamento para realizarmos a referida tarefa. Salientamos que, apesar do 

aparente risco de a análise desse filme desembocar num filosofismo pedagógico, 

observaremos que a correspondência entre os aspectos pedagógicos 

apresentados pelo filme e os elementos teórico-pedagógicos expressos na obra 

deste autor redundam na configuração de uma Teoria Pedagógica, e não só, 

mas confirmam a possibilidade desta teoria, re-apresentada no filme, contribuir 

para ampliação das discussões epistemológicas sobre a Pedagogia, bem como 

para a dilatação do espaço discursivo da mesma. 

 

4.4. Teoria Pedagógica e Filosofia da Existência 

 
 

Indagamos: faz sentido se ensinar a “pensar por si mesmo”? É esta 

uma tarefa realizável pela Pedagogia? “Pensar por si mesmo” significa uma 

atitude subjetivista, individualista e romântica que se inscreve no cogito 

cartesiano e por isso isola o homem da coletividade? Por outro lado, pensar 

sempre de acordo com..., num espaço em que não resta liberdade para a atitude 
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autêntica, também se configura como uma tarefa legitimamente pedagógica? 

Assumir uma prática pedagógica que se apóia em princípios existencialistas 

significa fundamentalmente o quê? 

O fato de o carpe diem trazer à cena o tema da indeterminação e da 

precariedade da existência humana não significa necessariamente recair no 

niilismo, numa apostasia diante da vida em prol de um modo individualista de 

viver e de uma maneira subjetivista de ensinar, a partir dos quais e só neles é 

possível a auto-realização. Dessa forma, a apresentação que faremos dos 

pressupostos pedagógicos que Bollnow (1971) expõe à luz da Filosofia da 

Existência buscará contribuir no sentido de elucidar mais estas questões. 

A obra “Pedagogia e Filosofia da Existência” foi escrita no fim dos anos 

50 do século passado, época em que o auge da Filosofia da Existência já havia 

passado, apesar do ressurgimento de um modismo em torno destas idéias, não 

só por dentro da Filosofia mas na literatura, cinema, pintura, teatro, poesia, entre 

outras instâncias divulgadoras desse pensamento. Otto F. Bollnow não se 

considerava em primeiro lugar um filósofo, mas um pedagogo, de religião 

protestante, nascido na Alemanha. Portanto, a obra acima mencionada não trata 

de temas especificamente filosóficos, mas de questões pedagógicas: “... 

partimos dos problemas educacionais e, a partir deles, colocamos a questão: 

que a Pedagogia pode aprender dos estímulos da Filosofia Existencial?” (1971, 

p. 31-32). Este autor pretende buscar a contribuição da Filosofia da Existência 

para a Pedagogia no que respeita à sua concepção de homem, tomando a 

“imagem existencialista do homem” como fonte de inspiração para compreender 

os “processos instáveis” ocorridos no interior das diversas situações 

pedagógicas, porém negligenciados pelas teorias tradicionais ou considerados 

meros eventos acidentais a serem evitados. O autor, porém, reconhece que ao 

lado dos processos de instabilidade ocorridos na vida humana há também 
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processos estáveis, de forma que não é possível, ao observarmos o cotidiano, 

considerarmos a vida como apenas redutível à radicalidade da precariedade, 

indeterminação e instabilidade da existência. Desse modo, Bollnow (1971) 

observa nas categorias da Filosofia existencial uma forma mais adequada para 

compreender especificamente os processos instáveis ocorridos na vida humana, 

e nesse sentido refletir e configurar uma imagem pedagógica que abrigue 

interpretativamente as formas instáveis e descontínuas. Sendo assim, a Filosofia 

da Existência serve apenas como princípio heurístico que aponta para estas 

formas instáveis. O autor enfatiza a relação entre Pedagogia e Filosofia da 

Existência nestes termos visando esquivar-se de posições exageradas 

assumidas por certos filósofos existencialistas, bem como de maneira geral pelo 

próprio movimento. 

A Filosofia da Existência traz ao palco das discussões filosóficas 

temas antes negligenciados pela Filosofia Clássica ou pelos sistemas filosóficos 

em que posições essencialistas eram premissa basilar. O que Bollnow (1971) 

chama de processos instáveis e descontínuos da vida humana são aqueles 

tematizados por este movimento: o desamparo, o desespero, o tédio, a angústia, 

a náusea, a morte, o nada, o pecado. Daí a Filosofia da Existência desenvolver 

inicialmente uma tensão e mesmo negação da Filosofia anterior, negando 

inclusive a idéia mesmo de Filosofia. Contestação esta que provém não do 

campo doutrinal da Filosofia, mas da religião. Neste campo, a figura de 

Kierkegaard é marcante e não por acaso este ser considerado o iniciador da 

Filosofia Existencial. Kierkegaard não vê na Filosofia (clássica) o poder de tornar 

diáfanos todos os conteúdos. A Filosofia da Existência desloca o eixo 

investigativo da dimensão do conhecimento para a esfera dos problemas e 

questões mais urgentes que rompem com o ritmo normal da existência humana. 

Sobre isto, afirma Lourenço (1967, p.13): 
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Os problemas clássicos da lógica e da epistemologia foram 

relegados para um nível de abstração quando confrontados com 

problemas de urgência vital como são os do pecado, do 

sofrimento, da angústia, do amor e da morte. A própria ciência 

apareceu apenas como uma atitude abstracta, comparada com a 

atitude total do homem em face de si mesmo, dos outros ou de 

Deus. Representaria somente uma das possibilidades do homem 

e não a única e mais autêntica. O saber não é tudo no homem 

nem o fundamento de tudo. Anterior ao saber como reflexão, 

como consciência de si próprio está a existência confrontada 

concretamente com presenças as mais variadas e contraditórias. 

O pensamento não é um acto puro mas um projecto da existência-

humana a quem é essencial o mundo como aos seres que 

respiram a respiração. (...) Por isso, o projeto fundamental do 

homem existencialista não será o de saber mais, o de instituir uma 

visão capaz de abraçar a totalidade do existente, mas o de ser 

mais intensamente aquilo que já se é, quer dizer a passagem de 

uma existência inautêntica para uma existência autêntica. 

  

As temáticas que a Filosofia da Existência traz à tona eram 

consideradas, na Filosofia e mesmo na Pedagogia anterior, temas obscuros e 

nefastos da vida humana, não passíveis de explicação, nem filosófica, muito 

menos científica, por se expressarem apenas a partir de atitudes individuais, 

impossíveis de serem apreendidas em sua generalidade. Lembremos que o 

pensamento existencialista de Kierkegaard nasce como reação ao idealismo 

hegeliano que, ainda na primeira metade do século XIX, apresentava-se como a 

estrutura de pensamento dominante no terreno da Filosofia, do Direito, da 

Política e da Estética. Kierkegaard rejeita a idéia de que tudo que existia só 

podia ser compreendido como aspecto ou reflexo da Idéia: o espírito absoluto. A 

existência para Kierkegaard era uma realidade irredutível, não podendo ser 

diluída em explicações abstratas; tal é o fundamento mais geral e ponto de 

partida dos pensadores existencialistas. 
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A preocupação com a existência humana, sobretudo com relação aos 

problemas mais prementes, que possui em Kierkegaard uma reação contra a 

filosofia oficial da época, ressurge, depois de um período na clandestinidade, 

com grande força no início do século XX, especificamente após a I Grande 

Guerra. Sabemos como este acontecimento histórico proporcionou aos homens 

uma experiência de terror radical em face da própria maldade e envilecimento 

humanos, criando no mundo uma atmosfera caótica e de crise. Segundo, 

Lourenço (1967, p. 20),  

O após-guerra vai ser o lugar histórico ideal para o acordar de 

preocupações tidas até então como manifestações aberrantes de 

personalidades geniais, só excepcionalmente filósofos de 

profissão – um Kierkegaard, Nietzsche, Pöe ou o nosso Fernando 

Pessoa. Ao interesse pelo conhecimento substituir-se-á o 

interesse pela existência no momento preciso em que a vida 

humana se encontra pessoal e coletivamente ameaçada, não só 

nos seus produtos intelectuais, mas na sua forma de existência.88 

 

Bollnow (1971) introduz as questões pedagógicas, nesta mesma linha 

de argumentação: 

Após o desmoronamento de um mundo já de há muito tempo 

vazio, o interesse dirigiu-se para o mundo interior. Tentou-se 

efetivar o saneamento dos relacionamentos e das situações do 

mundo exterior, renovando o homem. Procurou-se realizar o 

renascimento do homem novo, partindo em primeira linha da 

juventude ainda não corrompida, isenta da nefasta influência do 

passado, dando-lhe uma nova educação (p.11). 

 

Se de um lado dá-se início a uma psicanálise da salvação no primeiro 

momento pós guerra – típica de épocas críticas - em que a Filosofia da 

Existência torna-se o fundo essencial, por outro, a Pedagogia permanece alheia 

                                                 
88 Segundo Lourenço (1967), com o saqueamento das universidades os filósofos passaram a 

duvidar se a Epistemologia deveria ser o mais importante ofício humano. 
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a este movimento. De fato, havia neste momento uma incompatibilidade 

fundamental que não permitia o intercambiamento desta corrente filosófica com 

a Pedagogia. Imcompatibilidade esta que se refere à concepção de homem num 

e noutro ramo do saber. 

À Pedagogia foi atribuída a tarefa de renovação do homem para que 

uma nova ordem mais perfeita fosse estabelecida. A educação deveria tomar em 

suas mãos os rumos da vida humana de maneira positiva, buscando reformular 

a cultura através de sua própria reformulação. Isto deu origem a um movimento 

que se corporificou na forma de um entusiasmo pedagógico. A Pedagogia da 

década de 1920 orientava-se por uma concepção de homem em que este era 

entendido como original e naturalmente bom. O homem possuía uma bondade 

interior, só corrompida por forças externas, as quais seriam a origem de todo 

mal. À educação caberia portanto a tarefa de libertar as energias boas e 

criadoras do homem, que emanavam a partir de seu interior, e 

conseqüentemente extirpar o mal, proveniente das influências externas. Seria 

necessário salvar o homem da miséria social e do anonimato em uma sociedade 

culturalmente massificada a partir do consumo. O que alimentava, portanto, as 

energias pedagógicas neste período era uma concepção antropológica otimista 

que se fundamentava em categorias da Filosofia Vitalista. 

No entanto, esta fé nas forças interiores do homem foi enfraquecida 

com a experiência da II Guerra Mundial. Tornou-se difícil sustentar uma imagem 

positiva do homem na medida em que este voltava a expressar os seus valores 

e suas atitudes mais vis. O homem prova inteiramente suas capacidades 

destrutivas ao matar milhões de judeus, destruindo famílias e cidades inteiras, 

jogando bombas. Mas já no período entre guerras esta concepção de educação 

escolanovista, com sua imagem otimista do homem, desvanece. Há dois fatores 

basilares que contribuíram para tal enfraquecimento: primeiro, o mundo 
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capitalista, com seus valores utilitaristas e tecnicistas, limitou o ser humano no 

que se refere ao desenvolvimento pleno de suas potencialidades, porque exigia 

especialização, portanto, a redução de funções e dimensões humanas; segundo, 

começou-se a perceber, através dos condicionamentos hereditários, que o ser 

humano não é completamente bom, mas que traz em si o pecado original. 

Contudo, o descrédito na Escola Nova teve sua culminância de fato após 1945, 

em que o ânimo pedagógico e a fé depositada na educação arrefeceram 

brutalmente, num espaço e num tempo dominados pelo cansaço, oriundos de 

um segundo momento pós-guerra que fez a Pedagogia recair profundamente na 

inércia, sobre a qual Bollnow (1971) assinala “um espantoso déficit em idéias e 

impulsos” (p. 13). Esta falta de elã interior – para utilizar uma expressão do 

próprio Bollnow – explica-se a partir de duas causas: 

por um lado, a concepção do homem sofreu uma transformação 

fundamental nos anos que medeiam as duas guerras mundiais. 

Esta transformação impossibilita a continuidade de um nexo 

ininterrupto entre os empreendimentos pedagógicos do passado e 

as novas iniciativas a serem tentadas no presente. Por outro lado, 

devido ao cansaço, aliás perfeitamente compreensível naquelas 

circunstâncias, não nos foi possível produzir a suficiente energia 

para assumirmos devidamente essas transformações decisivas 

também no campo pedagógico (idem, p. 14-15). 

 

A imagem do homem naturalmente bom mudava, após 1945, e com 

isso a concepção de educação que outrora era consubstanciada nesta idéia 

perdia seu ponto de referência e de apoio. Segundo Bollnow (1971, p.17), “a 

experiência de tanta fraqueza humana, vileza e indignidade... a terrível visão de 

tantos abismos da natureza humana, tantas interrogações, perplexidades e 

ambigüidade da situação humana na sua totalidade!” conduzia ao 

reconhecimento de que há  
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no homem uma realidade fundamentalmente demoníaca e má. E 

uma vez que ela se desencadeara numa tão terrível proporção, 

fazia-se iminente a necessidade de primeiro pôr diques a essas 

energias nefastas, de conte-las de fora. Assim, o princípio ditado 

pela concepção das boas energias inatas no homem, que só 

deveriam ser canalizadas, foi substituído pelo princípio da 

repressão externa. 

 
Esse descrédito na Pedagogia do início do século - a Escola Nova - 

teve como conseqüência quase inevitável, uma tendência ao retorno às 

expressões pedagógicas mais tradicionais, baseadas na disciplina. Diante das 

novas circunstâncias, era preciso disciplinar o homem, pois este possuía em sua 

natureza um lado animalesco, por trazer em si o pecado original. Por isso 

deveria ser barrado, através de uma educação rígida e sancionadora, através de 

punições. Tentou-se restabelecer a conexão da Pedagogia com tais valores. 

Porém, nem as categorias da Escola Nova, nem as categorias de modelos 

pedagógicos tradicionais respondiam às necessidades pedagógicas do momento 

sobretudo no que respeita à concepção de homem. Isto porque, após 1945, 

permanecia a necessidade de “reconduzir o homem a si mesmo, libertando-o da 

perplexidade e confusão” (BOLLNOW, 1971, p. 12). Diante disto, seria preciso, 

antes mesmo de se re-pensar a própria pedagogia nas suas pressuposições 

antropológicas, rever a sua inserção na sociedade e neste sentido desmistificar o 

otimismo pedagógico. Pois uma má educação ou uma educação inadequada 

não poderia ser responsabilizada diretamente pela II Guerra. A pedagogia, por 

si, não poderia mudar a sociedade ou evitar uma guerra. 

Na medida em que se tinha um novo contexto em que a imagem do 

homem é ampliada, no sentido de que não se expressa só a partir de bondades, 

mas possui uma natureza cruel, urgia a necessidade de, por um lado, analisar as 

categorias pedagógicas anteriores, no sentido de considerar o que do velho 

ainda pode ser aplicado à luz da nova situação, mas também buscar novas 
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categorias pedagógicas que pudessem pôr-se diante do abismo do homem e 

assimilar as experiências humanas mais individuais, dolorosas e autênticas. 

Neste período, ressurge a Filosofia da Existência tematizando justamente o lado 

mais sombrio do ser humano, como eco da própria situação em que a sociedade 

se encontrava. A Pedagogia poderia então se utilizar das reflexões ocorridas no 

interior do existencialismo. No entanto, não se vislumbra a possibilidade de se 

estabelecer um diálogo entre estas duas esferas, tanto é que não houve uma 

pedagogia da existência. Esta impossibilidade dialógica deu-se principalmente 

no que diz respeito à incompatibilidade que havia entre suas concepções 

antropológicas89.  

As categorias pedagógicas tradicionais - tanto as “velhas” baseadas na 

repressão externa, como as novas, fundamentadas na libertação das energias 

internas do homem – tinham como âncora uma antropologia que negligenciava, 

de maneira geral, as experiências mais sombrias do ser humano, porque 

apostava numa estrutura humana permanente e estável. O processo educativo, 

nesta perspectiva, seria um processo contínuo, constante e normatizado em 

função de uma meta invariável. Portanto, seria um contra senso unir Pedagogia 

e Filosofia da Existência, tendo em vista que o princípio antropológico desta 

última era justamente o oposto: a “existência” seria a instância nuclear do 

homem, que foge a qualquer tipo de constituição durável,  

porque se processa sempre e só no momento-instante e também 

desaparece de novo com o fluir do instante. Na dimensão 

existencial... não há, em princípio, a constância, a continuidade 

dos fenômenos da vida. Por conseguinte, também não existe a 

possibilidade de manter e conservar para além do momento 

                                                 
89 Salientamos que Bollnow (1971) não pretende compor uma concepção de homem à luz da 

Filosofia da Existência dentro de uma delimitação estreita e fechada, mesmo porque definir o 
homem é tarefa irrealizável, irredutível e indedutível por qualquer que seja a teoria. A assunção 
da concepção antropológica da Filosofia da Existência dar-se-á, segundo este autor, “como um 
extremo caso-limite, justamente como um caso modelo...”, caso este que não existe 
empiricamente na realidade. O que é pretendido é “perseguir, pelo modelo, as implicações de 
certas hipóteses, nas suas últimas conseqüências, de maneira mais nítida possível” (p.32). 
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presente o que já se alcançou uma vez. Muito menos, portanto, 

pode haver a possibilidade de um progresso contínuo. O que 

existe é, sempre e somente o elã individual que surge da 

concentrada dinâmica global do homem e que se processa no 

instante, decai em seguida num estado de vida inautêntica sem 

projeção, da qual, no instante seguinte, pode eventualmente 

brotar um novo elã (BOLLNOW, 1971, p. 22).  

 
Logo, se cada momento da existência começa e se encerra no 

momento presente, a continuidade da existência não está assegurada. Esta 

visão primária da Filosofia Existencial já nos possibilita observar que os 

princípios pedagógicos tradicionais, nesta perspectiva, seriam aparentemente 

irrealizáveis. Herbart confirma esta noção ao fundir a toda Pedagogia o princípio 

da formabilidade (Bildsamkeit). Toda tentativa de se educar fora dos limites da 

formabilidade seria algo impensável.  

Bollnow (1971) fundamenta a interpretação de que todas as teorias 

pedagógicas, de maneira geral, se apóiam no princípio da continuidade a partir 

da apresentação de duas concepções educacionais que sempre se repetem na 

História da Pedagogia, apesar das nuances diversas. São a concepção 

mecânico-artesanal e a concepção orgânica da educação. Muitas correntes 

pedagógicas ou se aproximam de alguma destas concepções ou se formam a 

partir da fusão entre suas idéias. 

O poema intitulado “A Educação pela Pedra”90 do poeta 

pernambucano João Cabral de Melo Neto assinala estas duas concepções de 

educação: 

 
Uma educação pela pedra: por lições; 
para aprender da pedra, freqüentá-la; 
captar sua voz inenfática, impessoal 
(pela de dicção ela começa as aulas). 

                                                 
90 http://www.resumosonline.kit.net/resumos/aeducacaopelapedra.htm ou 

http://www.mardepoesias.com.br/area_consagrados.php?l=j&cons_id=26&poesia=84 
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A lição de moral, sua resistência fria 
ao que flui e a fluir, a ser maleada; 
a de poética, sua carnadura concreta; 
a de economia, seu adensar-se compacta; 
lições da pedra (de fora para dentro, 
cartilha muda), para quem soletrá-la. 

Outra educação pela pedra: no Sertão 
(de dentro para fora, e pré-didática). 
No Sertão a pedra não sabe lecionar, 
e se lecionasse, não ensinaria nada; 
lá não se aprende a pedra; lá a pedra, 
uma pedra de nascença, entranha a alma. 

 

Na primeira estrofe deste poema podemos identificar a concepção 

mecânico-artesanal da educação. Nesta concepção, “o artífice produz o seu 

objeto, segundo um plano preconcebido, de um material já dado, utilizando-se de 

um instrumento apropriado. Assim também o educador. Produz uma 

determinada formação da pessoa a ele confiada, seguindo o ideal que se lhe 

afigura como a meta da sua educação” (BOLLNOW, 1971, p. 24). Nessa ótica, 

educar resume-se a uma atividade de produção. Nesta concepção educacional, 

a “voz” da pedra, de que fala João C. de M. Neto, e da qual interpretamos como 

a voz do professor, é impessoal, dura e fria, e só a partir dela é que se pode 

aprender, através de um manejo técnico, “por lições... de dicção”. Ao educando 

cabe unicamente aprender, mudo, as “lições da pedra”, que se dão de “fora para 

dentro”, tal como ocorre com a produção artesanal. O educando é apenas um 

material manipulável e amorfo a ser formado pelo professor. Mas de acordo com 

Arndt91, citado por Bollnow (1971, p. 25), “seria divino, se o conseguíssemos por 

meio deste artifício, se pudéssemos progredir passo a passo, de ano para ano, 

como o faz o artista, ao trabalhar o bloco de mármore, até que a obra esteja ali 

na sua frente no seu esplêndido acabamento”. Tal processo é, conforme Arndt, 

algo irrealizável. 

                                                 
91 ARNDT, E. M. Fragmente über Menschenbildung, W. Münch e H. Meisner, Langensalza, 1904. 
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Não se pode moldar, manipular, formar o homem de acordo com uma 

meta pedagógica escolhida arbitrariamente à revelia do próprio educando. Não 

podemos estabelecer uma meta e obrigar o educando a, passo a passo, se 

adequar a ela. Tal é o pensamento da Escola Nova – quando critica a concepção 

educativa anterior - e que se identifica com a concepção orgânica da educação. 

Inferimos tal concepção da segunda estrofe do Poema acima citado. A educação 

é um processo “de dentro para fora e pré didática”, pois o homem já possui 

naturalmente as potencialidades necessárias para se desenvolver livremente a 

partir de seu interior, de acordo com suas próprias leis internas. O educando, 

como uma “pedra de nascença, entranha a alma”. Nesse sentido, “a educação é 

uma arte de cultivar e de deixar-crescer, arte de ‘não-estorvar’ esse processo 

natural” (BOLLNOW, 1971, p. 25). O professor, aqui, não ensina nada, não 

direciona. Seu papel define-se como alguém que deve proporcionar as 

condições para que cada um se desenvolva de acordo com suas 

potencialidades. À ‘formação’, nesta perspectiva, é atribuída uma outra 

semântica.92 

Estes dois modelos de formação pareciam os únicos possíveis por 

dentro da Pedagogia. Do ponto de vista ocidental, a concepção artesanal nasceu 

sobretudo do Iluminismo e a concepção orgânica é oriunda do Romantismo. A 

verdade é que “ambas as concepções, portanto, estariam de acordo em 

                                                 
92 Vemos, por exemplo, no pensamento pedagógico de Platão, uma associação dessas duas 

concepções de educação. Se por um lado o ser humano precisa ser formado para a 
contemplação da idéia – e nesse sentido inclui-se na perspectiva artesanal da educação - por 
outro lado, a idéia, da qual participa a meta pedagógica, só pode ser apreendida através de um 
processo de retorno à interioridade, pois, apesar de o conhecimento ser único, só é apreendido 
em sua unicidade através de uma experiência pessoal pois cada um traz em si o conhecimento 
– reconhecemos portanto a concepção orgânica de educação. Apenas o seu tipo de alma é 
que vai dizer os limites a partir dos quais a pessoa irá encontrar dentro de si o conhecimento. 
Em Herbart, observamos um modelo de formação humana que pode ser caracterizado como o 
modelo do artesão. Rousseau, na forma como entende o processo educativo, em que o centro 
é o desenvolvimento natural do educando, pode ser incluído na concepção orgânica. Porém, 
estes, bem como outros teóricos, incluem-se em um ou em outro modelo de educação, que 
tem como pressuposto básico a continuidade. De qualquer forma, até os dias atuais, a 
concepção que mais teve repercussão não só em termos teóricos, mas também práticos do 
cotidiano escolar, foi a concepção mecânico-artesanal. 
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reconhecer o conceito da formabilidade como a pressuposição óbvia da 

educação, embora o interpretem de diferentes sentidos” (idem, p. 26). Ambas 

pressupõem a continuidade do processo educativo: passo a passo, de alguma 

forma, caminha-se para o produto final, pré-fixado, porque fundamentadas numa 

antropologia da continuidade. 

A Filosofia da Existência negou a idéia de o homem poder se constituir 

a partir de um molde por ter supostamente uma natureza formável. Logo, a 

Pedagogia, nesta perspectiva, perdia seu fundamento, pois não haveria nada no 

educando que iria permanecer. Do ponto de vista pedagógico, os pressupostos 

existencialistas eram apenas visões extremadas do ser humano não possíveis 

de configurar uma meta pedagógica consistente. Torna-se clara então a 

incompatibilidade entre ambas no que se refere às suas pressuposições 

antropológicas. 

Se continuarmos observando a Pedagogia e a Filosofia da Existência 

fechadas em si mesmas, não há de fato o que fazer. Contudo, a desmistificação 

desta incompatibilidade pode partir da seguinte pergunta: até que ponto a vida 

se define apenas por processos descontínuas ou apenas por processos de 

instabilidade e descontinuidade? Recolocamos esta mesma questão nos termos 

explicitados por Bollnow (1971, p. 27): “... é necessário indagar se a continuidade 

dos processos da vida e da educação é realmente a pressuposição básica de 

toda e qualquer educação”. Esta é uma pressuposição que necessita ser posta 

em dúvida, justamente porque a vida não se expressa unicamente a partir de 

processos contínuos. A vida e a educação são permeadas também por 

momentos de descontinuidade, momentos estes que foram negligenciados pela 

quase totalidade das teorias pedagógicas. Em face disto cabe repensar a 

Pedagogia clássica no sentido de ampliá-la, para incluir, juntamente com as 

formas contínuas, as modalidades instáveis e descontínuas existentes na vida e 
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na educação. É importante ressaltar que não se trata aqui de promover uma 

pedagogia da instabilidade em substituição a uma pedagogia da continuidade, 

mas investigar em que medida a Filosofia da Existência contribui para o campo 

pedagógico especificamente em relação aos processos instáveis. “... a vida 

humana, é contínua e estável aos blocos (stückweise)”, apresentando, “lado a 

lado fenômenos de processos contínuos e de intermitências descontínuas... 

onde se processa de tempo em tempo uma interrupção sui generis” (idem, p. 

33). Bollnow tem consciência de que a Filosofia da Existência é um componente 

que deve dialogar com a diversidade de aspectos que conformam os fenômenos 

humanos e pedagógicos. Resta-nos perguntar que “novas” categorias 

pedagógicas podem ser consideradas à luz das contribuições da Filosofia 

Existencial? 

 

4.4.1. Um Ensaio sobre Formas Instáveis da Educação93 
 

Há expressões de diversos processos descontínuos na pedagogia que 

não se configuram em novidade alguma ao observarmos o âmbito da prática 

educativa, em que tais processos, em geral, são utilizados. Acontece que as 

teorias pedagógicas clássicas, de maneira geral, ou não os reconhecia, ou não 

lhes atribuía uma merecida importância. Os processos instáveis na vida humana 

não são fatos e momentos tão raros e isolados como comumente nos inclinamos 

a pensar. Ao contrário, tais fenômenos acompanham todo o percurso de nossas 

vidas, o que já foi investigado pela Biologia94 e Psicologia95. No entanto, a 

                                                 
93 Este subitem compõe o subtítulo do nome da obra de Bollnow (1971) “Pedagogia e Filosofia da 

Existência: um Ensaio sobre Formas Instáveis de Educação”. 
94 Segundo Bollnow (1971), na esfera biológica, os processos de instabilidade existem de 

maneira aguda: “a vida não deve ser concebida como um movimento de progressão regular e 
contínua, rumo a uma determinada direção. (...) Já há tempo... chamou-se a atenção para o 
fato de o desenvolvimento suceder-se em ‘arranques’: depois de um período de relativa inércia, 
de repente ativa-se um crescimento mais intensivo, que, depois de um avanço nitidamente 
perceptível, volta de novo a um certo estado de descanso.” (p.38) 
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Filosofia da Existência capta estes fenômenos de instabilidade no que têm de 

mais radical e abrupto, caracterizando, não fases ou intervalos de 

desenvolvimento normal como são observados na Biologia e na Psicologia, mas 

verdadeiras “incisuras na sucessão da vida, nas quais a transição não é ... fluída, 

mas se processa agora de fato aos empurrões. E esses cortes se destacam dos 

restantes fenômenos de vida como quebras e interrupções reais.” (BOLLNOW, 

1971, p. 39-40). Resta, portanto, à Teoria Pedagógica, reconhecer estes 

fenômenos. O autor, inspirado na Filosofia da Existência e na própria prática 

pedagógica, elenca alguns destes: a crise, o despertar, a exortação, o 

aconselhamento, o encontro96, a audácia e o fracasso na educação. Por 

dentro destes fenômenos, que podem se configurar como categorias de uma 

pedagogia da instabilidade, há outros intimamente conectados, como por 

exemplo, a partir da exortação, identificamos outros fenômenos instáveis como a 

ordem e o apelo; na esfera dos acontecimentos de audácia, compreende-se o 

risco e a tentativa. Imaginemos o quão ruidosos estes elementos podem parecer 

diante de uma Pedagogia centrada em processos estáveis e contínuos. 

Apresentaremos a seguir sumariamente essas situações pedagógicas instáveis 

na sua relevância para o pensamento pedagógico. 

 

4.4.1.1. A Crise 

As crises na vida humana são fenômenos que rompem radicalmente 

com a continuidade da vida de maneira fortuita promovendo a descontinuidade 

                                                                                                                                                  
95 De maneira análoga à Biologia, os fenômenos instáveis ocorrem também no desenvolvimento 

psíquico. Nesta linha, Bollnow (1971) cita Binet que observou o fato de haver interrupções no 
nível do desenvolvimento intelectual; Koffka, que segue a mesma linha de argumentação; 
Kroch, que também observa essas interrupções no desenvolvimento humano de maneira mais 
incisiva, do qual se destacam fases bem definidas. 

96 O encontro será a única categoria na qual não nos debruçaremos, já que é mais cara à 
Filosofia da Existência do que propriamente aos fenômenos especificamente pedagógicos, 
sobretudo no que se refere ao encontro professor e aluno que, segundo Bollnow, não pode se 
realizar como algo especificamente pedagógico, mas sobretudo existencial. Como ato muito 
mais existencial, nega a própria especificidade da Pedagogia. 
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em seu ritmo normal. Neste caso, não nos referimos a crises que se dão em 

nível psico-biológico e se referem a passagens entre as fases de 

desenvolvimento humano, como, por exemplo, ocorre no fenômeno da 

puberdade, nem tampouco remontamos a crises de ordem externa, como por 

exemplo, crises sociais, crises na economia, em fim, nos diversos setores. 

Freqüentemente, utilizamos a palavra crise em nosso cotidiano sem 

compreendermos o seu sentido mais profundo. No entanto, caracterizamos 

diversos momentos de nossa vida como momentos de crise, pois há de fato uma 

variabilidade enorme de situações críticas. Daí, Bollnow (1971, p. 42) afirmar que  

enquanto posso falar de vida com algum sentido, posso também 

falar de crises. (...) No domínio inorgânico, no entanto, não se 

pode falar propriamente de crises. A máquina.. não conhece a 

crise. (...) Temos também na evolução da terra violentas 

catástrofes e outros fenômenos similares. Mas aqui não se pode 

falar propriamente de crises. Crises somente existem em relação 

à vida... crise e vida de alguma forma se pertencem 

necessariamente. 

 

 Se crise e vida se interpenetram, depreendemos portanto que ela 

deve ser considerada por dentro das reflexões pedagógicas. Diante da 

multiplicidade semântica da palavra crise é necessário que precisemos bem o 

entendimento a seu respeito. Bollnow (1971, p. 40) começa a caracterizar seu 

entendimento sobre crise compreendendo-a como um fenômeno de ordem 

interior, que evolui “de dentro para fora, sem uma motivação especial” e que se 

configura como uma ruptura repentina e intensa no ritmo normal da vida, ficando 

esta totalmente ameaçada. Após passagem pelo estado crítico, e a superação 

deste, instala-se um novo estado de equilíbrio. Esta caracterização geral da crise 

requer maiores esclarecimentos. Neste sentido, o autor busca compreender crise 

também a partir de sua significação expressa em dicionários:  
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o verbo grego ‘Krinein’ significa algo como separar, crivar... 

escolher; e daqui ampliando o sentido: julgar, ajuizar, avaliar, 

decidir, etc. ... em correlação ao verbo ‘Krinein’ o substantivo 

derivado ‘Krisis’ significa: separação, decisão, julgamento... Além 

disso, conforme a indicação de V. Gebsattel, a palavra crise 

reduz-se a uma raiz sânscrita, que se relaciona com a nossa 

palavra limpar, purificar (BOLLNOW, 1971, p. 43). 

 

Da etimologia da palavra crise, o autor depreende duas interpretações: 

na primeira, a crise significa uma purificação: “o homem, nesse processo 

doloroso, deve livrar-se das impurezas, das escórias e surgir numa nova 

limpidez” (idem, p. 44); na segunda, a crise significa uma decisão: “o homem 

deve escolher entre duas possibilidades”. As situações de crise dão-se quando 

dois caminhos, com direções opostas, apresentam-se ao indivíduo, devendo ele 

escolher um entre eles. Reconhecemos uma situação de crise quando a decisão 

aparece como algo inevitável e incondicional: “a decisão nesse sentido não é 

uma escolha entre duas possibilidades entre si equiparadas, com os mesmos 

direitos, mas sim uma decisão entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal, 

uma decisão que se tornou necessária, numa situação premente” (idem). Desta 

forma, “cada crise é um evento que se caracteriza pela imparcialidade do dilema 

‘ou-ou’” (idem, p. 58). Depreende-se, portanto que vivenciar uma crise não é 

uma opção própria e livre do homem. Vivenciar uma crise significa cair no 

abismo da existência, donde não há outra saída a não ser decidir. A decisão 

leva-nos a clarificar o que verdadeiramente queremos, o que nos conduz à 

purificação. No entanto, quando estamos na crise, há vários elementos que se 

interpõem à decisão: o medo, a incerteza, a inércia, só para citar alguns. O 

momento da decisão traz uma clareza sobre o que somos ou não; se estamos 

em dúvida, demonstramos não ter clareza de quem somos, porque estamos 

imersos em um estado de inautenticidade. Se a decisão ocorre sem a 
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purificação, ela não provém de um aprofundamento interior, portanto, não 

conduz a uma experiência de autenticidade. 

A crise é uma situação que pode conduzir à vivência autêntica da 

existência. Aprofundando ainda mais a conceituação deste fenômeno, Bollnow 

chega à exposição da estrutura interna da crise a partir da observação deste 

fenômeno em enfermidades, na qual sintetizaremos a partir das três dimensões 

apresentadas: 1) a crise é um acontecimento repentino, como um raio, que 

acompanha uma sensação de aniquilamento, angústia e morte, em fim, uma 

experiência que põe o homem no abismo da escuridão; 2) passada a experiência 

da crise, se entra num estado de intensa euforia; 3) após o acesso da crise, a 

pessoa perde a noção de quanto tempo durou o acometimento. Observando esta 

estrutura, caracterizamos a crise de fato como um processo instável97 na vida 

humana, constituindo-se como uma interrupção que separa e liga duas ordens 

de vida: uma velha e uma nova ordem. É neste sentido que a crise representa 

uma liquidação. Após a liquidação da velha ordem, se dá início uma nova ordem 

que não se deduz da antiga. Do aniquilamento desta velha ordem provém o 

caráter angustiante e desesperador da crise. Contudo, a nova ordem possibilita o 

recomeço da vida, num nível superior. Daí provém a sensação de euforia e de 

libertação que o homem alcança quando passada a crise. Aniquilamento e 

criação plasmam a essência da crise. 

Assim, Bollnow (1971) expôs estes aspectos estruturais da crise a 

partir da análise da crise na doença, mas estes aspectos se estendem às 

outras modalidades de crise observadas pelo autor, que são a crise moral, a 

crise intelectual e a crise em relação a processos pedagógicos. A crise na 

                                                 
97 Ressaltamos que a concepção de crise assumida por Bollnow não se encontra com a 

concepção kierkegaardiana de crise, segundo a qual só é possível estar autêntico consigo 
mesmo em situações de crise. Neste sentido, a existência se constitui essencial e 
constantemente a partir de crises. A crise, para Bollnow, é mais uma possibilidade de ser 
autêntico, não se constituindo em única, pois há possibilidade do ser humano ser autêntico 
também em momentos estáveis. 
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doença possui a característica da fatalidade que ameaça a vida diante da 

possibilidade da morte. A crise se instala no momento em que se toma 

conhecimento, de maneira repentina, de que a doença pode ser fatal. O 

momento de tomada de consciência da possibilidade real de não se poder 

escapar da morte é um momento único de autêntica vivência de si mesmo. 

Passada a crise e a sensação de que a vida estava ameaçada, assume-se uma 

atitude renovada diante da vida, em que a nova ordem exige que a desordem da 

velha vida desapareça, para permitir a continuidade da vida. Neste sentido, 

compreende-se perfeitamente o que é purificação; muitos valores que subsistiam 

na velha ordem podem ser profundamente modificados98. 

A crise moral possui fundamentalmente a mesma estrutura das crises 

na enfermidade. Explica-se basicamente da seguinte forma: “o homem, 

lentamente, sem o perceber, resvala e cai numa situação, na qual a sua vida 

chega a um tal ponto, onde não mais pode avançar. Então, numa decisão 

libertadora, rompe o bloqueio opressor, dando com isso a toda a situação uma 

nova perspectiva, um novo aspecto” (idem, p. 51). Há, contudo, uma diferença 

significativa entre esta crise e a crise na doença. Enquanto nesta o homem 

encontra-se amarrado na passividade, em que sua vontade e esperança de sair 

da crise não é o bastante, na outra, o que há de mais primordial é a vontade do 

homem de sair dela, optando por uma decisão que o liberte e purifique. A 

decisão é incondicional: ou o homem se perde como sujeito moral ou se renova, 

superando a crise por suas próprias forças. No entanto, o homem não é capaz 

de tomar uma decisão livremente e quando estiver mais disposto: ele é coagido 

à tomada de decisão 

                                                 
98 É preciso reconhecer que, no que se refere à doença, a superação deste tipo de crise dá-se 

num âmbito bastante restrito, tendo em vista que nem sempre necessariamente a pessoa que 
passa pela crise vai ultrapassá-la com vida, bem como o simples desejo de sair dela não é 
suficiente. Sobre isto Bollnow (1971, p.48) afirma que “a transição de um nível para o outro, 
porém, nos processos de desenvolvimento espiritual se manifesta muitas vezes também como 
a passagem para uma esfera superior.”  
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pela oposição e resistência que a situação lhe oferece, pela 

impossibilidade de continuar adiante na maneira como viveu até 

então e pelo desespero que salta dessa consternação Somente 

do desespero diante do bloqueio total da situação, onde não há 

mais nenhuma possibilidade de saída, pode irromper a decisão 

libertadora. Temos, portanto, nesse fenômeno, um 

entrelaçamento ‘sui generis’, no qual a liberdade de ação e a força 

coerciva da situação se interpenetram mutuamente (idem, p. 51). 

 

 Observamos também, na crise moral, a característica da 

descontinuidade, pois se configura como um fenômeno que representa uma 

ruptura abrupta nos processos humanos contínuos, ruptura esta que, por 

pressupor uma decisão incondicional e única, possibilita ao homem tornar sua 

existência autêntica e reordenar sua vida em um nível diferente do anterior. 

 Na dimensão intelectual, também há processos de 

descontinuidade, que se configuram em crises. Tais eventos se dão, neste nível 

precisamente, quando o saber buscado não provém de um processo gradativo 

de acúmulo de conhecimentos, mas quando se trata de adquirir uma “verdadeira 

evidência de compreensão” (BOLLNOW, 1971, p. 61). Ao se conseguir uma 

compreensão sobre aquilo que se queria saber, a pessoa é acometida por uma 

sensação de felicidade e de libertação. Porém, no momento em que ainda não 

chegou à compreensão do objeto, o indivíduo entra em crise e passa pelo 

processo doloroso de querer saber algo e não sabê-lo. Mas, 

quando o homem já desespera totalmente da possibilidade do 

êxito, irrompe sobre ela a nova compreensão, súbita e inesperada 

como um raio, e as ruínas da velha concepção já insustentável 

logram a síntese feliz numa nova evidência de compreensão. 

Nesse processo, o homem é atingido não somente num nível 

intelectual isolado, mas nos seus alicerces (idem, p. 62). 
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Assim é que muitas vezes o que aprendemos num momento de crise 

se imprime em nossa vida tão rapidamente que dificilmente esquecemos. 

Observamos aqui, também, a incidência de um processo de descontinuidade, 

pois a evidência de compreensão sobre um fenômeno surge como um raio, 

tendo sido possibilitada porque o indivíduo se deparou com o desconhecimento 

de um objeto e com a tensão que este exercia sobre ele para que chegasse a 

conhecê-lo.  

Apesar de já termos, dentro dos limites que este trabalho impõe, 

oferecido uma definição relativamente satisfatória a respeito da crise, ainda resta 

tentarmos, ao menos sumariamente, explicar o que subjaz à própria estrutura da 

crise, ou seja, que ordem de fenômenos, no plano da existência, concorrem para 

o aparecimento de uma crise. Dissemos anteriormente que a crise na vida 

humana é um fato que surge na vida do indivíduo sem uma motivação especial e 

o toma repentinamente de sobressalto. Porém, diante disto, pode-se perguntar: 

se a crise é um acontecimento extremamente perturbador, mas que não tem 

uma motivação especial, será que não poderíamos nos preparar na vida a tal 

ponto que possamos evitar qualquer tipo de crise existencial? Até que ponto as 

crises, de fato, são momentos importantes na vida, já que interrompem a 

continuidade da mesma? Há possibilidade de a vida humana poder se 

desenvolver sem haver necessidade de se passar por tais momentos 

perturbadores? Se vemos a crise em nossa vida como um mero transtorno, 

devemos evitá-la o quanto possível. Se ela acontece, devemos procurar sair dela 

o mais rápido que pudermos para retornarmos à normalidade. Esta é uma 

maneira de ver a crise. A outra maneira é ver a crise como algo que se inscreve 

na estrutura mesma da vida humana, sem a qual, perdemos uma possibilidade 

de sermos autênticos, pois “o homem tanto mais cresce na sua grandeza, 

quanto mais duras forem as crises pelas quais deve passar. Há de insistir que 
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uma consumada madureza e decisão, por princípio, só é atingível através da 

crise” (BOLLNOW, 1971, p. 56). Para compreendermos, em última instância, o 

que subjaz profundamente à essência da crise, faremos uma breve incursão nos 

elementos essenciais caracterizadores da estrutura da crise. Tais elementos são 

chamados por Bollnow (1946) de “Estímulos da existência autêntica99”, nos quais 

compreendemos a angústia, o nada, o desespero e por fim, a própria morte100, 

apelo último à existência autêntica. 

Como estes fenômenos se referem ao núcleo irredutível do homem ou 

como diz Bollnow (1946, p. 199) ao “último reduto da alma do homem”, qual seja, 

a existência, faz-se necessário, antes, precisá-la mais apropriadamente de 

acordo com os pressupostos da Filosofia da Existência. O ponto de partida de 

toda Filosofia Existencial é a existência101. Este conceito remonta à distinção 

clássica entre a essentia e a existentia dos seres. Donde, a essentia diz respeito 

àquilo que a coisa é em si e a existentia refere-se à condição existencial de 

determinada coisa, portanto, dizemos que uma coisa existe quando tal coisa é. 

Porém várias coisas podem ser ditas como existentes. Daí que o existencialismo 

reduz o conceito de existência à dimensão humana. Portanto, existência só o é, 

                                                 
99 “Os Estímulos da Existência Autêntica” é título do capítulo VIII da obra de Bollnow (1946) 

intitulada “Filosofia Existencial”. Neste capítulo, o autor destaca, dentre este estímulos, também 
o tédio e a melancolia, os quais não poderemos nos deter pois a apresentação extensa dos 
pressupostos da Filosofia Existencial não é elemento central neste trabalho, mas ganha 
pertinência nas discussões na medida em que nos auxilia a compreender as questões mais 
centrais, que são, antes, questões pedagógicas. 

100 Como momentos anteriores ao próprio desespero e como uma preparação para este, Bollnow 
(1946) assinala o tédio e a melancolia, que se definem como uma espécie de angústia mais 
atenuada. No tédio, “o homem experimenta um ‘autêntico aborrecimento’ que se apodera dele 
todo, sem fundamento determinado, e em que ele, dum modo geral, se acha pura e 
simplesmente enfadado” (p.105). Quando isto ocorre, o homem se vê tomado por um 
sentimento de um vazio indefinido, que o faz perder o interesse pelas coisas do mundo. Se o 
homem recua à vivência do tédio, por muito tempo e recai constantemente na vida vulgar, seu 
tédio se transforma em melancolia. Como na angústia e no tédio, falta também à melancolia 
fundamento objetivo, causa determinada. Configura-se como um cansaço diante do mundo 
circundante. A melancolia provém da fuga ao tédio. Nesta fuga, que o homem geralmente faz 
através de distrações e divertimentos, percebe que a mesma é em vão. Recai sobre ele, com 
profundo pesar, a sua própria existência, como tudo o que lhe resta. Assim, Bollnow (1946, 
p.107) afirma que a melancolia “é uma espécie de tédio centuplicado”. 

101 O conceito de existência, como ponto de partida de toda Filosofia Existencial, foi formulado 
pelo filósofo Sören Kierkegaard. A partir deste momento, utilizaremos a palavra “existência” 
destacada, em itálico, para destacarmos de qualquer outra significação que o mesmo vocábulo 
possa ter. 
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se for existência humana, só podendo ser compreendida profundamente na 

forma de uma experiência existencial102, o que, por outro lado, não inviabiliza 

sua apreensão conceitual, mas não a torna um fenômeno passível de redução a 

formas conceituais puras. Diante disto, é necessário reconhecermos a 

impossibilidade de fixarmos um conteúdo determinado e acabado ao conceito de 

existência. Assim, existência significa “o último e mais íntimo núcleo da vida do 

homem, o seu mais profundo e incondicionado Centro de existência” (1946, p. 

21) no qual todas as proposições exteriores ou conteúdos determinados perdem 

sentido. Isto não significa que a existência se define como um estado de radical 

individualismo, mas é precisamente por viver em uma comunidade existencial 

que o homem, para não cair em formas redutíveis de vida – em que a 

massificação e o anonimato são entronizados - precisa estar autêntico consigo 

mesmo e agir conforme suas próprias decisões, responsabilizando-se por elas. 

Contudo, pelo mesmo fato de o homem viver em uma comunidade existencial103, 

a autenticidade de sua existência, uma vez conquistada, decai logo em seguida, 

necessitando ser conquistada sempre de novo. Assim, a existência do homem 

                                                 
102 Sem podermos prosseguir extensivamente na explicação detalhada que Bollnow (1946, p.24-

25) apresenta sobre a experiência existencial, ressaltamos apenas o que há de mais essencial: 
“Esse núcleo mais íntimo da consciência humana, que se designa pelo conceito de existência, 
como o que há nela de último e incondicionado, pode ... caracterizar-se dizendo que, em face 
dela, toda a riqueza de conteúdo da vida figura ainda como algo de superficial, algo de exterior, 
representando tal núcleo um plano ou dimensão em que o homem consegue ainda separar-se 
e distanciar-se de tudo isso. (...) ele alcança nesse seu íntimo o real despojamento, 
voluntariamente consentido, a respeito de tais coisas, uma como que última e suprema 
libertação que é como que uma riqueza. Ora, é esta derradeira camada da personalidade – 
situada mais ‘para além’ de todos os interesses comuns e vulgares da vida, e à luz da qual 
todas as restantes ocorrências com conteúdo determinável nos aparecem como algo de 
exterior e não essencial – que, num sentido rigorosamente existencialista, recebe o nome de 
existência. (...) o homem pode, por exemplo, chegar a ter o sentimento vivo de que tudo quanto 
possui, fortuna e bens – todo o ambiente circunstancial, familiar... – de repente se lhe torna 
estranho, e de que ele estaria perdido, se ‘pusesse definitivamente nisso os seus afectos’” 
Disto, o mesmo autor deduz uma característica da existência que a diferencia do conceito de 
vida: “... a vida – pode ser mais forte ou mais fraca, mais rica ou mais pobre, mais nobre ou 
mais vulgar; pode transformar-se, crescer ou diminuir. A existência, porém, essa está mais 
para além de todas estas determinações. Ou se apreende como um todo ou se perde como um 
todo. É essencialmente indivisível e apenas cessa e desaparece quando o homem morre e 
enlouquece”. 

103 Cf. Bollnow (1946) esta expressão – em alemão: existentielle Gemeinschaft – era utilizada por 
Jaspers em suas obras para designar as relações entre os homens no terreno da existência. O 
termo correlato que Heidegger utilizava era co-existência autêntica, em alemão: eigentliches 
Mitsein. Para aprofundamento na compreensão deste conceito, sugerimos a leitura do capítulo 
VI – O Homem e o “Outro” da obra de Bollnow (1946) intitulada “Filosofia Existencial”. 
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está sempre em tensão com a comunidade em que este vive em co-existência 

com os outros homens. Desta forma,  

só no convívio existencial absolutamente franco é que a existência 

toma consciência ao mesmo tempo de si e do outro, e se torna, 

nesta como auto-revelação, verdadeiramente real. O homem não 

se pode realizar de outra maneira senão justamente mediante o 

seu encontro e convívio com os outros. ‘O processo desta 

realização, desta auto-revelação, não se produz na existência 

isolada, mas só na existência com os outros, ou co-existência, 

não sendo eu, para mim próprio, como indivíduo solitário, nem 

patente nem real’ (II, 65). 

 
Jaspers (II, 65 apud BOLLNOW, 1946, p. 78) chama esta tensão entre 

a existência em relação com as outras de “luta amorável” (liebender Kampf), luta 

esta em que os dois adversários estão simultaneamente co-existindo e sós, mas 

numa solitude104 mutuamente aberta, que se põe e vê o outro como problema e 

como descoberta, do ser-si-mesmo do outro tanto como o próprio. A existência 

humana encontra-se, assim, sempre circunscrita a determinadas relações e 

situações, das quais o homem não pode fugir e que, em face disto, é exigido 

dele uma resposta ou uma reação frente às circunstâncias em que está inserido. 

A situação em que o homem está mergulhado se põe sobre ele como uma 

resistência, que acentua a noção de que a existência humana é finita. Mas há 

ainda, na vida do homem, situações em que a sua finitude é acentuada a tal 

ponto que se torna premente que ele as ultrapasse para dar continuidade à sua 

vida. Estas situações são chamadas por Jaspers (1973, II) de “situações-limite” 
                                                 
104 Esta afirmação de Bollnow (1946, p.77) elucida ainda mais o problema da solidão como algo 

essencial para a constituição da existência autêntica: “... toda a ascensão do homem a uma 
existência exige e postula a sua libertação das cadeias que o prendem ao viver da massa, não 
é menos certo que também essa mesma autenticidade de existência não pode realizar-se, ou 
melhor, manter-se, numa total e cerrada solitude. Por outros termos: desde que a solicitude, 
em que a existência se realiza, se adensar a ponto de se converter num total apartamento do 
homem em face dos seus semelhantes, essa existência estará também condenada. (...) Por 
isso Jaspers continua, dizendo: ‘eu não posso tornar-me eu-próprio sem entrar em 
comunicação com o semelhante, e não posso entrar em comunicação com o semelhante sem 
conservar a minha solidão. Em toda supressão desta solidão em benefício da convivência, está 
já implícita uma nova forma de solidão que não pode desaparecer sem desaparecer, ao 
mesmo tempo, a condição da mesma convivência’” (II, 61).  
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(Grenzsituationen). Tais situações constituem ameaça profunda e inevitável ao 

existir do homem. Como exemplo, temos a mais intensa delas: a morte105. São 

situações que revelam ao homem o mistério e a precariedade da existência, a 

qual se move num fluxo incessante de movimento. Revelam ao homem “... a sua 

condição de náufrago perdido no meio dum mar revolto e inóspito, são também 

essas ‘situações-limite’ que precisamente o levam a esforçar-se com todas as 

suas energias por conquistar uma existência” (BOLLNOW, 1946, p. 93). Aqui 

chegamos a uma conceituação mais concreta sobre existência: “experimentar 

tais situações e existir, são afinal uma só e a mesma coisa” (Jaspers, 1973, II, p. 

204). São justamente as situações-limite que empurram o homem para a 

existência autêntica a partir dos “estímulos da existência autêntica”. 

A angústia é um dos estados existenciais que mais carrega a 

possibilidade de estimular o homem a uma existência autêntica. Isto porque 

coloca o homem sobre uma situação de extrema indeterminação. A angústia não 

pressupõe causas, daí ser difícil caracterizarmos se estamos ou não nesse 

estado. É nesta indeterminação que habita sua causa e em decorrência a 

impossibilidade combatê-la com reações racionais. Aí também está a sua 

tragicidade: “por não saber de que lado lhe vem a ameaça, é que o homem não 

pode defender-se dela e recuperar a tranqüilidade. Ela parece provir de todos os 

lados ao mesmo tempo, sem se saber como. É como se o todo das relações do 

homem com o mundo se achasse abalado nos seus fundamentos.” (BOLLNOW, 

1946, p. 98). Tal é o caráter infundado da angústia que Bollnow ainda afirma: 

                                                 
105 São situações estas que são inerentes ao ser humano. Por isso, delas, ele não pode esquivar-

se, pois não se configuram como simples situações de sofrimento, dor ou culpa, mas 
momentos que põem barreiras inultrapassáveis diante das circunstâncias em que o homem 
está imerso. Depreendemos, portanto, que as situações-limite não são simples acidentes de 
percurso, os quais se poderia evitar e que se impõem ao homem a partir de condicionantes 
externos. Mas são situações oriundas do interior do homem. Ver estas situações apenas como 
acidentes de percurso, e por isso evitáveis e programáveis, significa não ter nem criar 
condições de combatê-las eficazmente. 
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“Quando a angústia passou, o homem respira e diz para si: ‘não foi nada’” (idem, 

p. 99).  

Neste aspecto a Filosofia da Existência intervém revelando o 

fundamento da angústia: o Nada: “... esse não ser nada não é um argumento 

contra a angústia; é justamente o seu traço característico essencial. Este nada 

que aqui aparece, que aqui se revela, é alguma coisa, e ... não é, de modo 

algum, um fenômeno sem importância; é pelo contrário, um fenômeno altamente 

positivo da vida humana” (idem). A angústia, revelada pelo nada, é aquilo que 

põe o homem diante de si mesmo, na medida em que abala todos os seus 

alicerces com o mundo e o acorda de uma existência inautêntica: “Só através 

dela é que o homem poderá elevar-se à existência autêntica” (Kierkegaard, V, 68 

apud BOLLNOW, 1946, p.101-102). Ao expurgar no homem tudo o que não é 

essencial, a angústia, o liberta das amarras do mundo exterior, estimulando-o a 

ultrapassá-lo em direção a novas possibilidades de existência. Entregue a si 

mesmo, o homem “... sabe que só na medida em que for capaz de sofrer a prova 

desse abandono será verdadeira e existencialmente livre. Somente através 

desta angústia lhe será dado alcançar a liberdade; não há outro caminho para 

chegar até ela” (BOLLNOW, 1946, p. 102). Sem poder fugir da angústia, resta ao 

homem, resistir, agüentar e superar, eis sua maior realização. No entanto, se a 

angústia se torna irremediável, o homem desespera.  

O desespero, não se instala acidentalmente, mas se define a partir da 

vontade do homem:  

o homem só pode desesperar querendo, deliberadamente, o seu 

próprio desespero. Este não é mais do que uma angústia 

livremente consentida e fixada E contudo, quando o homem se 

entregou sem reservas a esse desespero, no mesmo momento 

pode operar-se também nele o salto com que atingirá a verdadeira 

existência (idem, p. 109). 



  

 

177

 
 

 

A vontade livre de querer desesperar faz o homem ultrapassar o 

próprio desespero: “... se optamos pelo desespero, está feita a escolha, sem 

dúvida; mas esta escolha é a escolha que de nós mesmos fazemos, no aspecto 

verdadeiro da nossa própria existência” (Kierkegaard, II, 181 apud BOLLNOW, 

1946, p. 110). “Numa palavra: na Filosofia Existencialista o desespero é uma 

crise através da qual o homem pode alcançar também a sua ‘existência 

autêntica’” (BOLLNOW, 1946, p. 110). 

Por fim, chegamos a mais incondicional de todas as situações-limite: a 

morte106. O abismo e o mistério da morte, o reconhecimento da finitude da vida, 

impulsiona o homem a viver segundo uma existência autêntica. É diante deste 

reconhecimento que o homem se vê incitado, mesmo obrigado, a realizar 

escolhas e “... a distinguir e separar aquilo que é essencial daquilo que não é.” 

(idem, p. 152) e lançar-se sobre a vida não de maneira incerta, mas atribuindo-

lhe sentido, no momento presente. Nesta concepção de morte, a maturação da 

existência não se dá apenas no momento final da vida, mas tem no momento 

atual a possibilidade maior de conduzir o homem à autenticidade: “A morte 

impele a vida até o sentimento da sua mais total fragilidade e falta de proteção. 

Mas, justamente por esse meio brutal chama-o também à realidade dos que-

fazeres da sua autêntica existência” (idem, p. 159). Segundo Jaspers (1973, II, p. 

223) “aquilo que em face da morte permanece com essencial, é o existir”. 

Retornando mais diretamente à temática da crise, observamos, 

portanto, que a angústia, o nada, o desespero e a morte são os aspectos 

essenciais e concretos que constituem a crise existencial. Tais aspectos, vistos 

na ótica da Filosofia Existencial, não são tomados como negativos, mas ao 

                                                 
106 Sobre o problema da morte, Bollnow (1946) se debruça do capítulo IX até XII. Diante da 

atenção que este autor dá ao tema e mesmo da própria complexidade do mesmo, torna-se 
impossível realizarmos uma apresentação completa a esse respeito. 
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contrário como elementos extremamente positivos, uma vez que podem conduzir 

o homem à existência autêntica, por fim, à própria liberdade. Salientamos que 

nos debruçamos mais demoradamente sobre o tema da crise e sobre sua 

estrutura porque a crise é o processo instável que é o ponto de partida das 

reflexões sobre as formas instáveis e descontínuas que Bollnow realiza em 

“Pedagogia e Filosofia da Existência”. A crise na existência humana, na forma 

como a compreendemos a partir da Filosofia existencial, é o fenômeno mais 

significativo nesta filosofia. Por isso, optamos por apresentar alguns 

pressupostos básicos da Filosofia da Existência a partir deste item. Veremos, 

posteriormente, que nas situações pedagógicas ocorridas em Sociedade dos 

Poetas Mortos também há uma incidência maior deste fenômeno. Nos itens que 

seguem a este, ainda dentro da explicação dos processos instáveis na 

educação, não realizaremos uma exposição mais demorada, já que os 

pressupostos básicos da Filosofia Existencial foram aqui sumariamente 

explicitados, não havendo necessidade de tornarmos a repetir. 

 

4.4.1.2. O Despertar 

 

 Este conceito, que provém da tradição cristã107, quando aplicado na 

Pedagogia possui um caráter metafórico. Contudo, parte da premissa de que o 

educador deve despertar a interioridade do educando. Esta não se revela uma 

tarefa assimilável por procedimentos didáticos, tendo em vista que é impossível 

se despertar no outro – no caso, o educando – aquilo que ele já não traz em si. 

Logo, despertar é “acordar de um estado de inautenticidade para um estado de 

autenticidade” (BOLLNOW, 1971, p. 72). Contudo, é preciso observarmos que 

                                                 
107 Sugerimos, para maiores aprofundamentos, a leitura do segundo capítulo de “Pedagogia e 

Filosofia da Existência”, no qual Bollnow (1971) expõe de maneira relativamente detalhada 
como o referido conceito é compreendido na tradição cristã, o que neste trabalho torna-se 
inviável porque foge às delimitações de nosso objeto de pesquisa. 



  

 

179

 
 

despertar e acordar, utilizados num sentido metafórico, possuem uma diferença 

fundamental: acordar, nesse caso, se refere a um ato espontâneo do homem 

enquanto que despertar se refere a um situação de ser acordado por outra 

pessoa. O que faz-nos depreender que o processo do despertar alguém é um 

processo doloroso, porque pressupõe uma intervenção externa que força a 

pessoa a sair de seu sono, que é em si um estado de inércia. Observamos, 

portanto o caráter abrupto-repentino e cruel que o despertar possui, o que o 

caracteriza como um processo descontínuo108. Vejamos suas implicações para o 

campo pedagógico elaboradas por Bollnow (1971, p. 82): 

A) ... no ato de despertar não posso produzir o que eu quero. 

Despertar posso somente o que já existe no estado de sono. É 

pois a atualização de algo já existente potencialmente. B) ... o 

arranque inicial do processo ‘despertar’ é somente possível 

através do auxílio externo do educador. C) ... se realiza somente 

num acontecimento instável, que sucede repentinamente, 

arrancando o homem, com uma certa violência, das tendências de 

inércia da sua atual situação. O despertar é sempre um evento 

doloroso. D) A esse acontecimento doloroso corresponde na 

pessoa a ser-despertada um processo crise subitâneo, que está 

vinculado a uma conversão radical de um estado de 

inautenticidade para o estado de autenticidade. E) ... a esse 

evento de conversão repentina segue-se um período de 

permanência no estado-desperto ou até um período de 

crescimento das forças libertadoras pelo processo ‘despertar’. (...) 

Em si, está implícito na conscientização, ligada ao despertar, uma 

indicação que nos aponta para o caráter único e singular do 

evento...; pois, o que assoma uma vez – quase sempre numa 

forma assustadora – à consciência não pode ser revogado; é 

irreversível. 

 

                                                 
108 O segundo capítulo da obra de Bollnow (1971), ao apresentar o despertar como um conceito 

religioso, demonstra que este fenômeno possui uma estrutura semelhante a da crise na 
doença. 
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O despertar pode ser compreendido como um processo instável 

ocorrido na Pedagogia, que promove a transformação do despertado de uma 

única vez e absolutamente, conduzindo-o a uma nova ordem de vida, mais 

autêntica. 

 

4.4.1.3. A Exortação 

 

 Exortar, de maneira geral, pode ser entendido como o levar alguém 

a realizar algo que sem a exortação não teria feito. Do ponto de vista 

pedagógico, refere-se a “... uma intervenção repentina, de fora, na vida alheia, 

para lhe imprimir uma outra orientação” (BOLLNOW, 1971, p. 97). Esta forma de 

exortar não nos é estranha; freqüentemente vemos sua utilização no campo 

pedagógico. Utilização esta que parece-nos muitas vezes ineficaz. O professor 

exorta repetidas vezes o aluno para que tenha mais atenção durante a aula. Mas 

o aluno torna a recair na mesma falta de atenção. Diante desta suposta 

ineficácia, podemos, como educadores, depreender supostamente uma 

inadequação da exortação às situações pedagógicas, já que parece demonstrar 

que a recorrência do professor ao ato de exortar é indício de que sua prática e 

autoridade frente ao aluno são inócuos. Nesse sentido, exortar é sintoma de 

perturbação porque revela o fracasso do professor, devendo, por isso, ser 

evitado na prática pedagógica. Porém, podemos compreender a exortação - por 

supor que o homem deve ser literalmente arrancado de uma dada situação, 

através da ação educativa - como um ato que se dirige para o futuro, visando a 

não repetição de atos passados. É, portanto, um ato intencional:  

a exortação... começa dirigindo-se para o futuro, mas ao mesmo 

tempo motiva-se na indicação que está dirigida para o passado 

repreensível. (...) podemos dizer que o exortar é um advertir ou 

admoestar potenciado. (...) No advertir, no admoestar, cada 
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exortar é ao mesmo tempo um recordar. (...) [porém] recordar é 

fazer presente o que desapareceu da memória. Como tal é um 

fenômeno teorético. Na exortação, porém, está ao mesmo tempo 

incluído um caráter bem definido de provocação ou convite (idem, 

p.102-103). 

 
Assim, recordar refere-se a algo esquecido e exortar refere-se a algo 

que se omitiu e que em uma situação pedagógica trata-se de um convite para 

que o educando traga à superfície o que está dentro de si, de maneira omissa. A 

exortação, na forma como Bollnow (1971) a compreende, remete à estrutura 

temporal do homem, uma vez que é um ato que possui um caráter de dever-

recuperar no homem o que ele vem negligenciando, visando conduzi-lo ao seu 

dever-ser, ou seja, a encontrar, dentre as possibilidades de existência, a sua 

existência mais autêntica. Na motivação do futuro está implícita a superação do 

passado, o momento atual, qual seja o presente. Como é um ato que visa 

conduzir o indivíduo exortado rumo a si mesmo, significa que este indivíduo 

possui liberdade de permanecer, por sua própria responsabilidade, na culpa de 

se encontrar aquém de uma existência autêntica. Mas, do ponto de vista da 

pessoa que exorta, é necessário que admoeste o exortado de maneira bastante 

acentuada, o que requer, não alguém que dite normas ao vazio – porque aí já se 

encontra o nicho de outro fenômeno – mas 

... uma autoridade moral que pode urgir o cumprimento de seu 

dever; a vontade por ela requerida é uma vontade de exigência 

moral. Somente na medida em que o homem está obrigado por 

dever a algo, é passível de exortação. Com isso, porém, a 

exortação compartilha a dificuldade inerente a toda autoridade. 

(...) Somente onde não há mais autoridade torna-se iminente a 

tentação de recorrer à autoridade. Somente quando o educador 

sente esvair-se a sua posição, refugia-se no recurso da mera 

exortação, cujo efeito é tão nulo como no caso da ameaça vazia. 

Daqui resultam a inanidade interior e a ineficácia inerentes ao 

abuso da exortação (idem, p.104). 
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 Diante da possibilidade de utilizar a exortação de maneira 

inadequada, faz-se necessário delimitar o seu teor e campo de atuação. Isto 

remete ao nível de autoridade que deve relacionar-se com a exortação, a fim de 

ser um ato adequadamente utilizado. Dos níveis de autoridade, Bollnow (1971) 

deduz, além da exortação, os fenômenos do apelo e da ordem, que podem ser 

organizados numa seqüência gradativa de diferenciação, em que, numa escala 

ascendente, parte-se do fenômeno da ordem – em que se parte de uma 

autoridade esvaziada de sentido -, passando pela exortação – incitada por uma 

autoridade moral que está fora do exortado -, até o apelo – ancorado na 

autoridade existente na própria pessoa a qual se apela, ou seja, parte-se de atos 

em que as dimensões da liberdade ampliam-se, da ordem até o apelo. Assim, 

Bollnow define:  

Onde posso dar ordens, não preciso antes exortar. Pois, a ordem 

como tal já impõe a execução. (...) A ordem, portanto, se dirige a 

um ser que, como obediente, não pode dispor livremente da sua 

vontade. (...) Onde não se pode mais comandar, ali só resta ainda 

exortar... na exortação, a execução não pode ser coagida. A 

exortação se endereça a um ser, que livre e espontaneamente 

dispõe da sua própria vontade. A exortação é o convite, para que 

a própria pessoa exortada ponha em movimento essa sua 

vontade. (...) A exortação atua sobre o homem para que faça algo 

determinado... Portanto, a instância exortativa antecipa 

autoritariamente a determinação do conteúdo da decisão. A 

liberdade da vontade, reconhecida na exortação diz respeito só à 

execução. Em contraste... o apelo aborda num sentido total a 

liberdade por ele evocada; ele convida, provoca o homem a tomar 

decisão, mas nada antecipa em relação ao seu conteúdo. 

 
Do ponto de vista pedagógico, podemos dizer que destes três 

fenômenos apresentados, o que melhor corresponde à dimensão pedagógica é a 

exortação. Enquanto na ordem, não há garantias de o educador exercer sua 
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autoridade efetivamente, já que pode recair ao vazio da falta de evidência, no 

apelo, o educador teria que renunciar a toda autoridade própria diante da 

liberdade de decisão do educando. A exortação é mais adequada, nesse 

sentido, porque é um ato intencional que visa dirigir, a partir da superioridade da 

autoridade do educador (que só é efetiva se reconhecida pelo educando), a ação 

do exortado. A exortação é, segundo Bollnow (1971, p.109), “uma chamada à 

liberdade em crescimento...”  

A exortação, se vista na perspectiva da Pedagogia tradicional - que 

pressupõe a continuidade e o aperfeiçoamento gradativo do homem nos 

processos educativos – é totalmente ineficaz, haja vista que se vê sempre, que o 

educando recai na mesma situação após ser exortado. Por este mesmo motivo a 

exortação, vista na perspectiva existencialista – segundo a qual o homem não 

possui nenhuma constituição durável, contínua e passível de um 

aperfeiçoamento paulatino – aparece ainda como um processo ineficaz no 

campo pedagógico. Estas duas formas de ver a educação parecem, em 

princípio, não aplicáveis, já que tanto em uma como em outra a exortação 

aparece como um fenômeno totalmente instável e que não consegue produzir 

nenhum efeito duradouro. Contudo a ótica que Bollnow (1971) lança sobre a 

exortação (a partir dos pressupostos da Filosofia Existencial) relativiza a 

concepção de educação tradicional, acima citada, como também a própria 

posição unilateral da Filosofia da Existência:  

se, segundo essa visão, a autenticidade da existência só fulgura 

por um instante, para logo depois se apagar, o ter desencadeado 

o fulgor da autenticidade por um momento (ou, numa formulação 

mais cuidadosa, o tê-lo estimulado), será o máximo que se pode 

exigir de uma atuação educativa, sem lhe exceder as reais 

possibilidades. Exigência essa, aliás, nada modesta, pois com 

isso a educação satisfaria o sentido da sua missão: o de ajudar o 
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homem no processo que o leva à opção da sua existência (p.114-

115). 

Não é que o homem exortado recai sempre no mesmo “erro” ou na 

mesma situação e por isso permanece incorrigível, da mesma forma como 

estava na situação inicial, mas é um ser que apesar das repetidas recaídas, 

progride, não paulatinamente, mas em blocos. O homem necessita sempre da 

exortação, tantos as crianças como os adultos, porque não avança para o bem 

unicamente à custa da própria força, é preciso, de fato, a presença de alguém 

que o exorte sobretudo quando se encontra em situações de desalento e de 

inércia. 

Assim a exortação se caracteriza, no campo pedagógico, como um 

processo instável porque, na forma de uma intervenção externa, visa chamar a 

atenção do homem exortado, para realizar aquilo que, por culpa própria, havia 

negligenciado. Para o exortado é um processo doloroso, em que suas fraquezas 

são reveladas diante de sua fadiga e inércia em que se encontra. Quem exorta 

quer tirar o exortado desta situação e levá-lo a uma situação autêntica. Isto 

revela uma interrupção abrupta na continuidade da vida do exortado e que não 

tem garantia de ser bem sucedida, pois conta com a liberdade do exortado, de 

executar ou não o que lhe foi pedido. 

 

4.4.1.4. O Aconselhamento 

 

O aconselhamento refere-se indiretamente à exortação. Diferencia-se 

desta porque não se constitui em uma atuação intencional sobre a vontade da 

outra pessoa. Neste sentido, afirma Bollnow (1971, p. 125): “a função do 

aconselhamento é antes a de colocar-se generosa e desinteressadamente a 

serviço da decisão a ser tomada pela outra pessoa.” Cabe distinguirmos, a 

diferença entre conselho e aconselhamento:  
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Ao passo que um simples conselho recomenda ao homem um 

determinado comportamento, em certos casos também sem 

fundamentação, o aconselhamento lhe comunica numa reflexão 

fundamentada nos princípios básicos a evidência da 

compreensão, de que necessita para as suas decisões. (...) 

enquanto o homem, confiando na autoridade, pode seguir um 

conselho, mesmo sem o examinar, no aconselhamento ele é 

convidado a fazer a sua própria escolha entre as possibilidades 

(BOLLNOW, 1971, p. 128-129). 

 
Logo, a decisão deve ser tomada por quem pediu o conselho, pois 

trata-se de uma decisão estritamente pessoal. Cabe ao conselheiro tornar claro 

para o consultante o conhecimento da situação, as possibilidades que nela estão 

inseridas e as possíveis saídas; esta é sua responsabilidade. Sedo a decisão, e 

as conseqüências da própria decisão de inteira responsabilidade do consultante. 

O aconselhamento se destaca como um conceito educativo na medida 

em que se aproxima “... do núcleo interior do homem, quanto mais se relaciona 

com a conduta moral da vida...” (idem, p. 135). A importância do 

aconselhamento na ação pedagógica se dá ainda porque se refere não a ações 

tecnicamente premeditadas, mas a uma “atuação sobre toda a vida futura da 

respectiva pessoa, para além da decisão particular passageira” (idem). 

Do ponto de vista pedagógico, o aconselhamento ocorre se o 

educando reconhece na figura do educador uma autoridade moral e está aberto 

interiormente para receber desta autoridade o seu conselho, se as motivações 

deste conselho lhe convencerem109. É um processo que põe a autoridade do 

                                                 
109 Sobre o ato de pedir um conselho, Bollnow (1971) afirma ainda: “Temos um abuso da 

situação consultiva se o consulente, no fundo, já decidiu de antemão o que vai fazer, e só 
busca aparentemente o conselho para, na realidade, receber dele a confirmação da sua 
decisão Nesse caso, o conselheiro ou aconselha aquilo que se espera dele (e quase sempre 
ele é selecionado a priori sob esse ponto de vista), e então o consultador sente-se exonerado 
pelo conselheiro do peso da decisão e pode impingir-lhe a responsabilidade; ou aconselha algo 
diferente do que dele se esperou, e então o consulente não pode usar o seu conselho; e assim, 
o põe de lado.. Quanto menos, porém, se pode deduzir do aconselhamento uma obrigação de 
seguir o conselho, tanto mais cresce, por outro lado, com o pedido de conselho, a obrigação de 
acolhe-lo com uma total abertura e sinceridade, a obrigação de ponderá-lo, isto é, de não ter 
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educador à prova, pois este pode fracassar a qualquer momento, pois o 

aconselhamento – que é uma exortação mais atenuada, se aproximando muito 

mais da forma do apelo – conta totalmente com a instância interior do educando 

que pede o conselho, portanto, conta com a liberdade de o educando seguir ou 

não o aconselhamento do educador. Neste sentido, o aconselho caracteriza-se 

como um processo descontínuo na Pedagogia porque, por pressupor a liberdade 

do educando, não se apóia em nenhum processo durável e paulatino que 

culmine com o seguimento do conselho dado pelo educador ao educando. O 

educador tem de contar, neste aspecto, com o imprevisível e mesmo com o 

próprio fracasso de sua autoridade moral. O fracasso, nas diversas situações 

pedagógicas, é algo bastante recorrente, que os educadores tentam muitas 

vezes, camuflar. Veremos, no item seguinte que o fracasso no campo 

pedagógico, visto na perspectiva da Filosofia da Existência, faz parte da 

essência da educação. 

 

4.4.1.5. Audácia e fracasso na educação 

 

Até o momento, observamos processos instáveis que se referiam à 

dimensão existencial do educando, em relação a qual tocamos a esfera de 

atuação do educador, diante desses desafios, que são os processos instáveis na 

educação. A audácia e o fracasso referem-se à dimensão existencial e crítica do 

educador. O educador, diante dos processos instáveis na educação, pode negá-

los, ao invés de tentar agir adequadamente diante deles. Contudo, se o 

educador negar tais processos, ele denegará a própria essência da educação, 

uma vez que estes processos, ocorridos na dimensão existencial do educando, 

                                                                                                                                                  
decidido o assunto de antemão, mas de tomar a decisão somente depois de ter ouvido o 
conselho sem prevenção. Devemos pedir o conselho unicamente quando nós mesmos, de fato, 
não temos a clareza” (p.134). 
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possuem como pressuposto básico a liberdade. Portanto, o ponto de partida de 

toda educação é a liberdade, elemento este que não está nas mãos do 

educador. O educando possui liberdade de esquivar-se à ação do educador e 

este precisa aceitar a tragicidade que envolve sua própria profissão. Este aceitar 

a tragicidade que Bollnow (1971) fala não significa desistir de educar, mas ao 

contrário, mergulhar profundamente na própria ação de educar, sem ter nas 

mãos nada, em princípio, que lhe garanta alcançar as metas estabelecidas. É 

neste sentido que a audácia é um processo basilar norteador da ação do 

educador:  

Na realidade, a audácia pertence à mais íntima essência da 

própria educação, conquanto, sendo um trato com seres livres e 

imprevisíveis, por princípio na sua liberdade, está fora do alcance 

de um manejo meramente técnico. Pois o educando sempre tem a 

possibilidade de subtrair-se, por razões inescrutáveis, ao intento 

do educador, ou até de se voltar contra o seu plano, fazendo-o 

fracassar (BOLLNOW, 1971, p. 206). 

 
É importante notarmos que em modelos de educação em que o 

pressuposto básico é a formabilidade, como as concepções mecânico-artesanal 

e orgânica da educação, a liberdade do educando não é incluída como elemento 

fundamental do processo. Em decorrência, o fracasso pode ser evitado, na 

medida em que o sucesso do processo pedagógico restringe-se a uma ação 

adequada do educador, que, em ambas concepções pode ser vitorioso desde 

que domine de maneira planejada e sistemática ou o produto ou processo 

educativo. Na concepção mecânico-artesanal, se algo não ocorre de acordo com 

o planejado, a culpa recai ou sobre as técnicas, que não foram devidamente 

aplicadas – então é preciso melhorar a metodologia – ou sobre o aluno – o 

educador realizou tudo corretamente, o material (o aluno) é que era inadequado. 

A concepção orgânica da educação, parte do pressuposto de que o educador 

tem o papel de fornecer subsídios para o crescimento do educando, evitando 
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que influências e perturbações externas atrapalhem seu desenvolvimento. “O 

próprio desenvolvimento, porém, se processa segundo sua própria lei, e em si 

não pode fracassar” (BOLLNOW, 1976, p. 207). Se algo falha nesse processo, a 

culpa recai sobre o educador, no sentido de que este por ventura não avaliou 

adequadamente e com atenção a natureza das inclinações do educando. Pode 

também o educador errar por não ter afastado propriamente o educando das 

perturbações externas. Neste dois casos, o fracasso ainda assim pode ser 

evitado, pois depende totalmente de um aperfeiçoamento do educador. Em 

ambos os casos a liberdade do aluno é desconsiderada. É preciso reconhecer 

que o fato de o educador não ter nas mãos a liberdade de seus educandos, 

implica que ação livre dos educandos pode frustrar a ação do educador. É neste 

sentido que a audácia se afirma como momento essencial na educação. Bollnow 

afirma ainda que “a tentativa... de eliminar da educação o caráter de audácia 

condicionado pela liberdade, a fim de evitar o perigo do fracasso, degrada 

necessariamente o outro homem, tornando-o simples material de minha 

elaboração” (idem, p. 209) O fracasso, na profissão do educador, não se 

assemelha a um simples insucesso, concernente à derrota proveniente da 

realização inadequada de uma tarefa objetiva, mas pertence ao âmago do 

educador. Neste sentido, 

o educador deve todos os dias superar não somente a resistência 

passiva de um material, mas eventualmente também a resistência 

ativa do seu educando renitente. (...) o trágico do fracasso nos 

oprime tanto mais conquanto não nos transfigura com a auréola 

do herói, mas quase sempre se esvai e desaparece sem glória 

sob a maldição do ridículo (idem, p.210). 

 
O processo educativo, em si traz, em seu cerne, o fracasso. Há outros 

fenômenos que também estão expostos à possibilidade do fracasso. Bollnow 

(1971) os destaca para tornar translúcido o conceito do fracasso como um 
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aspecto essencial por dentro do campo pedagógico. Os outros fenômenos são a 

tentativa e o risco. A tentativa é algo comum na vida humana. O homem pode 

tentar realizar algo com a finalidade de experimentação, podendo aprender 

sempre com a nova experiência. Fazem a prova de um concurso, por 

experiência. O que ele perder em virtude da experiência, não representa perigo, 

pois uma tentativa fracassada também é um resultado. Contudo, o homem pode 

pôr-se diante de uma situação que representa um perigo imprevisível. Neste 

caso ele estará arriscando-se. O risco trata-se de “se expor a um acaso que, por 

princípio, não se pode prever. No risco permanecemos passivos, não temos 

nenhuma influência no êxito do acontecimento, deixamos que o evento chegue a 

acontecer” (idem, p. 212). Há situações na vida em que não se pode evitar o 

risco. Contudo, há outras situações em que o risco, se provocado, se define 

como uma atitude irresponsável. Um exemplo disto é jogar roleta russa, por 

exemplo. A vida é, literal e metaforicamente, jogada à sorte de qualquer coisa, 

do dinheiro e de uma suposta “coragem” aventureira. Nesse sentido, Bollnow 

(idem, p. 213) afirma:  

Arriscar a vida significaria portanto degradar a vida, reduzindo-a a 

uma coisa, da qual pudéssemos dispor a bel prazer. Podemos 

sem dúvida sacrificar a vida por algo, mais isto é algo bem diverso 

do arriscar, pois ali eu assumo conscientemente um perigo por 

causa de uma responsabilidade mais profunda. Em contraste com 

o arriscar, uma tal atitude é uma verdadeira audácia. 

 
Assim, o fracasso da tentativa e do risco atingem o homem na esfera 

objetiva, enquanto que o fracasso da audácia encerra-se no núcleo mais interior 

do homem, a existência. Disto depreende-se que uma audácia que falha 

constitui-se num verdadeiro fracasso.  

No âmbito das reflexões sobre educação, a tentativa é sempre 

importante na medida em que ajuda o educador a descobrir novos caminhos 
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para se educar. O risco, também deve ser casualmente utilizado pelo educador, 

sobretudo quando este necessita tomar decisões rápidas. Contudo, a audácia 

auxilia no manejo com a educação, não como uma atividade aventureira, mas 

como atividade que requer do educador que conheça todas as possibilidades 

audaciosas que podem ser tomadas, bem como suas conseqüências 

malogradas ou frutíferas, para,então, poder se tornar inclusive responsável por 

suas próprias decisões pedagógicas. Se o educador está consciente de sua 

motivação audaciosa, e ainda assim fracassa – já que faz parte da essência da 

audácia a possibilidade do fracasso – pode-se dizer que seu fracasso não foi 

resultado de pura falta de sorte, mas foi um verdadeiro fracasso. 

Dessa forma, a audácia e o fracasso inscrevem-se como formas 

instáveis por dentro dos processos pedagógicos, pois dependem de maneira 

absoluta da liberdade dos educandos, que podem sempre romper com a 

continuidade do processo educativo. Tanto na perspectiva artesanal com na 

orgânica da educação, a audácia e o fracasso não são admitidos porque ameaça 

interromper todo o processo que, nas duas perspectivas é, por essência, sempre 

contínuo. Formas descontínuas de educação nessa perspectiva pedagógica 

tradicional são vistas como simples acidentes de percurso que devem ser 

constantemente evitados, devendo-se inclusive tentar prever a possibilidade de 

acontecerem para, de antemão serem impedidos. 

 

4.5. Reflexões Pedagógicas em Sociedade dos Poetas Mortos: um olhar 

sobre o carpe diem e as formas instáveis de educação 

 

Recolocando a questão do carpe diem, na medida em que este lema 

evoca o tema da transitoriedade da vida em correlação também com o problema 

da busca por si mesmo, é possível compreendê-lo como uma chamada ao 
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homem para o que este possui de mais autêntico? Ou, antes, é uma evocação, 

em Sociedade dos Poetas Mortos, a um hedonismo desenfreado? Se o tempo 

urge, se a vida é transitória, precária e aberta a uma infinidade de possibilidades, 

por outro lado, a existência do homem é finita. Assim, o lema carpe diem, na 

forma como foi colocado pelo professor Keating, diante do problema mesmo da 

morte, constituiu-se num mote e numa estratégia pedagógica, que podemos 

dizer, tinha como objetivo reclamar a existência autêntica, não vivenciada pelos 

alunos de Welton, já que estavam mergulhados em formas inautênticas de 

existir, porque submetidos a uma Pedagogia estritamente formalizada. 

Não foi à toa que a primeira aula de Keating tematizou o problema da 

morte - a partir das fotografias dos ex-alunos da Escola Welton – entrecruzado 

ao problema do tempo - expresso a partir do mote carpe diem. Aproveitar o dia, 

para o professor Keating, tinha todo um significado que é caro à Filosofia da 

Existência. 

Cabe distinguirmos duas formas de aproveitar o dia: uma, em que se 

pode aproveitar o dia de qualquer maneira, lançando mão de todas as 

possibilidades, arriscadas ou não, em que a vida pode se realizar, possuindo um 

traço fundamental que tem a ver com a concepção de tempo. O tempo, numa 

perspectiva hedonista, é algo que se fixa extensivamente no presente, em face 

da incerteza que o homem tem sobre o futuro. Daí que é preciso se fazer tudo o 

que for possível no momento presente porque o futuro, em princípio, não nos 

pertenceria. O futuro é uma dimensão que se encontra apartada do presente, e 

mesmo do passado, e por outro lado, uma dimensão que nos traz a única 

certeza que nos resta – a própria morte. Diante do terror da morte, é preciso 

apressarmos a vida, vivendo-a desenfreadamente, pois a vida passa rápido, 

porque constituída de momentos efêmeros, no abismo de um “tempo que tudo 
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devora” (GOETHE apud BOLLNOW, 1946, p. 172). Isto é o que Bollnow (1946, 

p. 172) chama de um “irresponsável hedonismo”. 

Porém, existe uma outra forma de aproveitar o dia, que pode ser vista 

na perspectiva da Filosofia Existencial. Aproveitar o dia, na Filosofia da 

Existência significa que o homem deve encaminhar-se, a partir de seu momento 

presente, rumo à vivência autêntica de sua existência. Isto só é possível ao 

homem quando este se coloca (ou é colocado) diante da morte. Consciente 

desta, o homem pode perceber-se como um ser que, apesar de estar sempre 

diante das diversas possibilidades de existir, está ao mesmo tempo circunscrito à 

sua própria finitude, portanto, jogado a uma condicionalidade temporal. O tempo 

o limita. É nesta limitação imposta pelo tempo que o homem, ao buscar viver 

momentos de autenticidade, transcende o próprio tempo e a própria forma de 

existência inautêntica. Pois, aproveitar o dia (carpe diem) significa escolher, no 

presente, dentre as diversas possibilidades do existir, a que mais unifica o 

homem com sua própria autenticidade. Carpe diem, dentro deste olhar 

existencialista, não quer dizer viver a vida toda num só minuto, num só 

momento. Pois, fazer isto é tarefa muito simples, que não requer escolhas por 

parte do homem; basta apenas que se deixe levar pelo fluxo dinâmico dos 

acontecimentos. Aproveitar o dia, para a Filosofia Existencial, significa colocar-se 

em suspenso diante dos aconteceres efêmeros da vida, nisto está a 

transcendência. Depreende-se disto, portanto, que este carpe diem que agora 

falamos refere-se à estrutura temporal do homem. O ser hominal, nesta filosofia, 

possui uma estrutura temporal110 tridimensional em que passado, presente e 

                                                 
110 È necessário distinguirmos a forma como o tempo se insere na Filosofia Existencial. Esta 

compreende o tempo em sua relação significativa com o homem que o vivencia. Neste sentido, 
refere-se ao tempo subjetivo, o tempo da consciência, que é de fato experimentado, e o tempo 
objetivo, que se refere ao tempo medido pelo relógio. Na experiência do tempo subjetivo, o 
homem sente e registra o tempo de acordo com as suas vivências, de maneira que se 
observam impressões diversas de tempo definidas conforme o estado de ânimo da pessoa que 
o vive; são vivências muito comuns, em que momentos de tristeza e de dor possuem uma 
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futuro não se definem como uma linearidade de momentos ou de estados 

incomunicáveis. Ao contrário, estes três momentos estão sempre, no homem, 

interpenetrados, de modo que não faz sentido falar sobre eles isoladamente. Por 

passado se entende “uma limitação que aquilo que já se tornou realidade (das 

Gewordene) impõe à liberdade das criações do homem no momento presente.” 

(BOLLNOW, 1946, p. 167) O futuro é o que se manifesta no presente do 

homem como referencialidade, projeto, aspiração, medo, e que na medida em 

que se realiza no presente do homem justamente a partir de seus projetos, 

medos e aspirações, atribui à sua vida uma orientação, no sentido de vencer os 

limites que a situação na qual está inserido impõe. O presente, na estrutura 

temporal do homem, unifica, no momento atual, futuro e passado. A tensão 

exercida por essa estrutura temporal sobre o homem pode lhe impelir para uma 

decisão, que este pode ou não tomar. Pois, da mesma maneira que há duas 

formas de existência - a existência autêntica e a existência inautêntica – há, 

correlativamente, duas possibilidades de vivenciar o tempo. Podemos considerá-

las aqui como “aproveitar o dia autenticamente” e “aproveitar o dia de qualquer 

jeito”, ou nos termos de Bollnow (1946), existem dois tempos: um tempo 

autêntico – possibilitado pela vivência de uma situação-limite em face da 

experiência de reconhecimento da morte – ou o tempo inautêntico – em que se 

vive à mercê do mundo. No primeiro, o homem tem a possibilidade “de 

concentrar e mobilizar no momento existencial todas as suas energias, para se 

voltar, a partir daí, resolutamente no sentido do futuro...” e no segundo, o homem 

tem a possibilidade de “desertar do dever e da missão, que aí se lhe dão, e 

abandonar-se passivamente ao fluxo dos aconteceres que o rodeiam por todos 

                                                                                                                                                  
duração temporal infindável, enquanto que momentos de alegria passam como se fosse um 
relâmpago. 
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os lados” (BOLLNOW, 1946, p. 168). Desta forma, a maneira como o homem 

vivencia o tempo define a estrutura temporal de sua existência111. 

O que se coloca como algo significativo em relação a essas duas 

formas de vivência do tempo é justamente o momento da decisão, momento este 

chamado por Bollnow (1946, p. 169) de “decisão heróica”. Decisão,  

é a forma do tempo autêntico em que o momento que lhe serve de 

palco ou de quadro alcança um valor último e incondicional. (...) 

trata-se de um fato ou acontecer que se realiza num momento 

único e cuja essência valiosa consiste justamente no máximo de 

ação condensada que nele reside. A decisão, de que falamos, 

serve assim também para designar a própria constituição íntima 

da existência humana autêntica, em que a atividade e o querer 

deixam de extrair o seu sentido de qualquer fim e atingir, para o 

ficarem tendo em si mesmos, como coisa própria, ao abrigo de 

todos os perigos que possam ameaçá-los. Trata-se dum esforço 

de tensão máxima de que é suscetível a existência humana, 

através da qual se liberta, enfim, dum estado crepuscular de 

morna indiferença, para se autodinamizar com todas as suas 

energias num foco ativo único. O homem como que lança aqui 

mãos à obra da sua própria existência... (BOLLNOW, 1946, p. 

170) 

 
Isto que Bollnow (1946) chama de “foco ativo único” é o que há de 

mais essencial na vivência do tempo autêntico, pois condensa de maneira total a 

temporalidade do homem, “... sem que nenhum elo o prenda ao momento que o 

                                                 
111 Santo Agostinho, nas Confissões, também já havia delineado algo parecido no que respeita à 

estrutura temporal do homem, em que as três linhas referenciadas – passado, presente, futuro 
– aparecem também atuando de maneira unificada por dentro do presente, estando latente 
neste presente as outras dimensões temporais. Assim, Santo Agostinho também concebe 
essas três linhas temporais como três direções da consciência humana unificadas no momento 
atual. Segundo Santo Agostinho (Confissões, livro 11, cap. 20 apud BOLLNOW, 1946, p. 165) 
“Há três tempos – diz ele: um presente referido só ao presente, um presente referido ao 
passado, e um presente referido ao futuro. No nosso espírito todos eles se nos dão nesta 
forma trina; porém, em nenhuma outra parte os descubro. Presente é, com relação ao pretérito, 
o recordar; presente é, em relação ao mesmo presente, a intuição; e presente é, em relação ao 
futuro, o esperar”. A diferença fundamental existente entre o conceito de temporalidade de 
Santo Agostinho e o da Filosofia Existencial é que o primeiro desenvolveu tal conceito a partir 
de uma atitude teorética de tal forma que a explicação do presente como momento unificador 
das outras dimensões temporais dá-se como intuição. Já a Filosofia Vitalista e a Existencial 
ampliam a compreensão do momento atual a partir de todas as atItudes do homem (Bollnow, 
1946). 
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antecede ou ao que se lhe segue” (idem, p. 171) Esta condensação do tempo 

num momento atual significa vivenciar o tempo de maneira absoluta e 

incondicional, ocorrendo num plano Supra-Temporal, o que implica a renúncia do 

“tempo que tudo devora” (Kierkegaard, V, 16 apud BOLLNOW, 1946, p. 173) 

elucida esta idéia: “um tal momento, o existencial, tem uma natureza muito 

especial. É curto e temporal, como todos os outros momentos: passa rápido 

como eles; e não obstante isso, é algo de decisivo e acha-se repleto de 

eternidade...”. Sendo assim, encontramos ainda em Kierkegaard (V, 85 apud 

BOLLNOW, 1946, p. 173) que “o momento existencial deixa de poder 

considerar-se um átomo do tempo, e passa a ser um átomo da eternidade....”. O 

tempo é inundado todo de eternidade, sendo o momento existencial o ponto 

máximo de ligação entre tempo e eternidade, em fim, o ponto máximo que liga o 

homem à sua própria missão, qual seja, a existência autêntica. Tudo isto só é 

possível, como já dissemos, a partir da pressão que o reconhecimento da morte 

causa no homem e o impele para se fazer a si-mesmo. 

Temos aqui, a partir da explicação da estrutura temporal do homem, 

uma contribuição ao entendimento do carpe diem, mote da pedagogia do 

professor Keating: aproveitar o dia, aproveitar o hoje, o momento atual, se 

constitui em possibilidade máxima de se ser um ser-para-si. Quanto mais o 

homem torna-se si-mesmo, mais ele torna-se autenticamente humano, pois, 

estar autêntico consigo mesmo tem o sentido, na Filosofia Existencial, de realizar 

o que há de mais essencial no homem. Nesse sentido, ser-si-mesmo não é uma 

negação do outro, mas a repetição112 histórica das características humanas. 

Portanto, na medida em que o homem faz a si mesmo, torna possível a missão 
                                                 
112 Para aclarar o problema da repetição, Bollnow (1946) se utiliza da compreensão que 

Heidegger (Sein und Zut, 355) empreende: “... A repetição, emergindo dum decidido projetar 
fazer-se a si mesmo, não se deixa facilmente seduzir pelo passado, a ponto de o deixar voltar 
sem maais nem menos, como uma realidade que já foi. A repetição refere-se, antes, a uma 
possibilidade de uma existência que já foi possível. Ela nem se entrega sem reservas ao 
passado, nem tem em vista nenhum progresso a atingir no futuro. Ambas estas coisas deixam 
indiferente a existência autêntica no seu momento existencial”.  
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de toda a humanidade: “poderia... dizer-se que aquilo que na obra de renovação 

ou repetição há a realizar de novo nunca é um verdadeiro passado no tempo, 

mas simplesmente uma eterna possibilidade dum humano existir.” (BOLLNOW, 

1946, p. 186). 

Depreendemos, portanto, que a meta pedagógica de Keating encontra-

se com a idéia de humanização, idéia esta que tem como pressuposição básica 

a liberdade. Esta meta, na ação pedagógica deste professor, é vista por dentro 

do ensino de Literatura. Não é que a Literatura seja um “pretexto” como afirmou 

Brito (1995)113, e como pretexto, serve unicamente para que o professor dê “aula 

de vida” Brito (1995), e dessa forma, escolha os conteúdos literários que mais se 

aproximem de princípios existencialistas, relegando outros que os alunos 

precisam para atender também às expectativas acadêmicas da escola e de seus 

próprios pais. Keating parece muito mais querer humanizar os conteúdos de 

Literatura, desmistificar-lhes a dureza, fazer cair-lhes o véu da atomização. 

Queria que os educandos percebessem que estudar Literatura não se resumia 

ao conhecimento das escolas literárias e de suas características principais, muito 

menos se resumia à análise de poesias à luz dos diversos estilos literários 

estudados. Compreendia que estudar literatura era deixar-se invadir pelos 

sentimentos, motivos, paixões que emanavam deste saber, e assim, assimilar o 

que havia de mais profundo, os caracteres humanos. Neste sentido, o professor 

teria que fazer escolhas acerca dos conteúdos que deveriam ser estudados. Foi 

desta forma que Keating selecionou, dentre os diversos conteúdos literários, os 

que mais se aproximavam de sua meta pedagógica. Observamos a validade de 

uma meta pedagógica na medida em que esta não nega o humano. O ser 

humano, segundo já dissemos em capítulo anterior, se expressa em suas 

múltiplas possibilidades. A meta pedagógica de Keating se aproxima da 

                                                 
113 Reiteramos que a análise que este autor fez sobre o mesmo filme encontra-se no terceiro 

capítulo deste trabalho. 
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dimensão da integralidade justamente porque busca ultrapassar as 

pressuposições pedagógicas básicas da Escola Welton, que reduziam o 

educando as dimensões acadêmica e profissional. No filme, as escolhas 

pedagógicas, bem como o entendimento sobre educação do professor Keating 

transparecem em diversos momentos, dos quais podemos destacar um dos mais 

importantes: a aula em que Keating incita os alunos a rasgarem o ensaio de 

Pritchard. Lembremos que apesar desta atitude do professor ter representado 

uma ação bastante violenta e transgressora que rompeu de fato com toda 

perspectiva anterior que os alunos estavam habituados, não o fez sem mostrar 

as razões para os alunos. Sua meta pedagógica era evidenciada para os alunos 

de maneira clara, de forma que os alunos – diferentemente de um ensino que 

prima pela memorização acrítica de conteúdos, hábitos e atitudes, bem como 

pela assimilação acrítica de verdades – sabiam porque deveriam fazer aquilo 

que o professor lhes pedia. Nesta aula, após o momento em que houve a 

decupagem das páginas de Pritchard, Keating explicou:  

Agora vejo aquele olhar do Sr. Pitts, como se a Literatura do 

século XIX não tivesse nada a ver com Direito ou Medicina. (...) 

Sr. Hopkins, você pode concordar com ele e pensar: ‘Sim, 

deveríamos estudar o Sr. Pritchard e aprender a rima e medição e 

seguir em frente para atingirmos nossas ambições.’ (...) Tenho um 

segredo para vocês: não lemos nem escrevemos poesia porque é 

bonitinho. Lemos e escrevemos poesia porque somos humanos. 

A raça humana está repleta de paixão. E Medicina, Advocacia, 
Administração e Engenharia são objetivos nobres e 
necessários para manter-se vivo. Mas a poesia, beleza, 
romance, amor, é para isso que vivemos... 

 
Destacamos, em negrito, o final da fala de Keating para ressaltar que o 

mesmo não estimulava nos alunos o repúdio à escola Welton, muito menos aos 

conteúdos curriculares que os levariam a passar nas Faculdades e por fim a se 

estabelecer em profissões. O que havia de mais vigoroso nos pressupostos 
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pedagógicos deste professor era que tudo que os seres humanos fazem só tem 

sentido se feito a partir de uma convicção interior, do que concluímos que, do 

ponto de vista epistemológico, a verdade de sua meta pedagógica se define 

subjetivamente, como verdade existencial de cada um. De todo modo, em si, 

esta meta pedagógica é incongruente com os pressupostos educacionais da 

escola Welton, já que a verdade para esta se define exteriormente a partir dos 

conteúdos escolares. O professor, Keating, se coloca entre estas duas posições 

pedagógicas – a sua e a da escola – que, em essência são paradoxais, mas que 

na prática podem ser relativamente realizadas. O próprio Keating é um exemplo 

concreto desta realização na medida em que foi aluno da mesma escola, 

portanto submetido a mesma educação que prima pela inculcação, e como 

profissional, sobrevive por dentro de uma profissão, orientando-a de acordo com 

suas necessidades interiores. É preciso lembrarmos que por mais que uma meta 

pedagógica se oriente para a idéia de integralidade, a verdade sobre esta 

integralidade nunca se realizará empiricamente de maneira total, pois o ser 

humano é essencialmente aberto a um mundo humano Um outro momento que 

evidencia concretamente como a meta pedagógica de Keating – em que a 

verdade parte de uma prerrogativa existencial e subjetiva – não se configura 

como irresponsável e individualista é o momento em que Keatin critica Nwanda 

(Charlie Dalton) após o episódio do telefonema de Deus. Lembremos que este 

aluno fez essa brincadeira com a direção da escola para entregar-se por ter 

escrito um artigo no jornal da escola em nome da Sociedade dos Poetas Mortos, 

requerendo a inclusão de garotas na escola. Após Charlie ter recebido o castigo 

por esse ato, Keating foi a sua procura e teceu a seguinte crítica: “Tirar a 

essência da vida não significa afogar-se nela. Claro que há hora para atrever-se 

e há hora para ter cuidado, e um sábio sabe qual é a hora”. (Keating respondeu 

isto após Charlie tê-lo questionado sobre o que ele pregava sobre o carpe diem). 
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Na verdade Charlie não havia compreendido que aproveitar o dia não significa 

fazer qualquer coisa, sem pensar nas conseqüências que podem advir de um ato 

irresponsável. Por outro lado, queria impressionar Keating. Mas este tratou de 

charmar-lhe logo a atenção que como conseqüência de sua atitude impensada 

poderia até ter sido expulso e perder “grandes oportunidades” e até mesmo as 

aulas do professor que ele tanto gostava. Estes momentos no filme demonstram 

claramente que a meta pedagógica de Keating, embora tivesse como ponto de 

partida uma visão de verdade definida existencialmente, a partir de cada um, não 

configurava uma pedagogia subjetivista e individualista, pois não negava outras 

dimensões que se interpenetram com a dimensão existencial. 

Observemos que Keating não empreendia uma pedagogia arbitrária e 

cínica. Seus objetivos pedagógicos não eram arbitrários porque ele sabia 

exatamente a que servia a intencionalidade empreendida, ou seja, deveria servir 

em última instância aos próprios educandos, na medida em que estes 

aprendessem a pensar por si mesmos e se constituíssem seres livres. No 

entanto, Keating demonstrava compreender que a liberdade dos alunos a ser 

conquistada estava sob a égide de uma estrutura hierarquizada e 

excessivamente formalizadora – a escola Welton – que primava pela adequação 

dos alunos ao status quo. A adequação ao estabelecido, ao pré-fixado, no que 

redunda em uma Pedagogia apriorística, cerceia a liberdade dos alunos, por 

meio da inculcação e da imposição esvaziada de sentido. Keating promove suas 

aulas, portanto, em um espaço de tensão, por ele mesmo estimulado, entre 

interesses individuais e interesses coletivos. E é neste espaço de tensão que, 

parece, Keating se coloca, porque sabe, por outro lado, que não pode propalar 

aos alunos uma negação total dos princípios pedagógicos de Welton porque, de 

qualquer forma, deles, os alunos necessitavam para se incluir na sociedade, por 

dentro mesmo das atribuições profissionais concernentes ao extrato social do 
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qual faziam parte. O próprio Keating, como já dissemos, estudou nessa mesma 

escola e, portanto, é um fruto bem sucedido deste tipo de Pedagogia. Seria um 

comportamento contraditório o de estimular nos alunos a negação da escola 

Welton, já que ele mesmo não a negara na íntegra. Este professor demonstra 

reconhecer que não havia como os alunos fugirem à estrutura hierárquica e 

tirana da escola, não havia como fugir, de maneira revolucionária, as 

determinações da situação na qual estavam inseridos. Contudo, isto não 

significaria imergir no imobilismo. A saída possível, diante da situação, seria 

encontrar o próprio caminho por dentro dos diversos caminhos que foram 

traçados para o indivíduo. Seria encontrar e resgatar o eu que estava imerso nos 

outros, ter clareza de quem se é e colocar este lado – o lado mais íntimo do 

homem – em constante tensão com os outros e com o mundo, para que esse eu, 

sempre que possível, seja ele mesmo e nunca desista de ser exatamente o que 

é. A proposta de Keating não é uma Pedagogia do eu, hedonista, subjetivista, 

individualista e por fim travestidamente burguesa, mas ao contrário, é uma 

Pedagogia que se direciona para a busca de si-mesmo, compreendendo que ser 

si-mesmo requer o reconhecimento do outro, da situação, dos determinantes que 

atuam sobre o ser si-mesmo. Do contrário, nada se poderá ser, porque a 

existência do indivíduo está sempre circunscrita a situações determinadas e 

condicionadas, em que não se pode fugir. Tem-se apenas como último recurso 

enfrentá-las, reconhecendo os próprios limites diante destas situações, e a partir 

disto, buscar possibilidades de agir de acordo consigo mesmo perante elas. 

Observemos que não se trata de entronizar uma possível invencibilidade do 

homem, mas reconhecer-lhe a mortalidade e a finitude. 

Durante todo o filme, por mais transgressivas que tenham sido as 

palavras e as atitudes de Keating, é possível percebermos o equilíbrio com que 

este criou situações em que diversos valores eram postos em estado de tensão. 
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A tensão aqui é compreendida não como algo negativo, mas como um estado 

altamente positivo, na medida em que permite ao homem perceber a pressão 

que os determinantes externos fazem sobre ele mesmo e assim ter condições de 

distinguir seus valores dos valores de outrem. Neste sentido, o estado de tensão 

é um reduto da criação de si mesmo em face do mundo e dos outros, visando 

continuar o próprio mundo. Vê-se claramente no filme que no centro das 

questões suscitadas por Keating não está a oposição à escola Welton, mas a 

libertação das individualidades dos alunos que provavelmente, segundo 

demonstra o professor em alguns diálogos, só virá a acontecer de maneira mais 

efetiva, quando estes estiverem fora dos grilhões da mesma. Em momento 

algum Keating nega que os alunos necessitam da escola, mas quer, por outro 

lado, que entendam como estão inseridos dentro dela. Compreender a inserção 

naquela escola, não seria nada, por exemplo, diante de um olhar marxista, pois o 

olhar marxista quer mudanças estruturais e concretas. Ao que parece, 

compreender a inserção na escola, segundo a perspectiva do professor Keating, 

significaria, por fim, já a própria modificação do indivíduo, pois se ver dentro de 

um contexto que quer sufocar os indivíduos na padronização, já traz em si, a 

possibilidade de modificação do contexto a partir da modificação de si mesmo. 

Destacamos um dos momentos em que Keating demonstra esta idéia: “palavras 

e idéias podem mudar o mundo!”. Sendo que mudar o que está dentro do 

indivíduo, é muito mais importante do que mudar o que está fora. Keating parece 

estar imbuído de uma idéia de estilização da vida, na medida em que assenta a 

premissa de que a forma como o indivíduo se coloca diante dos problemas da 

vida que diretamente lhe afetam, tem o poder (apesar de sempre limitado) de, no 

máximo, influenciar na resolução de tais problemas, e no mínimo, que a 

resolução dos problemas sejam a favor do indivíduo. De toda forma, o indivíduo, 

conseguindo ou não resolver satisfatoriamente os problemas que se interpõem 
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diante dele, já resolveu o maior problema, que foi, ao pôr-se em tensão com o 

mundo, afirmar-se diante deste. Disto, independe o nível de resolução de nossos 

problemas em face da possibilidade de sermos autênticos conosco mesmo. 

É neste sentido que Keating dá aula de literatura. A Literatura, em 

suas aulas, deve ser assimilada como ela é, como vida, tal como os que a 

fizeram são seres humanos. Se a abordagem da literatura estivesse 

desconectada da vida, sendo apresentada como resultado de grandes 

produções só realizadas pelos grandes gênios da humanidade, caberia aos 

alunos o papel de espectadores das diversas produções literárias, das quais 

deveriam apenas repetir. Como espectadores, não só nada produziriam em 

termos de literatura, mas também, nenhuma condição teriam de promover 

avaliações críticas, restando apenas a possibilidade de memorizar, repetir e 

interpretar à luz das clássicas interpretações, como a de Pritchard, por exemplo. 

A concepção de Literatura de Pritchard e por conseguinte a concepção da 

própria escola é que a Literatura, da mesma forma que os outros conteúdos 

curriculares, é um espetáculo, sendo os alunos os espectadores, prontos a 

consumir o produto, guardá-lo na memória, ruminá-lo para não ser esquecido, e 

vomitá-lo nos momentos e espaços apropriados: as provas e os concursos. 

Nesta concepção de educação não há espaço para ser si-mesmo, já que só os 

grandes o conseguem. Cabe aos alunos, considerados como tábulas-rasas, a 

tarefa de refletir a tradição, para perpetuá-la, porque ela já está feita, pronta, fixa 

e não pode mais ser mudada, somente assimilada. Parece que este processo de 

assimilação dos conteúdos espirituais da tradição nada tem de humano. É 

justamente o contrário disto que Keating quer fazer: dar continuidade aos 

conteúdos da tradição literária, fazendo os alunos repetirem-nos a partir de uma 

assimilação crítica, e dessa forma, unir o que o currículo, a escola e uma 

concepção de educação estreita, separou: vida e literatura. Não é a tradição em 
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si que é negada por Keating, mas a forma como esta é (im)posta aos alunos de 

forma a abafarem e mesmo estirparem qualquer possibilidade de renovação. 

Observemos que na Filosofia da Existência, a tradição não é negada, o que é 

negada é uma repetição esvaziada da mesma. A Filosofia Existencial vê a 

tradição por dentro da própria missão do homem, que é ser-si-mesmo. No ser-si-

mesmo, a tradição é uma herança que traz categorias arquetípicas do homem 

consubstanciadas em possibilidades diversas de existir. Assim, reviver a tradição 

constitui uma renovação das diversas possibilidades de existência do ser 

humano: “apropriação existencial de alguma coisa nada mais é aqui do que re-

apropriação do que já uma vez foi apropriado” (BOLLNOW, 1946, p. 182)114. A 

Pedagogia de Keating, em face disto, parece-nos bastante próxima à Filosofia da 

Existência. O carpe diem proclamado por Keating, nada tem de subjetivista e 

individualista, mas é profundamente solidário, na medida em que se solidariza 

com a mais autêntica missão que o homem pode ter, que é ser ele mesmo, 

incondicionalmente. 

Foi levado por esta incondicionalidade, encerrada em sua meta 

pedagógica que Keating, em sua primeira aula, exortou os alunos de variadas 

formas a imergirem do escuro de uma tradição esvaziada de sentido que os 

padronizava. Primeiro, exortou-os através da des-ritualização de seus corpos, 

descentralizando a aula que antes acontecia numa atmosfera de passividade e 

imobilismo mantida pelo ritual instituído na sala de aula, onde alunos 

permaneciam sentados e sóbrios diante do que era considerado o centro de todo 

o processo: o professor e o conteúdo consagrado. Os alunos desmobilizaram-se 

da forma habitual com que se incluíam na aula – como objetos – e ficaram 

atordoados e curiosos diante da possibilidade nova, criada por Keating, de terem 

aula no corredor da escola. Contudo, para re-estruturar os alunos face à nova 

                                                 
114 O Capítulo XIII de Filosofia Existencial (Bollnow, 1946) intitulado “Historicidade do Homem” 

explica, de maneira mais detalhada, como a tradição é vista na Filosofia da Existência. 
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situação de aula, Keating lançou mão de uma autoridade moral que, naquele 

momento, era mais forte que a sua, já que os alunos não o conheciam: o poeta 

Walt Withman. Já vimos que para que haja uma exortação efetiva é necessário 

que se aborde o exortado a partir de uma autoridade moral que faça valer o 

cumprimento do que é pedido. Naquele momento, Keating precisava re-

estruturar a aula para que esta não perdesse sua característica de aula e se 

transformasse em um circo, ou pior, em um velório diante do ceticismo que 

potencialmente os alunos poderiam desenvolver frente a sua proposta. Este era 

o risco que este professor corria, o de ver esvair-se sua autoridade de professor, 

na medida em que esta saiu do espaço habitual em que tradicionalmente estava 

inserida. Diante disto, Keating, necessitava da atenção dos alunos, necessitava 

sacudi-los para a sua direção. Walt Whitman, neste sentido, representou a 

autoridade moral que Keating chamou para resgatar e reformular sua própria 

autoridade. Não à toa que suas primeiras palavras na aula foram a partir da 

poesia de Walt Whitman: “Ó capitão! Meu capitão!”. Um poema sobre Abraham 

Lincoln. E completou: “Podem me chamar de Sr. Keating, ou, os mais 

audaciosos podem ousar: Ó capitão! Meu capitão!”. Esta poesia, e talvez não 

poderia ter sido outra, tocou os alunos profundamente porque, para além de 

exaltar os ânimos norte-americanos, reafirmava a direção dos processos 

humanos como algo importante e necessário. Desta forma, lança mão da 

possibilidade de resgatar sua autoridade na direção do processo pedagógico. 

Keating obrigou os alunos a se recomporem frente a uma nova situação 

pedagógica, pois a ação de exortar alguém requer de fato, uma certa violência 

que pretende retirar o outro de sua sonolência, com vistas à percepção de que 

há outras possibilidades de existir. Porém, os alunos não foram obrigados a 

obedecer às determinações do professor, sem que este fornecesse alguma 

evidência de compreensão que clarificasse as suas exigências. A evidência de 
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compreensão, ou em outras palavras, os motivos pelos quais o professor, apesar 

de mostrar uma metodologia diferente dos outros, continuaria dirigindo o 

processo, aparece no momento seguinte desta mesma aula, onde o professor 

pede ao aluno Pitts que leia o poema “Ás virgens para aproveitar o tempo”. Este 

poema traduz o tema da aula, bem como a atmosfera pedagógica a ser criada a 

partir de então: carpe diem. O que completa e evidencia ainda mais a proposta 

pedagógica de Keating é a conexão que este faz entre a condição de brevidade 

a que a vida está submetida e a condição de finitude que faz parte da vida. Foi 

justamente este momento que Keating pôs os alunos em confronto direto com as 

fotografias dos ex-alunos de Welton. Teria sido mais fácil talvez, trabalhar com 

as emoções mais evidentes dos alunos e dizer coisas do tipo: “um dia vocês irão 

morrer, porque esta é a única certeza da vida”, mas Keating convida e provoca 

os alunos a perceberem que aproveitar o dia tem um sentido muito peculiar se 

colocado diante da possibilidade sombria da morte, já que é esta mesma que 

corrompe toda possibilidade de sermos invencíveis e de tudo podermos fazer. É 

neste sentido que a exortação é compreendida também como uma recordação. 

Keating lembrou aos alunos de que eles algum dia, da mesma forma que 

aqueles alunos das fotografias, irão como ele mesmo falou “fertilizar narcisos”. 

Reconhecer que um dia morreremos significava para Keating, ao que parece, 

por um lado, aceitar a morte como experiência inevitável, e em face disto buscar 

ter uma vida mais autêntica para não se morrer sem nunca ter vivido. Se o 

homem provoca uma cisão entre a experiência da vida e a possibilidade da 

morte, ele provoca também uma cisão em toda possibilidade de existir 

autenticamente, por fim de se tornar autenticamente humano. Isto pode ocorrer 

porque fica impossibilitado de ver que em face mesmo da morte, sua vida 

precisa de um projeto, de uma orientação, para o futuro, que o faça transcender 

toda pressão do passado, bem como toda determinação do presente, e realizar a 
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cada dia de maneira total e incondicional o projeto que escolheu para sua própria 

existência. 

Para transmitir essa idéia, Keating lançou mão da “autoridade” 

impressa nas fotografias dos ex-alunos que simbolizavam naquele contexto a 

morte. O professor convidou os alunos a se aproximarem das fotografias e 

“ouvirem” os ex-alunos de Welton sussurrando “carpe diem”. Keating envolveu 

os alunos de tal forma naquele clima surreal que praticamente os levou a 

acreditar que de fato as fotografias estavam falando. Em certo sentido, falaram 

sim, na medida em que convidaram e advertiram os alunos a pensarem na 

morte, a lembrarem-nos que a morte existe. Ao espectador que vê esta cena, a 

admoestação aparece bastante intensificada, pois por duas vezes a câmera – 

que está na perspectiva do espectador - aparece como se estivesse por dentro 

do armário de fotografias como se estas estivessem se dirigindo aos alunos. O 

espectador, por um momento, parece tornar-se as próprias fotografias, no que a 

câmera lhe reclama a presença (emotiva) na participação da cena. Nada mais 

decisivo e profundo do que a “autoridade” da morte. Foi assim que Keating 

exortou os alunos a olharem para dentro de si mesmos. O que foi imperativo e 

mesmo decisivo nesta prática de Keating, do qual este parecia não querer abrir 

mão, foi a exigência de que os alunos olhassem para si mesmos. Para tanto, 

usou todos os artifícios metodológicos de que falamos até agora, deixando livre 

aos alunos a possibilidade de escolher se deveriam ou não executar o que ele 

de antemão já tinha definido. Os alunos poderiam negar-se a realizar a tarefa de 

por exemplo “ouvir” as fotografias dos mortos, acusando esta prática de ridícula 

e até anti-pedagógica, o que seria uma reação mais ativa diante da prática do 

professor. Mas poderiam também não se envolver de forma alguma com aquele 

momento, não se deixando tocar pelo convite dos “mortos” para que pensassem 

na vida; isto, aliás, seria algo que fugiria a toda possibilidade de controle do 
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professor. O professor que exorta seus alunos precisa reconhecer este risco, de 

o aluno não executar o que foi solicitado, pois educar é tratar com seres 

humanos livres. É justamente isto que caracteriza a exortação como 

autenticamente pedagógica, porque é uma “chamada à liberdade em 

crescimento” (BOLLNOW, 1971, p. 109). Como os educandos ainda não têm 

amadurecimento necessário para exercerem plenamente sua liberdade, 

necessitam de uma intervenção pedagógica que lhes dê uma direção. É neste 

sentido que “a exortação pressupõe sempre a superioridade do exortador que 

diz ao exortado o que ele deve fazer” (idem). 

Ao reconhecer o risco a que está submetido quando coloca diante dos 

alunos suas pressuposições pedagógicas, sem desistir nem duvidar delas, a 

ação pedagógica de Keating demonstra ser audaciosa, pois não conhecia nem 

tinha meios de controlar de antemão as conseqüências provindas de sua 

atuação. Havia possibilidades diversas de os alunos fugirem àquelas 

determinações, fazendo o professor fracassar, pois segundo Bollnow (1971, p. 

216-217) “já o fato de sugerir um determinado tema a um determinado homem 

para a elaboração é uma ousadia; pois cada qual precisa de ‘seu’ tema, e não se 

pode prever de antemão como esse determinado homem se sintoniza com esse 

tema.115” O que aparece nitidamente nessa situação pedagógica é que o 

professor Keating não tinha nada a que se segurar no momento em que propôs 

aos alunos o tema do reconhecimento da morte para uma reelaboração da vida, 

a não ser na própria responsabilidade pedagógica, por ele assumida, em relação 

às conseqüências de sua prática. Por dentro da responsabilidade pedagógica 

que o professor precisa assumir ao ser audacioso, está a confiança no 

                                                 
115 Bollnow faz esta afirmação referindo-se a sua relação que estabelece como professor 

universitário com o seu doutorando. Contudo, acreditamos, que tal exemplo pode ser visto por 
dentro de diversas situações pedagógicas, haja vista que a escolha de qualquer conteúdo 
pedagógico, e da metodologia a ser utilizada, revela a orientação teórico-filosófica e 
pedagógica do professor, orientação esta que o aluno pode não aceitar. 
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educando. Nesse sentido, o educador não pode ter por princípio a desconfiança 

no educando, pois sua desconfiança pode trair suas próprias metas, na medida 

em que demonstra ao educando que não o vê como alguém capaz de realizá-

las. É neste sentido que Keating deposita toda a sua “fé” no que está ensinando, 

exigindo dos alunos a compreensão de conteúdos profundos do ser humano 

através da poesia. Isto se configura como algo intensamente audacioso, no qual 

o professor pode a qualquer momento fracassar. Contudo, o professor necessita 

manter viva a exigência de que os alunos ultrapassem os limites de suas 

próprias forças, não só no campo intelectual, como indica Bollnow (1971), mas 

também na dimensão da moralidade: “... no relacionamento com os conteúdos 

da grande poesia ou nas questões da decência e moralidade humanas em geral. 

Aqui deve-se oferecer às crianças sempre mais do que elas estão dispostas ou 

capacitadas a receber no respectivo degrau do seu desenvolvimento.” (p.227). 

Bollnow (1971) chama esta atitude de “audácia projetiva”, em que o professor, 

ao pôr os alunos diante de si mesmos também se põe a descoberto para os 

alunos, correndo o risco de recair sobre ele as malhas do ridículo e da suspeita. 

Bollnow (1971) reitera ainda dizendo que: 

Aqui está, pois, o ponto crucial. O professor deve sempre assumir 

com toda a sua dedicação os conteúdos espirituais que deve 

transmitir aos alunos. Não lhe é dado excluir a esfera mais íntima 

de seus sentimentos e convicções, esfera essa que em geral 

costumamos timidamente ocultar como o núcleo mais vulnerável 

de nossa alma. Portanto, o professor deve, por assim dizer, expor 

a esfera íntima da sua alma ao outro homem ainda imaturo, 

porque este é o único caminho de introduzi-lo nessa esfera (p. 

228). 

 
Isto revela uma qualidade especial que deve ter o professor, e na qual 

Keating expressou: a humildade de se pôr sem amarras e vulnerável diante dos 

educandos, exortando-os num contexto de abertura radical ao impreciso, na 
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tentativa de conduzi-los ao plano da autenticidade – plano este, que eles pouco 

conheciam – mas que não teriam em princípio se aberto para ele sem a 

intervenção do professor. Por outro lado, conseguir que os alunos alcancem tal 

objetivo não está decididamente nas mãos do professor. 

Podemos dizer então que foi a convicção nos conteúdos transmitidos 

que levou Keating a exortar os alunos, em sua segunda aula, a rasgarem as 

páginas do livro em que estava o ensaio de Evans Pritchard. Convicção que foi 

demonstrada não só a partir desta atitude de pedir que os alunos rasgassem as 

páginas, mas também a partir de uma breve demonstração de que a proposta de 

classificação de poesias de Evans Pritchard era algo que não se encontrava com 

os próprios sentimentos evocados pelas poesias. Pritchard propunha em seu 

ensaio a avaliação da perfeição de um poema a partir de uma escala que em si 

proporcionava uma interpretação gélida das poesias. Keating foi taxativo e disse: 

“Excremento! Não estamos abrindo valetas, estamos falando de poesia.” Keating 

mais uma vez exerceu uma atitude pedagógica bastante audaciosa e se colocou 

numa situação de risco extremo ao ordenar, de maneira exortativa, aos alunos 

que comungassem de sua mesma opinião. Observemos que Keating não deu 

ordens ao vazio, pois a ordem em si não é um fenômeno verdadeiramente 

pedagógico, pois se baseia em uma autoridade imposta que não considera o 

educando como um ser que se autodetermina livremente. A ordem impõe não só 

a decisão sobre o que fazer, mas também não deixa espaço para o educando 

decidir se vai ou não executar o que foi ordenado. A ordem, portanto, não deixa 

escolhas à liberdade do educando (BOLLNOW, 1971). A exortação aponta uma 

direção a qual os educandos precisam seguir, contudo, não coage a vontade dos 

educandos. Keating, em momento algum, se utilizou da autoridade que a 

instituição lhe conferia, como professor, para coagir os alunos a rasgarem a 

página dos livros. Usou apenas sua convicção existencial, portanto sua 
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autoridade pessoal, para persuadir os alunos a tal intento. Com isso, torna 

translúcidas as suas escolhas ao educar e se põe inteiramente nas mãos dos 

alunos. As intenções de Keating estão claras: ele quer formar seres humanos 

livres. Esta meta poderia trai-lo perfeitamente, porque se os alunos se negassem 

a rasgar as páginas do ensaio, diriam que estavam utilizando sua liberdade para 

optar por não fazê-lo. O professor está aí diante de uma possibilidade concreta 

de fracasso, porém, confiante de que os alunos cumprirão o seu pedido. A 

confiança depositada nos alunos provém de uma confiança e de uma força 

pedagógica desenvolvida no próprio educador. Este, ao entregar-se 

incondicionalmente nas mãos dos educandos, deve reconhecer o risco destes 

frustrarem suas intenções, e ainda assim seguir em frente, abstendo-se de toda 

possibilidade de coação, pois “em detrimento de todo o seu conhecimento sobre 

o perigo da decepção, ele mesmo deve confiar sinceramente, se quer que sua 

confiança seja também para o outro um sustentáculo” (BOLLNOW, 1971, p. 

226). 

Observemos que os alunos, quando exortados inicialmente pelo 

professor a rasgar as páginas do ensaio de Pritchard resistiram, absortos que 

estavam com tamanha profanação. Os livros naquela escola – ao que parece, 

em muitos espaços e épocas – emanavam um ar sagrado e insuspeito, 

detentores de toda a verdade sobre as coisas. Mas a pressão da resistência 

inicial dos alunos não abalou sua “fé”, continuou exortando-os, usando de sua 

autoridade moral, autoridade esta que obteve resistência dos alunos e que só se 

afirmou como tal, no momento em que os alunos decidiram rasgar o livro. Uma 

vez afirmada sua autoridade moral – que se coadunou com sua autoridade de 

professor - a partir desta situação pedagógica, Keating, na aula seguinte, 

promove uma outra ação audaciosa, da qual não tem nenhuma garantia de seu 

sucesso: ele sobe no birô e de novo exorta os alunos a o acompanharem, 
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argumentando que subir no birô significa perceber que é possível ver o mundo 

de outra forma da que estamos habitualmente acostumados, pois existe na vida 

uma amplitude de possibilidades de vivermos e, dentre todas estas, precisamos 

escolher a que mais se identifica conosco. De todo modo, isto só é possível 

quando se ultrapassa o momento que chama de “desespero dormente”, ou seja, 

o plano da massificação. Subir no birô significa a continuação da premissa 

básica posta na aula anterior: a busca da própria voz, ou a busca de si mesmo. 

Mais uma vez o professor se põe diante dos alunos, confiante de que estes 

responderão ao seu convite. Mais uma vez ele põe sua própria pessoa em jogo, 

sem nenhuma garantia do sucesso, pois não poderia obrigar os alunos a aceitar 

a idéia de que deveriam buscar a autenticidade. Ele poderia, no máximo, exigir 

que os alunos se expressassem autenticamente através de uma avaliação por 

exemplo, mas nenhuma garantia teria da aceitação disto por parte dos mesmos. 

A aceitação, por parte dos alunos, de que ser-si-mesmo é uma atitude autêntica 

e humana depende da autoridade moral do professor, autoridade esta que só é 

efetiva se baseada no próprio educador e não na instituição. No momento em 

que o professor realiza uma atitude audaciosa e aluno diz “não”, por fazer uso de 

sua liberdade, quem fracassa é o educador. A tragicidade da profissão de 

educador é saber que é preciso ousar em muitos momentos da prática 

pedagógica, e que o ato de ousadia pode fazê-lo sucumbir ao fracasso, porém, 

ainda assim, é necessário ter convicção incondicional sobre as metas 

estabelecidas, pois a revelação de qualquer atitude de desconfiança pode 

prejudicar todo processo educativo. Pois o educador  

... pode fracassar também onde fez tudo certo, com precisão, 

justamente porque o fracasso da confiança decepcionada 

pertence aos acontecimentos que constituem a essência da 

audácia, acontecimentos esses imprevisíveis por sua natureza, 

porque a priori não estão condicionados casualmente 

(BOLLNOW, 1971, p. 225). 
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Não estamos, contudo, querendo dizer que o educador deve, a todo 

momento, ser audacioso e criar situações abismáticas e instáveis na prática 

pedagógica. Como já dissemos, interligadas às situações descontínuas – que 

possibilitam a vivência de momentos de autenticidade – há também as situações 

de continuidade no ambiente pedagógico em que é possível se produzir também 

experiências de autenticidade. No entanto, são as situações de instabilidade, 

que irrompem com o ritmo normal do processo educativo, que possibilitam uma 

vivência de autenticidade a um nível muito intenso, podendo proporcionar 

modificações muito mais profundas. É preciso, da parte do professor, haver 

amadurecimento no sentido de perceber o momento preciso de suscitar 

processos descontínuos ou mesmo de saber agir sobre eles de maneira 

adequada, caso eles irrompam no ambiente pedagógico. Há porém, alguns 

destes momentos que o professor não pode criar, nem arbitrariamente nem 

intencionalmente, como veremos a seguir com os processos relacionados à 

crise. Em nenhum deles, porém, na perspectiva de Bollnow (1971), o professor 

deve decidir pelo aluno sobre o que este deve fazer. 

Dos aspectos pedagógicos instáveis que destacamos a partir da obra 

de Bollnow (1971), a crise é o fenômeno de maior ocorrência e de maior 

intensidade que aparece em Sociedade dos Poetas Mortos. Do ponto de vista 

pedagógico, há dois alunos que se encontram em crise, que são Todd Anderson 

e Neil Perry, nos quais a intervenção do professor se dá de maneira direta. Há 

porém outros alunos – Knox Overstreet e Charlie Dalton - que se encontram 

ambos em situação de crise que ultrapassa o especificamente pedagógico, mas 

que a intervenção de Keating transparece de forma indireta. 

A crise, quando ocorre por dentro dos processos pedagógicos e a eles 

se refere diretamente, impedindo inclusive que a ação educativa do professor se 
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efetive, requer que o professor, ainda assim, não a evite, muito menos crie 

condições para que ela aconteça. A crise é um processo que se instala no 

próprio educando. Logo, não cabe ao educador resolvê-la para o aluno. Nem por 

isso o educador deve esquivar-se diante da crise do aluno, abafando-a. A tarefa 

do educador é acompanhar o educando em crise, mostrando-lhes as 

possibilidades de sair da mesma. Mas a decisão sobre as possibilidades e 

mesmo se quer ou não enfrentar a crise, sem fugas, é plenamente 

responsabilidade do aluno. 

As crises ocorridas nos processos pedagógicos não são fenômenos 

raros. Muitas vezes o educador se depara com tais situações, e muitas vezes 

também não sabe agir adequadamente diante delas. Podemos perguntar: até 

onde a atuação do educador deve ir diante de uma crise apresentada pelo 

aluno? Será que não seria mais justo o educador resolver-lhe o problema, já que 

vê que o aluno por si só não o consegue resolver? Até onde deve ir esse 

acompanhamento e amparo do educador? E, cabe uma pergunta mais 

contundente, o educador tem obrigação de auxiliar o aluno que passa por um 

momento crítico? Já dissemos anteriormente que a superação de uma crise traz 

como conseqüência para quem superou a elevação do conhecimento de si 

mesmo, bem como a reestruturação da vida num nível melhor. Daí ser 

necessária a vivência da crise e o reconhecimento do educador da relevância de 

um acontecimento deste tipo na vida do aluno, pois configura-se como uma 

possibilidade de o indivíduo progredir em amadurecimento, desde que tenha a 

crise superada. O perigo é um elemento intrínseco a todo fenômeno de crise. 

Uma vez em crise, o indivíduo não pode fugir dela, sendo a única saída possível, 

vivenciá-la, e nesta vivência superá-la por si próprio. Desta forma, o indivíduo 

pode restabelecer-se, mas também pode sucumbir no fracasso e cair de uma 

vez por todas no abismo. Cada evento crítico é um risco. Diante do risco 
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existente em toda situação de crise existencial, o educador não pode de forma 

alguma  

provocar conscientemente a crise por causa do seu efeito salutar, 

seria ‘hybris’, significaria que o educador orienta falsamente a sua 

educação, segundo o modelo baseado no processo de produção 

artesanal. Seria uma presunção criminosa e sacrílega, querer – no 

jargão horrível de hoje – ‘manipular’ a crise. Toda crise é e 

permanece destino. O educador não pode provocá-la ou dominá-

la. Ele pode somente assistir, estar ali ao lado, ajudando, se um 

dia um tal acontecimento, qual uma fatalidade, atinge o homem. 

Ele pode tentar ajudá-lo a compreender claramente o sentido da 

crise, a suportá-la até o fim (BOLLNOW, 1971, p. 59). 

 

O professor Keating não só enfrentou a crise de Todd Anderson, mas 

também a acentuou. Keating percebeu desde o início que o problema de Todd 

revelava-se na sua incapacidade de expressar algo próprio. Por isso, o professor 

o admoestava, sempre que podia, visando despertar no aluno algo que 

revelasse minimamente sua identidade. Todd era visivelmente apagado, vivia na 

sombra da excelência do irmão, ex-aluno de Welton e um dos melhores. Todd 

não só deveria corresponder às expectativas dos pais, mas também da própria 

escola, bem como dos alunos, já que todos esperavam dele a expressão 

fidedigna da excelência alcançada pelo irmão. Todd vivenciava uma crise 

existencial que se definia por sua incapacidade de se expressar, pois sabia que 

esta sua dificuldade o atrapalhava imensamente e por isso não estava feliz. 

Mesmo infeliz Todd não consegue sair do imobilismo. Keating, ao perceber o 

provoca, acentuando ainda mais a sua angústia, lhe faz perguntas na sala de 

aula, usa ironias, lhe chama de toupeira, até lançar mão de uma atitude mais 

audaciosa: pedir a Todd, e a todos os alunos, que fizessem um poema próprio 

para apresentarem na sala de aula na frente de todos. Keating sabia o torpor 

que isto causaria principalmente em Todd, e ainda lhe desfere o “golpe” 
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(pedagógico?) fatal: “Sr. Anderson, não pense que não sei que esta tarefa o 

deixa apavorado, sua toupeira.” É como se dissesse ao aluno que não havia 

escolha, ele teria também de fazer o poema e ler em público. Todd tentou 

alguma vezes escrever algo, mas sua “voz interior” parecia não emergir. 

Chegado o dia de ler o poema na frente dos outros alunos, negou-se e disse ao 

professor que não fez poema algum. A angústia de Todd por não conseguir se 

expressar era muito maior do que o fracasso nas atividades escolares. Keating 

observava isto e não aceitou a situação crítica, quis solucionar o problema, e 

para tal, chegou às últimas conseqüências, transformando o seu pedido, que em 

princípio tinha sido uma exortação, em uma ordem, no que esta tem de mais 

autoritário. Literalmente, o professor obrigou o aluno a “pensar por si mesmo”, ao 

realizar forçosamente a atividade de fazer a poesia naquele mesmo momento da 

aula e diante de todos. Keating, ao acentuar a angústia de Todd, levou-o ao 

inferno do desespero. Todd não teve como fugir à intervenção do professor. Sua 

única escolha era aceitar o desespero do professor por querer arrancar-lhe à 

força o que ele tinha de mais seu. Felizmente, Todd conseguiu superar a crise 

ao expressar-se, revelando suas potencialidades expressivas a partir da poesia 

que fizera no momento da intervenção audaciosa do professor. Como vimos, de 

acordo com Bollnow (1971), o comportamento de Keating não corresponde a um 

procedimento adequado no trato com uma crise, pois negou uma premissa 

básica que deve, em princípio, sustentar toda ação pedagógica, a liberdade. O 

professor não deixou liberdade para que o aluno escolhesse em momento 

algum, mas dirigiu todo o processo. Bollnow (1971) comenta que a manipulação 

da crise do outro e uma conseqüente resposta satisfatória, como ocorreu no 

caso de Todd, só pode ser mero produto da sorte ou do acaso, pois a crise, 

como um fenômeno instável no processo pedagógico e que tem como 

pressuposição básica a liberdade, não tem condições de se dar a uma 
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experiência meramente técnica e planejada, pois foge a toda possibilidade de 

controle e de pré-determinação. Se o professor pré-determina a resolução de 

qualquer tipo de processo instável, como fez Keating, ele já se inclui em um das 

concepções pedagógicas organizadas sob o signo da continuidade. No caso de 

Keating, podemos dizer que seu comportamento pedagógico em relação à crise 

de Todd, se aproximou da concepção orgânica da educação, pois Keating não 

admitiu a possibilidade do fracasso do aluno. Diante disto, observamos o risco 

que o professor passou, pois se Todd fracassasse, a autoridade moral de 

Keating teria sido seguramente posta em dúvida perante o próprio Todd e os 

outros alunos. O professor Keating acentuou a crise do aluno e se o resultado 

tivesse sido negativo, a responsabilidade seria inteiramente sua. Por isso, 

provocar e acentuar a crise não são aconselháveis. Num processo de crise, em 

que se atua audaciosamente, a única “segurança” que o educador tem é confiar 

que o aluno, por decisão própria, vai optar pelo caminho que o leve à superação 

da crise. Sobre isto, Bollnow (1971, p. 60) afirma que “Jamais, porém, um 

educador, que possui o senso de responsabilidade, ousará exercer, ele próprio, 

o papel do destino”. 

Há também uma outra possibilidade de compreendermos a atitude 

autoritária de Keating ao acentuar a crise de Todd. Esta possibilidade também 

inscreve-se por dentro dos processos instáveis ocorridos na vida humana e na 

educação: o despertar. Como foi dito anteriormente, desperta-se em alguém 

apenas aquilo que a pessoa já possui, mas que se encontra em estado de sono. 

O que caracteriza, nos processos pedagógicos, o despertar é a forma abrupta e 

mesmo violenta com que se tenta tirar o outro de um estado inerte. No sono, a 

pessoa fica inerte e portanto, dá-se uma ausência de si.  

Despertar alguém significa, assim, fazer a pessoa voltar a si, pois só 

diante da consciência de si é que o homem pode ser ele mesmo. O fenômeno do 
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despertar possui, segundo o próprio Bollnow (1971) assinalou, a mesma 

estrutura da crise. Porém, o que parece diferenciar profundamente crise e 

despertar é que enquanto a primeiro não requer e mesmo rechaça toda 

intervenção pedagógica provocativa e direta, o segundo requer uma intervenção 

diretiva do educador. Enquanto se está em estado de sono e de inércia, tende-se 

a permanecer neste mesmo estado. Daí o educador necessitar intervir 

radicalmente no processo, visando revertê-lo, e trazer a pessoa de volta à luz. 

Isto não se constitui em algo simples porque despertar uma pessoa 

repentinamente é um processo violento e doloroso, pois a pessoa pode resistir e 

se negar a acordar. A interrupção abrupta do sono de uma pessoa a põe em 

crise, na medida em que precisa escolher o caminho a seguir, mas que continua 

a ser, como na crise, um caminho entre o bem e o mal, um evento que requer 

uma decisão incondicional: ou se escolhe o bem – a autenticidade – ou se 

escolhe o mal – o sono, portanto, uma existência inautêntica. 

A crise existencial vivida por Todd parece aproximar-se muito mais ao 

processo de despertar, pois não obstante este ter estrutura semelhante a da 

crise, foi a intervenção violenta do professor que obrigou o aluno a se pôr diante 

de sua crise e resolvê-la. Apesar de Keating ter-se negado a aceitar o fracasso 

do aluno porque também refletiria seu próprio fracasso como professor, e ao 

entregar-se inteiramente nas mãos do aluno - sendo audacioso - ele parecia 

acreditar que Todd iria acordar para si mesmo. Isto porque, parece-nos, estava 

imbuído de uma idéia mais ampla: a idéia de que todo ser humano tem todas as 

condições de ser autêntico, inclusive Todd. Keating, de todo modo, não 

considerou que se Todd fracassasse nesse momento, poderia se decepcionar a 

tal ponto que não conseguiria mais acordar e permaneceria constantemente em 

crise ou então sucumbiria. 
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Neste ponto específico, é necessário fazermos algumas considerações 

críticas em relação ao pensamento educacional que Bollnow (1971) apresenta. 

Apesar de este autor, via de regra, “desculpar-se” ao dizer que ao enfocar os 

processos instáveis em sua obra, não está com isso negligenciando as formas 

contínuas e estáveis da educação, observamos que ao estudarmos os 

processos instáveis ainda no plano teorético, é possível de todo modo “separá-

los” dos outros processos (contínuos) para serem estudados isoladamente, 

como Bollnow (1971) propôs e realizou. Contudo, na medida em que 

observamos formas descontínuas de educação a partir de sua expressão na 

prática – ou mesmo em uma situação pedagógica prática que possui um caráter 

de verossimilhança com as demais situações, que é o caso do filme por nós 

analisado – vemos que tais fenômenos podem se apresentar não de maneira 

pura. 

No caso da crise existencial de Todd, o professor Keating foi 

extremante audacioso ao acentuar e fazer eclipsar com toda força a crise do 

aluno, portando não só não desconsiderou a ocorrência de eventos 

descontínuos, mas também incitou. Por outro lado, levou a situação às últimas 

conseqüências, negando a premissa basilar da Teoria Pedagógica de Bollnow, 

bem como de toda educação que tem como projeto a humanização: cerceou a 

liberdade do aluno, decidiu por ele, obrigou-o a executar sua decisão, 

desconsiderando totalmente as possíveis conseqüências deste ato. Keating, a 

contar pela posição autoritária que assumiu nesta situação pedagógica, parecia 

não aceitar em hipótese alguma o fracasso do aluno, o que também o aproxima 

relativamente da concepção orgânica da educação. 

A prática pedagógica se apresenta, portanto, numa multiplicidade de 

aspectos que impossibilita a observância de formas e concepções puras de 

educação. Keating, em certo momento, negou a liberdade do aluno, para 
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restabelecê-la, partindo de um processo instável, o considerou dentro de sua 

prática pedagógica, para o negar. Ao que parecia, aquela crise de Todd o 

incomodava imensamente, pois ele acreditava que todo ser humano deveria 

expressar-se livremente. Contudo, a atuação autoritária de Keating foi até onde 

percebeu que o aluno, sozinho, poderia pôr-se em ação – o que constitui uma 

característica do despertar. 

O que queremos destacar aqui é que estamos diante de um conjunto 

de processos instáveis e estáveis que se interpenetraram e se complementaram 

a ponto de terem ocasionado uma resolução satisfatória. Se o ser humano se 

expressa na íntegra de suas possibilidades, como já afirmamos anteriormente, 

fenômenos diversos podem ocorrer fundidos uns aos outros. Pois nem a 

educação nem o ser humano são redutíveis a uma teoria ou a classificações 

teóricas, quando visto no nível empírico. Muito menos os processos instáveis e 

descontínuos da educação são redutíveis à leitura da Filosofia da Existência. 

Como o próprio autor supracitado falou, os aspectos descontínuos na 

Pedagogia, por ele destacados, constituíram apenas o ponto de partida. 

Contudo, mesmo no plano da leitura existencialista de processos pedagógicos 

descontínuos, não se pode diante de uma expressão prática, reduzir o âmbito da 

análise apenas à Filosofia da Existência. Há diversos eventos instáveis, não 

tocados de antemão pela Filosofia Existencial, que podem se interpor no 

acontecer pedagógico, como por exemplo, a intuição, a espiritualidade. 

Poderíamos, e ficamos ainda só no nível da hipótese, quem sabe observar que a 

intuição é um elemento freqüentemente utilizado por muitos professores em suas 

decisões pedagógicas, e nesse sentido, talvez, poderia ter sido este o caso de 

Keating. Mas, isto já se constitui tema para outros trabalhos. O que queremos 

salientar é justamente que as formas instáveis e descontínuas na Pedagogia 

extrapolam a própria análise feita à luz da Filosofia da Existência. 
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Todd Anderson passou ainda por uma outra crise. Sua crise referia-se 

especificamente às formas pelas quais é possível agir frente a determinada 

situação, portanto a segunda crise de Todd pode ser caracterizada como uma 

crise moral. Esta crise ocorreu no momento que se seguiu após o suicídio de 

Neil Perry, em que os alunos do clube Sociedade dos Poetas Mortos, onde Todd 

também participava, foram forçados a assinar o documento que acusava Keating 

como sendo o responsável pela morte do aluno. Todd não concordava com a 

visão da escola sobre o fato ocorrido, porém foi coagido a assinar o documento. 

Ele sentiu que traiu o professor Keating, ao mesmo tempo que também traiu a si 

mesmo, ao fazer algo que não correspondia ao que acreditava, bem como não 

condizia com o que aconteceu. Desta forma, Todd agiu injustamente. O que está 

em jogo nesta crise moral em que se encontra o aluno é se ele seria ou não 

autêntico consigo mesmo. Vimos que ele não foi. Não superou a crise, recuando 

moralmente diante da coação externa, provinda do diretor da escola e de seus 

próprios pais. Todd não sentiu condições de se libertar do entulho da velha 

ordem – a tradição, a incapacidade de se expor diante de figuras autoritárias, 

como os pais e o diretor da escola – que para ele, já era insuportável e 

irremediável, permanecendo assim, na angústia e esquivando-se de tomar ainda 

uma decisão. Decisão esta que só foi tomada por Todd quando se deparou com 

o professor Keating, na aula de Literatura que então estava sendo ministrada 

pelo Diretor Nolan, após ter assinado o documento. Ao ver Keating, o véu caiu-

lhe e percebeu que só poderia ser autêntico se mostrasse que estava de seu 

lado. Foi precisamente neste momento que Todd desesperou diante da 

possibilidade de ver diante de si esvair-se sua última oportunidade de mostrar ao 

professor e por fim a si mesmo que podia “ter sua própria voz” e com isso 

manifestar-se diante da injustiça cometida pela escola e pelos próprios alunos 

que assinaram o documento. Neste momento, a decisão tomada por Todd foi 
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absoluta, incondicional: subiu na carteira para mostrar ao professor, com esse 

ato, que tinha uma visão distinta dos acontecimentos. Sua forma de reparar a 

injustiça anterior foi retribuir a Keating a mesma consideração que este tinha-lhe 

destinado: nesse caso, a repetição da atitude anterior do professor, de subir na 

carteira, foi muito mais intensa do que qualquer outra coisa, pois representou a 

manifestação incondicional de que o professor não havia de todo fracassado, 

mas que havia de alguma forma, ensinado algo extremamente profundo àquele 

estudante. A atitude de Todd, e sua superação da crise, foi tão incondicional que 

as conseqüências de seu ato se secundarizaram: ele não se preocupou com as 

ordens do diretor para que descesse da carteira ou com a iminência da 

expulsão, muito menos que frustraria seus pais. Em face da injustiça cometida 

contra Keating, a necessidade de expressar-se e reverter a injustiça tornou-se 

plena. Todd, deu um salto qualitativo em seu processo de amadurecimento, pois 

por decisão própria, conseguiu agir de acordo com o que pensava, enquanto os 

demais alunos, os mais ousados, nada fizeram inicialmente ao encarar Keating, 

embora aparentassem vivenciar da mesma forma uma crise moral, tal foi a 

consternação diante da injustiça da escola. Repetiram a atitude de Todd porque, 

ao verem o aluno mais apagado e mais tímido, eclipsar num ato autêntico como 

reconhecimento ao professor, conseguiram ultrapassar a barreira do temor, da 

inautenticidade e da injustiça. Vale lembrar que não foram todos os alunos que 

subiram nas carteiras. Nesses, a Pedagogia do professor Keating não alcançou 

a meta. Ou não o entenderam e continuaram numa visão inculcada pela própria 

propaganda da escola, tendo apenas se expressado intelectualmente, em 

momentos anteriores, mas não conseguiram fazer a ligação com a vida como 

lugar de expressar-se autenticamente. 

Neil Perry, aluno de Welton, é outro personagem que neste filme 

apresenta um nível de complexidade em sua micronarrativa só comparado à 
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micronarrativa de Todd Anderson. Neil também passa por uma crise moral. No 

início do filme ele não sabia exatamente o que queria ser e fazer 

profissionalmente. Contudo, era o aluno mais empolgado da turma, bastante 

excitável e curioso. Não demonstrava medo de se expressar nem de descobrir 

as coisas. Enquanto Todd tinha medo de se expressar publicamente, Neil o fazia 

com grande facilidade. Ao longo da narrativa, Neil foi encontrando-se consigo 

mesmo e descobrindo que queria representar. Encontrou na peça Sonho de uma 

Noite de Verão a possibilidade concreta e imediata de realizar seu mais intenso 

desejo. No entanto Neil tem um problema para se expressar diante de seu pai, 

pois como Todd, Neil também recebeu a tarefa de ser o espelho dos projetos 

dos pais. E ser ator não estava no plano pré-concebido de seu pai. O pai impede 

toda possibilidade de o filho fazer o que gosta sob a justificativa de que pode 

atrapalhar seu projeto maior, que é ver o filho formado na Faculdade de 

Medicina. Inicialmente, quando Neil ainda não tinha muita certeza do que queria 

fazer, cede aos pedidos do pai, para que deixe de realizar as atividades (extra-

curriculares) de que tanto gosta. Mas recai justamente em uma crise moral 

quando quer fazer algo que não corresponde aos desejos de seu pai. A sua 

força moral torna-se tão fraca diante da figura paterna que ele não consegue 

expressar-se e dizer que na verdade que o seu destino é a atuação. Tendo o pai 

escolhido já o seu destino, ele não vê outra alternativa a não ser mentir para o 

pai e participar da peça sem a sua autorização. Seu pai, no entanto, tendo 

descoberto a mentira, levou-o a vivenciar uma situação-limite, pois lhe obrigou a 

abandonar a peça. Diante desta situação, Neil procurou o professor Keating para 

que este lhe desse as respostas que estavam dentro dele, mas que não queria 

encarar. Keating percebeu que o entrave de Neil era expressar-se para o pai e 

mostrou-lhe a dificuldade ao dizer: “Você está atuando para ele também. Está no 

papel de filho responsável... você terá que falar com ele. Tem que mostrar quem 
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você é, o seu coração.” Mas Neil demonstra não querer vivenciar a crise, pois 

esquiva-se: “Não há uma maneira mais fácil?” e Keating responde que “não”. 

Nesse “não” se expressa uma atitude bastante audaciosa do professor Keating. 

Ele sabe que joga toda a sua autoridade para ajudar o aluno a ter uma atitude 

autêntica, mesmo diante do autoritarismo extremo de seu pai, sabendo que o 

problema de Neil sempre iria voltar ara esse ponto crítico. Keating, indicou ao 

aluno uma abertura para o pai como o único caminho de sair dessa situação. 

Como isto é um ato que depende exclusivamente de Neil, o professor não 

propõe uma ajuda “pedagógica” no sentido dele mesmo intermediar entre pai e 

filho. O que significa que Keating não tenta resolver a crise para seu aluno. 

A crise de Neil, chega ao cume quando se depara com a obrigação 

moral de se expressar diante do autoritarismo do pai de forma verdadeira. 

Porém, não o faz. Mesmo perante a determinação paterna de ter de ficar dez 

anos numa Escola Militar – o que atrasaria ainda mais a realização de seu 

desejo de atuar – ele de novo não se expressa e opta por uma fuga radical à 

crise: o suicídio. 

Neil, não seguiu o conselho do professor Keating. Permaneceu 

omitindo e mentindo para o pai sobre a peça e mentiu também para o professor, 

quando este lhe perguntou no dia da estréia da peça se ele tinha falado com o 

pai, e ele disse que sim. Neil, que antes representava para o pai, representou 

também para Keating. Nesse caso, o professor fracassou. Pois, como já 

dissemos, o professor pode fracassar mesmo onde fez tudo correto, pois 

pertence à essência dos fenômenos instáveis, a possibilidade de o aluno sempre 

frustrar as intenções do educador. Keating, neste caso, não resolveu a crise do 

aluno, nem a incentivou nem acentuou, apenas mostrou-lhe o possível caminho 

e o acompanhou no processo. Keating, apelou ao aluno que se mostrasse ao pai 

de maneira autêntica. Mostrou-lhe um caminho, deixando a liberdade da 
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execução nas mãos do aluno, confiando neste incondicionalmente. Ao fazer isto, 

o professor utilizou sua autoridade moral para aconselhá-lo, confiando na 

eficácia de seu conselho e por isso mesmo fracassou: disse para o aluno que 

não havia outra possibilidade a não ser expressar-se no que tinha de mais 

autêntico. 

Poderíamos pensar que Keating pode tê-lo aconselhado 

inadequadamente, porém, pertence à essência do aconselhamento a liberdade 

de decisão de quem pede o conselho. Pois, o aconselhamento possui duas 

dimensões fundamentais: a dimensão de quem aconselha e da pessoa que pede 

o conselho. Pois, no aconselhamento devem ser analisadas as diversas 

possibilidades de decisão, devendo o educador esquivar-se a toda tomada de 

decisão no lugar do aluno; os limites de sua ação não estão na resposta às 

questões suscitadas pelo aluno, mas na recomendação de um caminho, desde 

que se explique os motivos de aquele caminho ser mais pertinente. Porém a 

decisão é de inteira responsabilidade do educando. Bollnow (1971) chama 

atenção para que se distinga bem a dimensão de quem aconselha e a esfera da 

decisão a ser tomada pela pessoa aconselhada. Pois  

a tarefa do conselheiro é ajudar o consultante a alcançar a visão 

clara das pressuposições que formam o contexto da sua decisão. 

Não é, porém, sua tarefa influenciar essa decisão. Quanto mais 

genuinamente se cumpre a tarefa do aconselhamento, tanto mais 

deve ser ela executada no nível rigorosamente objetivo; e tanto 

mais o conselheiro deve ter o cuidado de não tomar sobre si a 

decisão do outro, desonerando-o da sua responsabilidade (idem, 

p.132). 

 

Neil, ao ver em Keating seu conselheiro, demonstrou confiar e 

reconhecer sua autoridade moral. Keating, agiu de acordo com as 

pressuposições básicas colocadas por Bollnow (1971) sobre o aconselhamento: 
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motivou o aluno a resolver o problema apenas com a força persuasiva da 

evidência objetiva, sem lhe obrigar a seguir o caminho por ele apontado. Como 

observamos, apesar de ter feito tudo certo – na medida em que respeitou a 

liberdade do aluno e o deixou superar sozinho a crise - o educador ainda assim 

fracassou, pois Neil, em face do medo de se revelar para o pai, boicotou a 

autoridade do professor, o que nos leva a afirmar que, na verdade, Keating não 

tinha autoridade suficiente diante dele, mesmo tendo sido o aluno que mais se 

empolgou pelas aulas e idéias do professor desde o primeiro momento. Só o fato 

de a autoridade de Keating não ter sido seguida constitui já um fracasso. 

Contudo, já afirmamos, que apelar para a autenticidade do outro – o que é algo 

bastante audacioso – já traz em si a possibilidade do fracasso. 

Destacamos anteriormente o efeito produzido pelo entrecruzamento 

das micronarrativas de Todd e Neil. Ambos, apresentam o mesmo problema, 

traduzido na forma de uma crise moral: têm incapacidade de se expressar. O 

primeiro, publicamente, o segundo, apenas para o pai. Em princípio, Neil é o 

aluno que aparenta maior capacidade de superação, pela sua personalidade 

extrovertida; por isso, em princípio, estava mais perto do ideal. No entanto, 

diante do medo do pai, não superou a crise e frustrou inclusive as “promessas” 

de idealização geradas no interior da própria narrativa fílmica. Por outro lado, 

Todd, pela sua personalidade introspectiva e revelação constante de 

insegurança, era a pessoa que aparentemente estava mais distante de uma 

possível superação. No entanto, superou-se adequadamente, vencendo seu 

maior medo. O final do filme, sobretudo, revela como a superação da crise 

existencial vivida por este aluno repercutiu na superação de sua segunda crise, 

que foi moral: a força da superação da crise existencial vivida por Todd elevou-o 

e conduziu à superação de seu segundo momento crítico. Disto, concluímos o 

valor da vivência e superação de uma crise pelo indivíduo, pois produz saltos 
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qualitativos em seu amadurecimento, porque produz sobretudo a possibilidade 

deste indivíduo se auto-valorizar na medida em que se vê capaz de resolver por 

si só seus problemas individuais. Todd, apesar de sempre ter sido um 

personagem bastante apagado no filme, foi um dos principais, que apresentou 

problemas em nível de complexidade só comparados aos de Neil e que, 

podemos dizer, foi o aluno que mais representou, de forma direta, resultados 

satisfatórios a partir da intervenção pedagógica de Keating. 

Contudo, ocorreram resultados relativamente satisfatórios a partir da 

intervenção pedagógica do professor Keating que se deram de forma indireta. 

Os alunos Charlie Dalton e Knox Overstreet, apresentaram conflitos, os quais, 

por força própria e sem o conhecimento do professor, conseguiram resolver. A 

intervenção de Keating deu-se de forma indireta, porque foi conduzido pelo 

brado do professor (carpe diem) que Charlie e Knox compreenderam que a 

melhor forma de solucionar seus conflitos seria aproveitar o dia, sendo 

autênticos consigo mesmo. 

Charlie vivenciou uma crise moral que se expressou da seguinte 

forma: após o suicídio de Neil – que foi tido pela escola como um homicídio, já 

que abriu uma investigação para encontrar o culpado – o aluno Cameron delatou 

o clube dos Poetas Mortos, que eles tinham reaberto, bem como “confirmou” a 

versão da escola, de que o professor Keating de fato os incentivava à transgredir 

os princípios da escola ao promover práticas libertárias dentro e fora da sala de 

aula e por isso deveria ser responsabilizado pela morte de Neil. O filme mostra, 

desde o início, o ceticismo de Cameron em relação às práticas de Keating, bem 

como sua resistência em realizá-las; sua motivação em participar das atividades 

propostas pelo professor, bem como do clube dos Poetas Mortos dava-se mais 

no sentido de necessitar apenas estar incluído em um grupo e ser aceito, o que 

nos parece, é uma atitude oportunista. No entanto, mostrou sua fraqueza de 
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caráter no momento em que, ao ser coagido por uma instância superior – a 

administração da escola – negou a cumplicidade que se havia construído entre 

seus companheiros, oriunda das vivências na Sociedade dos Poetas Mortos e 

mesmo na escola, para não ser prejudicado na sua reputação, bem como ainda 

tirar proveito pela colaboração com os membros da direção. Por isso, Cameron 

não só negou a amizade dos companheiros, mas também foi injusto com o 

professor Keating ao confirmar uma versão mentirosa sobre os fatos. Charlie 

diante desta atitude de Cameron, não se conteve diante de tamanha falsidade e 

rebelou-se porque acreditava que se todos tinham tido vivências em comum, a 

lealdade deveria ser algo incondicional. Diante da atitude insuportável de 

Cameron, Charlie encontrou-se diante de dois caminhos: ou expressava sua 

raiva e batia no aluno, como ameaçou fazer – sabendo que a conseqüência 

decorrente seria sua expulsão da escola – ou baixava a cabeça para não ser 

expulso. Se Charlie tivesse optado pelo segundo caminho, teria sido covarde 

pois estaria agindo da mesma forma que Cameron, que só via diante de si seus 

próprios interesses. Ao optar pelo primeiro caminho Charlie diz: “Eu não vou 

deixar passar!” e dá um soco em Cameron. Neste sentido, foi autêntico consigo 

mesmo, pois a sua atitude revelou a incondicionalidade de sua decisão que, ao 

mesmo tempo o purificava pois, todas as conseqüências decorrentes desta sua 

decisão estavam para ele em segundo plano em face de seu desagrado perante 

o colega. Porém a atitude de socar Cameron, merece mais uma consideração, 

pois apesar de ter representado concretamente uma atitude de autenticidade, se 

configura também como um ato violento. Diante disto é preciso perguntarmos, 

qual a medida da autenticidade do indivíduo? Até que ponto ser autêntico deve 

refletir atitudes violentas com o outro. Há, portanto, uma rede de valores que se 

interpenetram com o eclipsar da autenticidade do indivíduo e que, devem ser 
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considerados e avaliados por dentro de cada situação particular, para que a 

expressão da autenticidade não se reduza a pura subjetividade e individualismo. 

Knox Overstreet também apresentou uma crise existencial que, em 

relação aos outros personagens, definiu-se num nível de complexidade menos 

acentuado. Não estamos querendo dizer com isto que a crise deste personagem 

foi menos importante - pois do ponto de vista interno todas as crises possuem a 

mesma estrutura e os mesmos riscos - mas que o seu conflito, do ponto de vista 

de nossa análise que prioriza a repercussão das crises no acontecer 

pedagógico, não podemos observar sua crise como algo decisivo nas situações 

pedagógicas ocorridas. Contudo, destacamos ainda assim o momento 

existencial vivido por este personagem porque a superação de sua crise foi 

motivada indiretamente pela intervenção pedagógica do professor Keating. A 

crise de Knox se apresentava na dimensão de seus sentimentos: ele estava 

apaixonado por Chris. Porém, a moça era namorada do filho de amigos de seus 

pais. Seria demasiado escandaloso se Knox de repente partisse para a 

conquista desta moça neste contexto. Nesse sentido, o personagem começa a 

expressar sua crise quando diz: “Meus pais vão me matar!”... caso paquere a 

namorada de Chet Danburry, filho de amigos de seu pai, e ao que parece, 

amigos importantes e influentes. Assim, Knox encontra-se num abismo: ou refrea 

seus impulsos apaixonados ou os assume e parte para a conquista. Knox, da 

mesma forma que Charlie Dalton, não queria “deixar passar”. Pois se deixasse, 

poderia perder a pessoa que mais o encantou, perdendo talvez a própria paz, o 

que poderia ocasionar também a desconfiança em si mesmo, por se trair. Knox 

realizou o queria, superando a crise, decidiu pela conquista de Chris, expondo-

se até ao aparentemente ridículo ao ler uma poesia que fez para ela na sala de 

aula de sua escola e beijando-a diante de seu namorado; as conseqüências 

advindas de sua atitude tornaram-se irrelevantes diante da decisão de conquistar 
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Chris. Neste sentido, ele se purificou, pois abriu mão do que não era autêntico, 

tornando cada vez mais clara a sua decisão. 

Como havíamos proposto anteriormente, realizamos a análise das 

situações pedagógicas à luz do pensamento pedagógico de Bollnow (1971), com 

relação às formas instáveis de educação destacadas por este autor. A hipótese 

que tínhamos de que seria possível rediscutir a Teoria Educacional encontrada 

nesse filme se confirmou satisfatoriamente, na medida em que as situações 

pedagógicas re-apresentadas – tidas como expressões verossímeis da prática 

educativa – contribuíram não só para vermos a corporificação de alguns 

elementos da Teoria Educacional, como também para rediscutirmos a forma 

como os processos instáveis, estudados por Bollnow (1971), podem se 

apresentar nas suas expressões empíricas. 

Tanto um filme como uma Teoria Pedagógica, são realidades 

semioticamente abertas a múltiplas interpretações, porque se fazem a partir de 

processos humanos. Sendo assim, nossa análise de Sociedade dos Poetas 

Mortos, se constitui em mais uma contribuição para o entendimento deste filme e 

para a ampliação do entendimento sobre a Teoria Educacional. O filme 

analisado nos demonstra as potencialidades de um outro meio – não 

tradicionalmente usado no âmbito das investigações sobre a Pedagogia – nos 

oportunizar discussões sobre a Teoria Pedagógica. Segundo Röhr (1999), a 

Teoria Pedagógica é também uma idéia regulativa, e como tal necessita sempre 

ser retomada, reorganizada, reestruturada a partir das diversas linguagens que 

temos em mãos. Sabemos, que na medida em que compreendemos a 

Pedagogia, como idéia regulativa, nunca chegaremos a uma verdade última e 

suprema a seu respeito. Ainda assim, não podemos desistir de buscar a verdade 

por dentro do pedagógico, pois, como diz Bollnow (1971, p. 173), “temos as 

verdades não como posse, mas sim unicamente como risco”, porque “somente 
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quem está incondicionalmente aberto à plenitude das possibilidades, seja qual 

for o lugar de sua aparição, está capacitado para a apropriação séria e decisiva 

da verdade” (idem, p.186). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O objetivo deste trabalho foi investigar elementos de Teoria 

Educacional em uma representação cinematográfica da educação escolar. 

Encontramos tais elementos no filme Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets 

Society, Peter Weir, 1989). Identificamos uma correspondência entre as três 

dimensões que configuram o pedagógico – a axiológica, a epistemológica e a 

ética, com suas idéias regulativas: a integralidade, a verdade e a liberdade, 

respectivamente – neste filme, com relação à intervenção pedagógica do 

professor Keating. 

Esse se constituiu apenas o primeiro momento deste trabalho que, na 

medida em que propôs ampliar o arcabouço discursivo da Pedagogia a uma 

mídia eletrônica – o cinema - na tentativa de afirmá-la como eficaz na 

compreensão dos fenômenos pedagógicos, necessitou adentrar nos aspectos 

específicos configuradores da mesma. Assim, chegamos à consideração de que 

o filme selecionado deveria ser abordado principalmente em sua linguagem 

fílmica – como fato (METZ, 1972), como produto – ficando em segundo plano 

sua natureza cinematográfica. Como linguagem fílmica, Sociedade dos Poetas 

Mortos possibilitou a investigação de pressupostos de uma Teoria Educacional, 

nos termos definidos por Röhr (1999), o que nos levou a identificarmos na Teoria 

Educacional re-apresentada elementos de um pensamento pedagógico 

fundamentado em princípios da Filosofia da Existência, sobretudo no que 

respeita às formas instáveis da educação. O autor Bollnow (1971) se incluiu 

coerentemente como suporte básico à análise das situações pedagógicas do 

filme supracitado justamente porque sua obra “Pedagogia e Filosofia da 

Existência” (1971) debruça-se sobre os fenômenos instáveis e descontínuos 
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ocorridos no âmbito pedagógico, buscando suporte na Filosofia da Existência 

para explicar especificamente tais fenômenos. Desta forma, concluímos o 

segundo momento deste trabalho aprofundando nossa investigação sobre as 

situações pedagógicas ocorridas na narrativa fílmica, o que nos levou à 

caracterização da Teoria Educacional re-apresentada como uma pedagogia 

existencialista. 

O que nos propusemos, no início deste trabalho, se realizou na medida 

em que, a análise do filme Sociedade dos Poetas Mortos à luz dos pressupostos 

teórico-pedagógicos e filosóficos delineados por Bollnow (1971) nos possibilitou 

perceber a proficuidade da linguagem do cinema como mecanismo que nos 

pode auxiliar, a partir de sua natureza imagética, a buscar novos caminhos de 

compreensão e ampliação da Teoria Pedagógica. É necessário lembrarmos 

também que a leitura feita por Bollnow (1971) dos processos instáveis ocorridos 

no campo pedagógico à luz da Filosofia da Existência, se constitui numa 

contribuição importante para repensarmos a Pedagogia no sentido de 

ampliarmos sua compreensão. 

A ampliação do horizonte pedagógico não significa o esfacelamento da 

Pedagogia como campo específico, mas a possibilidade de acolher, de maneira 

investigativa, no interior do mesmo campo, aspectos ocorridos no cotidiano 

pedagógico que eram (e ainda são) negligenciados não só na prática 

pedagógica a partir da atuação do professor, mas também em diversas teorias. 

Sabemos que ainda paira renitente sobre a pedagogia concepções estreitas 

sobre a educação. Bollnow (1971), como vimos, classifica as concepções de 

educação a partir do critério da continuidade e da descontinuidade da vida 

humana, buscando ampliar a compreensão dos fenômenos pedagógicos às 

formas instáveis e descontínuas de educação, propondo a assimilação destes 

fenômenos pela Teoria Pedagógica. 
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Nesse sentido, Sociedade dos Poetas Mortos tornou duplamente 

possível a tarefa de (re)colocarmos em pauta a discussão sobre o 

redimensionamento da Teoria Pedagógica - livrando-a de um peso estritamente 

teorético - por dentro dos parâmetros da própria Pedagogia, a partir de uma 

linguagem – a cinematográfica – que tradicionalmente é uma linguagem 

negligenciada no âmbito acadêmico sob a acusação última de não ter 

consistência semântica capaz de representar adequadamente a realidade, a não 

ser desvirtuando-a. A análise deste filme não só confirmou a proficuidade da 

linguagem fílmica no campo representacional da educação, mas também 

permitiu-nos rediscutir a Teoria Educacional a partir de sua expressão fílmica. Do 

cruzamento das situações pedagógicas ocorridas no filme com os pressupostos 

teórico-pedagógicos levantados por Bollnow (1971), depreendemos os próprios 

limites da análise que Bollnow realiza sobre as formas instáveis da educação; 

limites estes que o autor não se esquiva de expor, porém que foram melhor 

visualizados e identificados a partir das situações pedagógicas ocorridas no filme 

supramencionado. Bollnow (1971) vê as formas instáveis e descontínuas da 

educação como momentos muito específicos que de fato ocorrem nas diversas 

situações pedagógicas, dando-se em conjunto com os momentos contínuos e 

estáveis. No entanto, como sua análise não empreende nenhuma pesquisa 

sistemática no campo pedagógico – a não ser a própria experiência que o autor 

tem como educador – a conexão entre as situações estáveis e instáveis na 

Pedagogia inclui-se, ao menos minimamente, numa perspectiva teorética que 

não nos permite observar como esta conjunção se expressa. De acordo com 

Röhr (1999), o ser humano se expressa na inteireza de suas possibilidades, e 

por isso a integralidade é uma idéia regulativa básica que compõe a 

intencionalidade pedagógica. Seguindo esta linha de argumentação, torna-se 

impossível, ao observarmos expressões da prática pedagógica, separarmos 
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processos estáveis e instáveis. O que tornou clara esta nossa afirmação foi a 

situação pedagógica no filme supramencionado ocorrida entre o aluno Todd 

Anderson e o professor Keating. Ao analisarmos esta situação, observamos a 

ocorrência, num mesmo fato pedagógico, de duas concepções de educação que 

se apóiam tanto na pressuposição da continuidade como na descontinuidade, o 

que nos revelou os próprios limites da pedagogia da instabilidade, na forma 

como Bollnow a enunciou, diante de expressões concretas da prática 

pedagógica re-apresentadas no filme em questão. 

Certamente estas expressões pedagógicas concretas de que falamos 

o são na forma de verossimilhança em relação à realidade dos fenômenos 

educativos. Contudo, vistas por dentro de um universo imagético e 

semanticamente prenhe como o do cinema, nos possibilitou realizar uma análise 

profunda de uma Teoria Pedagógica, tornando possível ainda ampliarmos não 

só o espaço discursivo da Pedagogia, mas também rediscutir a teoria 

pedagógica no interior de um outro espaço representacional que se confirmou 

capaz de re-apresentar, a partir do específico de sua linguagem, uma Teoria 

Pedagógica em suas possibilidades e limites. 

Acreditamos, finalmente, que a utilização de outras teorias 

educacionais pode ainda revelar momentos que essa análise não permitiu 

enxergarmos. Pensemos por exemplo nas teorias pós-modernas e suas 

reflexões sobre novas formas de subjetivação. Pelas limitações de um trabalho 

do nível deste, não foi possível incluir essa e outras possíveis abordagens. Da 

mesma forma, a ampliação da discussão, incluindo outras produções fílmicas 

não foi possível nessa análise, deixando portanto, um espaço vasto para futuras 

investigações. 
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FICHA TÉCNICA DE SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS 

 
Título: Sociedade dos poetas mortos  (Dead Poets Society) 

País: EUA 

Ano de produção: 1989 

Diretor: Peter Weir 

Fotografia: John Searle 

Trilha sonora: Maurice Jarre 

Elenco: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Galé 

Hansen, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, James :Waterson, Norman Lloyd, 

Kurtwood Smith, Carla Belver. 

Produção: Steven Haft, Paul Junger Witt, Tony Thomas 

Roteiro: Tom Schulman 

Estúdio/Produtora: Buena Vista / Silver Screen / Touchstone Pictures 

Distribuidora: Buena Vista Pictures 

Duração: 128 min. 

Cor. 

 

Elenco principal: 
 

Robin Williams ___________________________________ John Keating 

Robert Sean Leonard ______________________________ Neil Perry 

Ethan Hawke _____________________________________ Todd Anderson 

Josh Charles _____________________________________ Know Overstreet 

Gale Hansen _____________________________________ Charles Dalton 

Dylan Kussman ___________________________________ Richard Cameron 

Allelon Ruggiero __________________________________ Steven Meeks 

Norman Lloyd ____________________________________ Sr. Nolan 

James Waterston _________________________________ Gerard Pitts 
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CATÁLOGO DE FILMES116 QUE APRESENTAM SITUAÇÕES PEDAGÓGICAS  
(DESCRIÇÃO TÉCNICA) 

 
APRENDIZ, O (Apt pupil). Direção: Bryan Singer, EUA, 1998. 
 
BEM VINDO À CASA DE BONECAS (Welcome to the Dollhouse).. Direção e 
roteiro: Todd Solondz, EUA, 1995, 87 min. 
 
COMPORTAMENTO SUSPEITO. Direção: David Nutter. EUA, 1998. 
 
GAROTOS INCRÍVEIS (Wonder boys). Direção: Curtis Hanson. EUA, 2000, 111 
min. 
 
GRITO POR JUSTIÇA, Um (Light it up). Direção: Craig Bolotin. EUA, 1999, 99 
min. 
 
JACK. Direção: Riddley Scott,  1994. 
 
MENTES QUE BRILHAM (Little Man Tate). Direção: Jodie Foster. EUA, 1991. 
 
MENTES PERIGOSAS (Dangerous Minds). Direção: John N. Smith. EUA, 1995, 
99 min., Abril Vídeo.  
 
MINHA VIDA EM COR DE ROSA. (Ma Vie em Rose). Direção: Alain Berliner. 
Roteiro: Chris Van der Stappen e Alin Berliner. França / Bégica / Inglaterra. 
Alpha, 1997, 85 min. 
 
MR. HOLLAND – ADORÁVEL PROFESSOR  (Mr. Holland’s opus). Direção: 
Stephen Herex. EUA, 1995, 145 min. Flashstar / Polygram. 
 
OLLEANA (IDEM). Direção e roteiro: David Mamet. EUA, 1994, 89 min. 
 
SARAFINA! – O SOM DA LIBERDADE. Direção: Darrel Goldberg. 1992.  
 
200 CRIANÇAS DO DR. KORCZACK, AS (Korczack). Direção: Andrzej Wadja. 
Polônia, 1990, 118 min. 
 
187 – CÓDIGO DA MORTE. Direção: Kevin Reynolds. Inglaterra, 1997, 93 min. 
 
 
                                                 
116 Dos filmes catalogados que apresentavam situações pedagógicas em relação ao contexto 

escolar, destacamos os filmes aqui apresentados pela relevância que têm para as reflexões 
pedagógicas sobre a Teoria Educacional. 
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LISTA DE SITES (COMENTÁRIOS SOBRE SOCIEDADE DOS POETAS 

MORTOS) 

 
 
http: www.cineclick.com.br/cgi-local/cinemateca.pl?filme=4320 
 
http: www.adorocinema.com/filmes/sociedade-dos-poetas-mortos/ 
 
http: 
www.planetaeducacao.com.br/cinema/sociedade/sociedade_poetas_mortos.asp 
 
http: www.cineguia.com.br 
 
http: www.amazon.com 
 
http: www.Intervista.imdb.commm/Pgallery?Williams,+Robin&Source=Granitz 
 
http: www.cemporcentovideo.com.br/vendas/detalhes.asp?fil_codigo=1003 
 
http: geocities.yahoo.com.br/wagner_cinema/sociedade.htm 
 
http: oindividuo.com/pedro/pedro43.htm 
 
http: jovem.feparana.com.Br/filme_sociedadepoetas.htm 
 
http: www.cfch.ufrj.br/jor_pesq/Ensino/carvalho.html 
 
http: www.eca.usp.br/associa/alaic/Congresso 1999/11gt/Arlete%20M.rtf 
 
http: www.geocities.com/fabrizioguadeli2/ethan_hawke.html 
 
http: www.tvebrasil.com.br/educacao/artigos/artigo4.htm 
 
http: www.planetaeducacao.com.br/cinema/amazonia.asp 
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