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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisa o processo de formação do indivíduo 

durante sua trajetória nas instituições. Para tanto, foram tomadas como fonte 

de informações e analisadas passagens de cinco filmes realizados pelo diretor 

de cinema francês François Truffaut, a saber: “Os Incompreendidos” (1959), 

“Antoine e Colette” (1962), “Beijos Proibidos” (1968), “Domicílio Conjugal” 

(1970), “Amor em Fuga” (1979). Tais filmes retratam a história de Antoine 

Doinel – personagem autobiográfico protagonista desta série de filmes – vivida 

em diferentes instituições: família, escola, reformatório, prisão, exército e 

demais grupos responsáveis por sua socialização. Com o intuito de explorar a 

formação do indivíduo em sua objetivação na obra de arte, o referencial teórico 

adotado para elaboração deste estudo é a Teoria Crítica da Sociedade, 

utilizando-se, principalmente, os conceitos de indivíduo, família, sociedade, 

formação, pseudoformação desenvolvidos por Theodor W. Adorno e Max 

Horkheimer. A sociedade objetivada na obra de arte permitiu à investigação 

constatar que o indivíduo não pode existir de acordo com sua 

autodeterminação. A formação por meio de instituições é permeada por 

experiências empobrecidas baseadas em métodos punitivos e coercitivos que 

visam a padronização à ordem estabelecida e o controle social; impingindo 

marcas profundas no indivíduo que pouco dispõe de alternativas para resistir à 

regras determinadas de antemão pela supraestrutura. Tal apropriação do 

indivíduo das relações sociais de dominação reproduz as características da 

cultura na sociedade administrada: a pseudoformação. A recusa de Antoine 

Doinel em aderir às formas estabelecidas da sociedade reflete uma relação 

negativa com a realidade existente, apontando para a possibilidade de 

superação dessa realidade. 

 

Palavras - chave: arte, filme, instituições, formação, teoria crítica da sociedade.   

 

 

 



ABSTRACT 

 

The following research analises the individual formation’s process during 

its trajectory in the institutions. In order to do that, were taking in consideration 

as sources of information and analized excerpts of five films made by the french 

director François Truffaut, namely: “The Four Hundred Blows“ (1959), “Antoine 

and Colette” (1962), “Stolen Kisses” (1968), “Bed and Board” (1970), “Love on 

the Run” (1979). They portray the story of Antoine Doinel – autobiographical 

character who stars these series of films – lived among different institutions: 

Family, school, reformatory, prison, army and other groups responsible for his 

socialization. With the purpose of exploring the formation of the individual in its 

objectivation in the work of art, the theoretical framework adopted to build this 

study is The Critical Theory of Society, using, mainly, the concepts of individual, 

family, society, formation and so-called formation developed by Theodor W. 

Adorno and Max Horkheimer. The society objectvated in the work of art has 

allowed the investigation to find that the individual cannot exist in the society 

accordind to its self-determination. The formation by means of institutions is 

permeated by impoverished experiencies based in punishing and coercive 

methods that aim the standardization to the stablished order and social control, 

enforcing deep marks in the individual who has little alternatives to resist to the 

rules formerly determined by the suprastructure. Such appropriation of the 

individual in the social relationships of domination reproduces the 

characteristics of culture in the managed society: the so-called formation. The 

refusal of Antoine Doinel in adhering to the forms established by society reflects 

a negative relationship with the existing reality, poiting to the possibility of 

overcoming it. 

 

Keywords: art, film, institutions, formation, critical theory of society.   

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................ 1 

CAPÍTULO 1 

SOCIEDADE, INSTITUIÇÕES, FORMAÇÃO ......................................... 9 

1.1. A arte ultrapassa a sociedade ........................................................ 10 

1.2. As instituições sociais ..................................................................... 19 

1.3. A formação e a pseudoformação .................................................... 31 

1.4. A educação como solução e problema ........................................... 36 

 

CAPÍTULO 2 

A FORMAÇÃO DE ANTOINE DOINEL ................................................. 56 

2.1. Problema ........................................................................................ 57 

2.2. Objetivo ........................................................................................... 57 

2.3. Hipótese .......................................................................................... 57 

2.4. Método ............................................................................................ 57 

2.4.1. Amostra ............................................................................. 58 

2.4.2. Instrumentos e técnicas de coleta de informações ............ 59 

2.4.3. Categorias de análise ........................................................ 62 

2.4.4. Apresentação e discussão dos resultados ........................ 64 

2.4.4.a. Família própria ..................................................... 64 

2.4.4.b. Escola .................................................................. 72 

2.4.4.c. Reformatório ........................................................ 88 

2.4.4.d. Demais grupos ..................................................... 96 

2.4.4.e. Outras famílias ................................................... 100 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................ 111 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................... 118 

ANEXOS .............................................................................................. 123 

 

 

 



"Vem por aqui" – dizem-me alguns com os olhos doces, 

Estendendo-me os braços, e seguros 
De que seria bom que eu os ouvisse 

Quando me dizem: "vem por aqui!" 
Eu olho-os com olhos lassos, 

(Há, nos olhos meus, ironias e cansaços) 
E cruzo os braços, 

E nunca vou por ali... 
 

A minha glória é esta: 
Criar desumanidade! 

Não acompanhar ninguém. 

 – Que eu vivo com o mesmo sem-vontade 
Com que rasguei o ventre a minha Mãe. 

Não, não vou por aí! Só vou por onde 
Me levam meus próprios passos... 

 
Se ao que busco saber nenhum de vós responde 

Por que me repetis: "vem por aqui!"? 
Prefiro escorregar nos becos lamacentos, 

Redemoinhar aos ventos, 
Como farrapos, arrastar os pés sangrentos, 

A ir por aí... 
 

Se vim ao mundo, foi 
Só para desflorar florestas virgens, 

E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada! 
O mais que faço não vale nada. 

 
Como, pois, sereis vós 

Que me dareis impulsos, ferramentas e coragem 
Para eu derrubar os meus obstáculos?... 

Corre, nas vossas veias, sangue velho dos avós, 
E vós amais o que é fácil! 

Eu amo o Longe e a Miragem, 
Amo os abismos, as torrentes, os desertos... 

 
Ide! Tendes estradas, 

Tendes jardins, tendes canteiros, 
Tendes pátria, tendes tetos, 

E tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios... 
Eu tenho a minha Loucura ! 

Levanto-a, como um facho, a arder na noite escura, 
E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios... 

 
Deus e o Diabo é que guiam, mais ninguém! 

Todos tiveram pai, todos tiveram mãe; 
Mas eu, que nunca principio nem acabo, 

Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo. 
 

Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, 
Ninguém me peça definições! 

Ninguém me diga: "vem por aqui"! 
A minha vida é um vendaval que se soltou, 

É uma onda que se alevantou, 
É um átomo a mais que se animou... 

Não sei por onde vou, 
Não sei para onde vou 

Sei que não vou por aí! 
(Cântico Negro - José Régio) 
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“Que cada homem grite: há um grande trabalho destrutivo, negativo, a executar. Varrer, limpar. 
A propriedade do indivíduo se afirma após o estado de loucura, 

 de loucura agressiva, completa, de um mundo abandonado 
 entre as mãos dos bandidos que rasgam 

 e destroem os séculos”. 
 

Tristan Tzara 
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A presente pesquisa analisa o processo de formação do indivíduo no 

convívio com diferentes instituições. Para tanto, foram tomadas como fonte de 

informação e analisadas passagens de cinco filmes do diretor de cinema 

François Truffaut, a saber: “Os Incompreendidos” (Les Quatre Cents Coupes) -

1959; “Antoine e Colette” (Antoine et Colette) -1962; “Beijos Proibidos” (Baisers 

Volés) -1968; “Domicílio Conjugal” (Domicile Conjugal) -1970; “Amor em Fuga” 

(L’Amour en Fuite)-1979. Os filmes retratam a história do personagem 

autobiográfico Antoine Doinel desde a sua experiência traumática no convívio 

com sua família e escola. O que se segue, a partir de então, são os percalços 

de um indivíduo1 que, em várias fases de sua vida, encontra dificuldade em se 

adaptar aos padrões exigidos pela sociedade. Pretende-se analisar como os 

filmes abordam a experiência do personagem no contato com as instituições2, 

bem como verificar de que maneira as aventuras e os revezes de sua vida 

determinaram o processo de sua formação. Adotam-se como elementos 

principais de análise: noções de objetividade da obra de arte; sociedade; 

grupos; família; indivíduo; formação e pseudoformação, desenvolvidos por 

Theodor. W. Adorno e Max Horkheimer. Portanto, o estudo tem como 

referencial a Teoria Crítica da Sociedade, e seu foco de interesse está voltado 

para a educação e para a formação do indivíduo.  

Focalizando-se os filmes selecionados, a escolha do referencial teórico, 

e partindo da delimitação do tema a ser investigado, o problema de pesquisa 

que norteou o presente estudo é assim especificado: Quais as principais 

características objetivadas em Antoine Doinel que indicam aspectos 

determinantes de sua formação desde a infância até a fase adulta? 

Em decorrência da pergunta, pretende-se identificar, descrever e 

analisar as principais características da formação de Antoine Doinel, 

especificamente o que o personagem fixou em si mesmo ao longo de sua 

formação por meio das relações sociais estabelecidas em convívio com 

distintas instituições sociais como a família, a escola, o reformatório e demais 

                                                             
1
Por ter sido adotada como fonte para a realização desta pesquisa a objetividade da obra de 

arte, optou-se por considerar indivíduo o personagem Antoine Doinel. Os conceitos de arte e 
indivíduo são discutidos no tópico referente à base teórica. 
2
Consideram-se instituições: família, grupos, escola, reformatório, prisão e exército, que 

permeiam a história de Antoine Doinel. 
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grupos, bem como seus respectivos representantes: mãe, padrasto, 

professores, diretor, amigos, inimigos, funcionários, psicólogos, policiais, 

militares, ladrões, prostitutas, mulheres e suas famílias. 

A pesquisa acadêmica no campo educacional abrange um vasto número 

de estudos que adotam como fonte a análise de documentos referentes a:  

códigos e leis; história; composição arquitetônica; estrutura curricular, e toda 

sorte de materiais pedagógicos presentes na rotina escolar que permitem 

evidenciar com precisão a história e as práticas escolares. A infinidade de 

documentos e materiais utilizados como fonte para pesquisa em educação 

aponta para a possibilidade da utilização de gêneros artísticos que expressam 

características do campo educacional e, portanto, são considerados 

documentos que permitem a análise da formação do indivíduo. De acordo com 

Santana: 

 

Atentar para o registro artístico, porém, é não se limitar ao nível estético, mas 
perceber nele os reflexos que, no caso do fenômeno escolar, podem ajudar a 
compreender as muitas etapas do processo civilizatório, do qual, escola e 
literatura são agente e reflexo, formação e fratura, complemento e ausência. 
(Santana, 2011, p. 5 -6). 
 
 

Santana (2011) obteve resultados relevantes ao analisar a educação e o 

modelo internato por intermédio da utilização do conteúdo objetivado em 

diferentes gêneros literários. Concordando-se com esse entendimento, 

assume-se que a utilização do conteúdo de obras culturais permite considerar 

que os diferentes gêneros (música, filme ou literatura) podem ser utilizados 

como fonte de informação para pesquisa educacional.  

O interesse pelo tema da pesquisa surgiu da possibilidade de relacionar 

duas áreas de especial interesse: a educação e o cinema. A educação, por se 

tratar da área escolhida para minha formação e profissão, e o cinema, que 

primeiramente surgiu em minha adolescência como forma de diversão e 

entretenimento, e que hoje se transformou em uma atividade indispensável 

como fonte de conhecimento, pesquisa e reflexão.  

No que concerne à teoria crítica da sociedade e aos autores da primeira 

geração da escola de Frankfurt, decorre-se a tentativa de se dedicarem à 

aproximação de distintas áreas do conhecimento, em particular, da crítica à 
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cultura e à sociedade. Em referência à obra de Theodor Adorno, em especial, é 

constante sua preocupação com temas relacionados à arte, à sociologia e à 

educação.  

Considerando-se o que foi mencionado, vale apresentar o seguinte 

apontamento do autor: 

Em outras palavras, refiro-me a questão muito específica, dirigida aos produtos 
do espírito, relativa ao modo como o momento da estrutura social, posições, 
ideologias e seja lá o que for conseguem se impor nas próprias obras de arte. 
A extraordinária dificuldade do problema foi sublinhada sem subterfúgios por 
mim e, com isso, também a dificuldade de uma sociologia da música que não 
se satisfaça com rótulos externos; algo que não se limite a perguntar como a 
arte se situa na sociedade, como nela atua, mas que queira reconhecer como a 
sociedade se objetiva nas obras de arte. (Adorno, 1986, p. 114). 

 

Esse excerto permite constatar a atenção especial de Adorno em 

relação ao potencial dos produtos da cultura como reveladores da estrutura, 

posições e ideologias de uma sociedade. Do entendimento de Adorno quanto à 

análise da sociedade por intermédio do conteúdo social objetivado nas obras 

de arte, admite-se que é possível explorar a noção de que a educação, as 

instituições de ensino e a formação do indivíduo podem ser investigadas 

tomando-se como objeto de estudo a arte e, especificamente, os bens 

culturais, de que é exemplo o filme, tal como expressa a trajetória formativa de 

Antoine Doinel. Com esta proposição, não se pretende adotar a perspectiva 

cinematográfica no que tange à análise fílmica; a pesquisa limita-se a investigar 

como a educação e a formação são representadas nessa mostra de filmes de 

François Truffaut. 

Para reiterar a proposição assumida neste estudo concorda-se com a 

tese de Santana (2011), que analisa o internato como modelo educacional 

segundo a literatura: ―Parece-nos, desse modo, esclarecidas as discussões 

sobre o estatuto literário e sua eficácia quanto ao valor documental dado os 

enleios de subjetividade que configuram este gênero da criação humana‖. 

(Santana, 2011, p. 176). O êxito de Santana permite embasar novos estudos 

que se proponham a estudar a educação utilizando como fonte documental 

diferentes gêneros artísticos.  
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O interesse em adotar os filmes como fonte para investigar a educação 

surgiu quando me deparei com a seguinte questão: considerar um aluno em 

fase escolar como fonte de pesquisa proporciona apenas uma análise pontual 

de sua vida escolar; já a análise da trajetória de um personagem permite 

verificar a vida pregressa, a fase escolar e as determinações após a 

escolarização, o que permite analisar não somente a experiência pontual de 

Antoine na escola, mas também o que a antecede – como o relacionamento 

familiar – e o que a sucede – como a determinação de sua personalidade e 

tudo aquilo que Antoine fixou em si no contato com diferentes instituições. Essa 

ponderação justifica a escolha dos cinco filmes que apresentam a trajetória do 

personagem, e não apenas o primeiro deles, que incide somente sobre sua 

vida escolar. Em conjunto, os filmes constituem um repertório variado de cerca 

de vinte anos da vida de Antoine, que permite contemplar os objetivos deste 

estudo.  

Reitera-se o fato de que os filmes correspondem a obras de teor 

autobiográfico: o diretor François Truffaut representou a si mesmo nos seus 

filmes utilizando-se do personagem Antoine Doinel, o que remete à condição 

de que os fatos narrados não são fruto da mera ficção. Considera-se, porém, 

que mesmo se tratando de filmes autobiográficos, eles são uma construção; 

mas persiste a necessidade de se apontar que a memória de Truffaut em 

relação às experiências do passado constitui um vasto repertório que permite 

analisar a síntese entre autor e obra. Portanto, os apontamentos de François 

Truffaut acerca de Antoine Doinel que favorecem o entendimento sobre o 

personagem são utilizados para compor a análise. Tais considerações recebem 

especial atenção no início do primeiro capítulo, que analisa a correspondência 

que existe entre arte e sociedade. 

Quando assisti ao filme “Os incompreendidos” (1959), o primeiro da 

série selecionada para esta pesquisa, fato que ocorreu em uma situação 

inusitada cujo propósito era unicamente o entretenimento, fiquei admirada com 

a seriedade e a poética sensível da trama capaz de emocionar qualquer 

pessoa que tenha frequentado ou que tenha tido contato com o cotidiano 

escolar. Esse fato originou a ideia do estudo, que surgiu inicialmente de forma 

tímida e tomou força ao perceber que a ideia poderia receber embasamento 
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teórico e empírico. O acesso às ―Teses sobre a sociologia da arte‖, de Adorno 

(1986), permitiu especialmente perceber que o estudo seria possível. Assim, 

uma atividade que tinha o ‗hobby‘ como objetivo foi capaz de gerar reflexão e 

ser transformada em conhecimento. A esse propósito, Adorno (1995 b) aponta: 

 

Compor música, escutar música, ler concentradamente, são momentos 
integrais da minha existência, a palavra ‗hobby‘ seria escárnio em relação a 
elas. Inversamente, meu trabalho, a produção filosófica e sociológica e o 
ensino na universidade têm-me sido tão gratos até o momento que não 
conseguiria considerá-los como opostos ao tempo livre, como a habitualmente 
cortante divisão requer das pessoas. (Adorno, 1995 b, p. 72). 

 

Adorno profere a crítica ao ‗hobby‘ como atividade destinada ao tempo 

livre por considerar a falsidade dessa expressão; o tempo do trabalhador é, na 

verdade, administrado. O autor tem a oportunidade de se dedicar às atividades 

que lhe proporcionam prazer durante o trabalho e fora dele: tanto o trabalho na 

universidade como a dedicação à música são para ele atividades que não 

necessitam de classificações impostas pela cortante divisão entre trabalho e 

tempo livre.  

A tentativa de aproximar distintas esferas como a educação e o cinema 

pretende, durante a realização desta pesquisa, estabelecer uma relação entre 

a escolha profissional e uma vertente artística de especial interesse como 

possibilidade de amenizar a cisão entre trabalho e tempo livre. As palavras de 

Adorno esclarecem a experiência que também tive a oportunidade de ter; 

portanto, faço minhas as suas palavras: 

 
Sem dúvida, estou consciente de que estou falando como privilegiado, com a 
cota de causalidade e de culpa que isto comporta; como alguém que teve a 
rara chance de escolher e organizar seu trabalho essencialmente segundo as 
próprias intenções. Esse aspecto conta não em último lugar para o fato de que 
aquilo que faço fora do horário de trabalho não se encontre em estrita posição 
em relação a este. (Adorno, 1995 b, p. 72). 

 

Considerando-se que o tempo livre na sociedade contemporânea é 

administrado, ou seja, o tempo de que se dispõe fora do horário de trabalho 

serve apenas para restaurar as forças do trabalhador para mais um dia de 

labuta, toda possibilidade de se opor à administração soa como uma iniciativa 

de resistência. Se o trabalho é a não liberdade e, ao mesmo tempo, é a 
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condição do homem, é possível afirmar que a mínima chance de fundir 

harmonicamente aquilo de que se gosta com o trabalho – que é inevitável – 

indica o potencial de transcendência às condições objetivas da sociedade 

capitalista.  

A admiração por “Os Incompreendidos” estimulou a necessidade de 

conhecer os demais filmes que compõem a história de Antoine Doinel e, mais 

uma vez, surpreendi-me ao perceber como a sociedade e as instituições tratam 

de adaptar, mediante procedimentos punitivos e coercitivos, indivíduos que, por 

motivos diversos, não se adaptam aos padrões sociais julgados como corretos. 

A descoberta dessa série de filmes dirigidos por François Truffaut despertou o 

interesse quanto a pesquisar diversos filmes que tratam da educação. Durante 

anos de acompanhamento da produção cinematográfica do Brasil e do mundo, 

não foi possível encontrar alguma série semelhante que retratasse a trajetória 

de um indivíduo desde a infância até a fase adulta em diversas instituições, tal 

como a trajetória de Antoine. Nesses demais filmes, como por exemplo, o 

nacional “Verônica”, o chileno “Machuca”, o norte americano “Sociedade dos 

Poetas Mortos”, o francês “Entre os Muros da Escola”, ou o indiano “Como 

Uma Estrela na Terra”, os enredos descrevem somente situações ou fatos 

pontuais de uma determinada passagem da vida de alunos e professores, ou 

então, retratam alguma instituição específica. Em nenhum caso constatou-se o 

acompanhamento de uma trajetória de vida ao longo de diversos tipos de 

instituições. O curioso dessa busca foi perceber que os problemas 

educacionais apresentam semelhanças, mesmo se tratando de países muito 

diferentes. Portanto, discutir a dinâmica escolar e as instituições por intermédio 

da análise de filmes pode favorecer e ampliar a discussão acerca da escola. 

Não por acaso a cinematografia aborda, de diferentes formas, o exercício da 

profissão docente, assim como os diversos cursos de formação de professores 

tomam filmes de variadas nacionalidades como objeto para favorecer 

discussões acerca da educação brasileira.  

As passagens selecionadas dos cinco filmes de François Truffaut 

possibilitam analisar as relações sociais vividas por Antoine na família, na 

escola, assim como em outras instituições, o que permite identificar momentos 

importantes da formação e da estruturação da personalidade do personagem. 
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Considera-se, então, importante estudar como é representada a trajetória de 

Antoine a fim de se analisar a educação e a formação do indivíduo no contato 

com diferentes instituições e seus representantes. A análise desse fenômeno 

resultou na organização das etapas desta pesquisa em dois capítulos: 

O primeiro capítulo contempla o referencial teórico adotado para a 

elaboração da investigação: a Teoria Crítica da Sociedade, em especial, como 

seus autores exploram o desenvolvimento do indivíduo relacionado à família, 

aos grupos sociais, e quais as características da experiência, da formação e da 

educação na sociedade contemporânea. 

O segundo capítulo apresenta o problema, o objetivo da pesquisa, 

justifica a hipótese, detalha o método utilizado para contemplar o objeto deste 

estudo e apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos mediante a 

coleta das informações extraídas dos filmes que caracterizam a formação do 

personagem: o que Antoine Doinel fixa em si por intermédio da relação que 

estabelece com sua mãe e seu padrasto, sua escola, reformatório e seus 

respectivos representantes; seu relacionamento com outros grupos que dão 

continuidade à sua socialização e formação, como a polícia, o exército, seus 

agentes, e demais pessoas com quem mantém convívio, como ladrões, 

prostitutas, mulheres e suas famílias. 

Seguem-se as principais etapas de realização da pesquisa: Capítulo 1. 

Sociedade, instituições, formação; Capítulo 2.  A formação de Antoine Doinel; 

Considerações finais; Referências bibliográficas; Anexos 1, 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

CAPÍTULO 1 

 

SOCIEDADE, INSTITUIÇÕES, FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“I just want to walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart”. 

 
Dee Dee Ramone 
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Com o intuito de contemplar o objeto do estudo, cabe relacionar os 

objetivos da pesquisa com o referencial teórico adotado. Neste primeiro 

capítulo, são destacados aspectos que remetem à sociologia, à arte e à 

formação do indivíduo. Para tanto, são apresentados os conceitos de 

objetividade da obra de arte, sociedade, grupos, família, indivíduo, formação, 

pseudoformação, educação e emancipação, desenvolvidos pelos autores da 

Escola de Frankfurt. Este capítulo recebe a seguinte organização: 1.1. A arte 

ultrapassa a sociedade; 1.2. As instituições sociais; 1.3. A formação e a 

pseudoformação; 1.4. A educação como solução e problema. Os itens 

apresentados são contemplados a seguir. 

 

1.1. A arte ultrapassa a sociedade 

 

Adentrar a investigação acerca da complexa teia de determinações que 

contempla a formação do indivíduo demanda apresentar as razões que 

conduziram a análise a tomar a forma da qual se apresenta; uma vez que a 

delimitação do objeto de estudo considerou tomar a arte como fonte da 

pesquisa, considera-se conveniente adotar considerações de T. W. Adorno que 

corroboram a premissa supracitada. Para esse fim, são ressaltados: o potencial 

da expressão artística como forma de elaborar o passado; a correspondência 

entre arte e sociedade; o potencial subversivo da arte, que permite ultrapassar 

a sociedade; e algumas considerações de François Truffaut, que confirmam o 

entendimento de que a obra de arte contempla características fiéis do tempo e 

espaço em que foi criada.    

As reminiscências do passado podem constituir para o artista um vasto 

repertório para a criação. Adorno (2003 a) afirma que para muitos, elaborar o 

passado não significa elaborá-lo a sério, e sim ―encerrar a questão do passado, 

se possível inclusive riscando-o da memória‖. (Adorno, 2003 a, p. 29).  

Negligenciar o passado não é somente uma forma de ignorar os 

acontecimentos traumáticos, mas é também uma forma de não entrar em 

contato com as razões que conduzem os homens para um clima social que 

propicie a barbárie. De acordo com o autor, a elaboração do passado como 

esclarecimento é uma forma de reforçar a autoconsciência e também o Eu.  
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Por esse motivo, a elaboração do passado como esclarecimento é uma forma 

de fortificar o indivíduo a fim de fornecer-lhes recursos para que consigam 

resistir às condições do clima social que favorece a barbárie. Por meio da 

criação do personagem Antoine Doinel, François Truffaut teve a oportunidade 

de reconstituir seu conteúdo mnemônico, sendo capaz de reviver vinte anos de 

sua história através da realização de seu personagem autobiográfico. Sua obra 

cinematográfica consiste na possibilidade de o diretor, na condição de adulto, 

elaborar seu passado, podendo, de forma esclarecida, transcender os traumas 

que o acompanharam desde sua infância e/ou simplesmente aprender a lidar 

com eles. Para o diretor de cinema, a arte não é um simples meio de 

expressão estética, e sim, uma necessidade de sobrevivência. Por vezes, os 

homens são levados a se expressar artisticamente não por simples vontade. 

Para o artista, criar é uma necessidade. As reminiscências do passado e a 

reconstituição da memória de Truffaut assumem um caráter fundamental na 

realização de seus filmes: apresentam potencial para autorreflexão e 

autoanálise. Por intermédio da arte o cineasta foi capaz de rever, entender e 

reconstruir sua realidade e a si próprio, conseguindo, com muito lirismo e 

sinceridade, envolver aqueles indivíduos que por algum motivo se identificam 

com Antoine Doinel.  

Na sociedade contemporânea, existe uma série de limitações que 

impedem o homem de existir de acordo com sua autodeterminação. Nesses 

termos, a arte se coloca como uma atividade capaz de reservar uma parcela de 

espontaneidade e autonomia que em outros fazeres já não é mais possível: o 

trabalho impõe ao homem o abandono da experiência formativa em troca de 

um fazer ―rentável‖ que não permite ao indivíduo formar-se no curso de sua 

interação com o objeto.  É válido esclarecer que nem toda arte é 

necessariamente autônoma, mas a expressão artística que não vincula os 

produtos do espírito ao seu valor de troca reserva uma parcela de 

espontaneidade que aponta para a superação dos limites impostos pelo 

capitalismo tardio em que tudo se compra.  

O sistema econômico de uma sociedade determina a maneira como o 

homem se relaciona com sua natureza interna e externa, o que faz as relações 

sociais serem pautadas pelo sistema econômico vigente. No capitalismo, as 
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relações entre os homens são baseadas em seu valor de troca. A sociedade 

administrada descarta a experiência necessária para a fortificação do Eu e a 

converte em trabalho. Nesse sentido, a arte não prostituída é uma forma de 

contrariar o sistema econômico, sinalizando um caminho para repensar a forma 

como o homem se relaciona consigo e com os demais. 

Uma vez apresentada a maneira como o artista se relaciona com seu 

processo de criação e a contravenção da arte no mundo ―produtivo‖, serão 

apresentadas, a seguir, considerações acerca da objetividade da arte. 

Adorno (1986 a) afirma que a ―sociologia da arte abrange todos os 

aspectos da relação entre arte e sociedade‖ (p. 108) e acrescenta que o efeito 

social dessas obras é apenas um momento na totalidade da relação entre arte 

e sociedade. A partir dessa elaboração, é possível notar que arte e sociedade 

são indissociáveis. Quanto às obras de arte e à experiência, o autor aponta: 

 

―Vivências artísticas‖ só são válidas de um modo muito relativo quanto ao seu 
objeto; só no confronto com este é que se pode verificar o seu significado. Só 
aparentemente elas são algo primeiro; na verdade são um resultado; há 
incontáveis coisas atrás delas. (Adorno, 1986 a, p.110). 

 

Somente o confronto direto com a obra/objeto possibilita a experiência. 

O autor aponta que as obras de arte são algo espiritual; há mais para se extrair 

delas do que aparentam. Acrescenta: 

 

Esse conteúdo social é, ainda que inconsciente, um fermento de efeito. Caso a 
sociologia da arte se desinteresse disso, então ela deixa escapar as mais 
profundas relações entre a arte e a sociedade: aquelas que se cristalizam nas 
próprias obras de arte. (Adorno, 1986 a, p.112). 

 

 Adorno permite a reflexão acerca da relevância do conteúdo social das 

obras de arte: a mais profunda relação entre arte e sociedade se encontra 

objetivada nas obras.  

Para corroborar os argumentos apresentados até o momento e 

demonstrar a universalidade da arte, vale mencionar uma ponderação de 

Adorno acerca do poema lírico. O autor assegura que o teor de um poema não 

é apenas a expressão de emoções e experiências individuais, pois estas só se 

tornam artísticas quando conquistam sua participação no universal. 
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(...) o mergulho no individuado eleva o poema lírico ao universal por tornar 
manifesto algo de não distorcido, de não captado, de ainda não subsumido, 
anunciando desse modo, por antecipação, algo de um estado em que nenhum 
universal ruim, ou seja, no fundo algo particular, acorrente o outro, o universal 
humano. A composição lírica tem esperança de extrair, da mais irrestrita 
individuação, o universal. (Adorno, 2003 b, p. 66). 

 

O artista, em sua mais profunda individuação, é capaz de extrair, 

mediante a composição lírica, algo de seu íntimo que ainda não foi capturado e 

distorcido pela sociedade. Ao se entregar à arte, o artista eleva a subjetividade 

em objetividade, que se identifica com o universal:  

 

Só entende aquilo que o poema diz quem escuta, em sua solidão, a voz da 
humanidade; mais ainda, a própria solidão da palavra lírica é pré-traçada pela 
sociedade individualista e, em última análise, atomística, assim como, 
inversamente, sua capacidade de criar vínculos universais vive da 
densidade de sua individuação. (Adorno, 2003 b, p. 67). 
 

 

O estado de compreensão da lírica, que é em si racional, compactua e 

se identifica – mediante o esforço individual – com o que há de universal no 

poema; portanto, a universalidade do teor lírico é essencialmente social.  

Os excertos destacados enfatizam o potencial da obra de arte em 

apontar a sociedade; portanto, vale apresentar o que os filmes de Truffaut 

trazem de informações capazes de traduzir o panorama político e histórico da 

época em que as obras foram criadas, como no caso das guerras da Indochina 

e da Argélia, bem como da situação de uma criança que vivera na França 

durante o período de ocupação nazista.  

Ao longo de sua vida, Truffaut foi muito criticado, principalmente por 

Godard3, que afirmava que os temas abordados pelo diretor eram alienados da 

situação política pela qual a França passava naquele período da história. Muito 

prezada por seu colega dos tempos de Cahiers du Cinéma4,o afastamento da 

temática do engajamento de esquerda era um dos principais motivos das 

trocas de farpas entre Godard e Truffaut. Acusado de cineasta burguês devido 

ao caráter prioritariamente autorreflexivo de sua obra, Truffaut se defendia: 

                                                             
3
Jean Luc Godard (1930): diretor de cinema da geração de François Truffaut. Consultar 

detalhes da relação entre ambos no anexo 3 deste estudo. 
4
Revista francesa criada em 1951 por André Bazin na qual Truffaut e vários outros cineastas de 

sua geração participaram na publicação de artigos sobre cinema (Ver anexo 3). 



14 

 

No passado eu trabalhei em fabrica, como soldador, e tenho desse tempo uma 
lembrança muito nítida, que me permitiria mostrar operários bem autênticos. Mas 
que sentido faz filmar pessoas que passam oito horas ao dia realizando uma tarefa 
que detestam? Exaltar o trabalho delas seria hipocrisia, da mesma forma que 
encorajá-las a resignar-se... Nesse período de minha vida, eu "fugia" do meu 
trabalho reconstituindo mentalmente os três ou quatro filmes que vira no 
domingo. E, pode acreditar, nada no mundo me levaria ao cinema para assistir a 
um filme sobre operários. (Truffaut, 1990, p.55-56). 

 

Truffaut afirmava que para se fazer uma obra engajada, é preciso 

privilegiar o homem no plural ao invés do homem singular, fato esse oposto aos 

seus interesses; a característica de sua construção artística está voltada para 

os acontecimentos simples e para os detalhes das coisas. Utilizando-se de um 

bom exemplo, François Truffaut afirmava que o pintor Henri Matisse5 era muito 

jovem para fazer a guerra de 1870, muito velho para a Primeira Guerra, e na 

Segunda Guerra Mundial, já era um patriarca: ―Ele morreu no final da guerra da 

Indochina6 e no início da guerra da Argélia7. E garanto que as cinco guerras 

que ele não fez constituem os eventos menos importantes de sua vida, 

inteiramente consagrada à pintura de flores; de mulheres seduzindo nas 

janelas. Ele fez bem aos outros pintores, fez bem aos homens, fez bem a si 

mesmo‖. (Truffaut, 1990, p. 54). 

Em seus filmes, Truffaut jamais abordava os ―problemas de nosso 

tempo‖. Tratava-se de uma questão de temperamento; o diretor se interessava 

muito mais pela construção de um bom personagem do que pela reconstrução 

de fatos históricos: 

 

O melhor assunto eterno é o amor, e erra-se ao se censurar o jovem cinema 
por falar muito sobre ele. O melhor assunto atual é a Argélia, e nos censuram 
porque não o abordamos. Quando um crítico condena um filme por sua 
futilidade, dizendo: "Em nossa época, há coisas mais urgentes a se dizer", eu 
penso que se essas coisas são "urgentes a se dizer", elas são também 
"urgentes a se escrever", e que o melhor que esse crítico poderia fazer era 
escrever sobre tais coisas. Gastar tempo com um filme fútil é algo ainda mais 

                                                             
5
De acordo com Pharting (2010) o estilo de Henri Matisse (1869-1954) é classificado como 

fauvista, devido à exaltação da cor pura em seus trabalhos. O desenhista, gravurista, escultor e 
pintor francês foi atuante durante mais de meio século na arte francesa. 
6
Entre os anos de 1946 a 1954, a França estava em guerra com a Indochina, que deixou de ser 

sua colônia após vencer a guerra. 
7
Yasbek (2010) afirma que a Argélia, localizada no norte da África, representava para o Estado 

francês uma enorme extensão de terra ocupada por algumas tribos primitivas árabes, 
muçulmanas em sua maioria. A guerra da Argélia (1954-1962) foi um movimento de luta pela 
independência da Argélia, até então território franês, na qual pereceram, por conta da violência 
devastadora, cerca de cem mil pessoas a cada ano de sua duração. 
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fútil do que a realização desse filme, você não acha? Na verdade, nos casos 
desse gênero o crítico censura o cineasta por este não ser jornalista, pois as 
coisas "urgentes" dizem respeito ao jornalismo. (Truffaut, 1990, p.54-55). 

 

É possível perceber a clareza de ideias de Truffaut em relação à sua 

postura fiel quanto ao propósito e aos interesses de seu trabalho. Por outro 

lado – tal como ensina Adorno (1986 b) – mesmo sem converter sua arte ao 

engajamento político (como no caso do exemplo citado sobre se fazer um filme 

sobre operários na fábrica), aspectos políticos e sociais estão imbricados em 

seus filmes. O mesmo acontece com Antoine Doinel, que, por mais que sua 

experiência seja única e deva ser tratada como tal, sua história enuncia a 

situação de uma criança que vivera a Segunda Guerra Mundial. Em suma, não 

é preciso forçar a relação entre arte e sociedade, porque ambas se expressam 

mutuamente; portanto, só podem ser abordadas em concomitância.  

Nesse mesmo excerto citado, é evidenciado o posicionamento de 

Truffaut em oposição aos críticos de arte. Em sua ingenuidade, os críticos 

imaginam prestar um grande serviço à sociedade, porém, na verdade, prestam 

um desserviço: reafirmam a sociedade dada. Adorno (2011a) aponta que os 

críticos de arte apenas compactuam com a manutenção do existente. São, na 

verdade, meros agentes da indústria, pois não denunciam as contradições da 

cultura. De acordo com o autor: ―A decadência da cultura é o seu caminhar em 

direção a si mesma‖ (Adorno, 2011 a, p. 83). A tarefa da crítica é abranger – ao 

invés de neutralizar – a contradição presente na sociedade. Por essa razão, a 

função do crítico de arte é a mera reprodução do existente; sua crítica não é 

crítica, é, antes disso, um palpite mercadológico. 

A Política de Autor8 – movimento cunhado por Truffaut em um de seus 

artigos sobre cinema – defendia a autonomia da criação, na qual os diretores 

imprimiam em seus filmes marcas pessoais e tratavam dos assuntos que 

dominavam. Dessa maneira, é controversa à autonomia de criação expressa 

pela obra de arte a submissão ao engajamento político. Como apontado por 

Adorno (1986 b), não é possível desvincular a arte da sociedade, uma vez que 

                                                             
8
Para obter maiores detalhes sobre a política de autor consultar o anexo 3 desta pesquisa. 
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o clima social está intimamente imbricado na objetividade das obras de arte. As 

defensivas de Truffaut em relação às acusações de Godard são extremamente 

coerentes porque, afinal, toda arte é social, portanto, política. Conclusivamente, 

o fato de Truffaut não assumir um posicionamento de esquerda não torna a sua 

arte menos politizada; pelo contrário, possibilita à arte refletir a sociedade 

contraditória tal como ela é, e não como o artista gostaria que fosse.  

Ao se referir à música popular, Adorno (1986 b) afirma: ―Aqueles que 

exigem uma canção com relevância social o fazem através de um veículo que 

a priva desta característica. O uso inexorável da música popular como mídia é 

repressivo per se‖.  (p. 139). Utilizar a arte para transmitir uma mensagem é 

transformá-la em meio, não em fim. A arte tem fim em si mesma. Toda arte 

mediada que visa transmitir uma mensagem abdica de seu potencial 

transformador. 

O autor também acrescenta a distinção entre a arte que reproduz e a 

arte que transcende. Por um lado, a arte que somente reproduz o homem tal 

como ele é remete à imagem do homem possível. Por outro lado, ―a obra de 

arte que exige o máximo de sua própria lógica e coerência, assim como o 

máximo de concentração de seus receptores‖ (Adorno, 2003 c, p.163) é um 

protesto contra a tentação fatal de manutenção do existente: mais do que a 

mera repetição, a arte séria denuncia a ―impossibilidade de realização do 

homem‖. (Adorno, 2003 c, p. 164). A arte que reproduz o homem tal como ele é 

apenas reforça o existente e não evidencia a contradição da sociedade: o 

homem não deve ser considerado apenas pelo que ele é, e sim, pelo que não 

está podendo ser; há que se identificarem as forças que impedem sua 

realização. Para corroborar o que vem sendo discutido, vale sobrepor outra 

ponderação do autor: ―A referência ao social não deve levar para fora da obra 

de arte, mas sim levar mais fundo para dentro dela‖. (Adorno, 2003 b, p. 67). 

Isso implica o fato de que da mesma forma que o artista mergulha em sua 

individualidade e se abandona à obra atingindo o universal, o receptor, ao se 

relacionar com a obra, é conduzido – em sua contemplação particular do 

universal outrora captado pela individualidade do artista – ao que há de mais 

profundo em si mesmo: à interiorização do universal em sua individualidade. A 

obra de arte é capaz de abarcar o todo social também em sua contradição, e 
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assim, remeter o receptor à sua constituição íntima, que é, desde a origem, 

social.   

 O autor permite acrescentar mais um elemento à análise que vem 

sendo elaborada acerca da correspondência entre arte e sociedade: como a 

obra de arte ultrapassa a sociedade: 

 

Esse pensamento, porém, a interpretação social da lírica, como aliás de 
todas as obras de arte, não pode portanto ter em mira, sem mediação, a assim 
chamada posição social ou a inserção social dos interesses das obras ou até 
de seus autores. Tem de estabelecer, em vez disso, como o todo de uma 
sociedade, tomada como unidade em si mesma contraditória, aparece na 
obra de arte; mostrar em que a obra de arte lhe obedece e em que a 
ultrapassa. (Adorno, 2003 b, p. 67). 
 

 
Tomada a sociedade como unidade contraditória, há de se considerar 

como essa contradição aparece também na obra de arte. Para tanto, o autor 

aponta que se deve levar em conta em que medida a arte escapa à 

sociedade. Uma vez que surge simplesmente como um ―resultado feliz entre 

autor e obra‖ (Adorno, 2003 b, p. 74), a arte ultrapassa a sociedade porque 

tem o poder de contrariar o vício de autorreprodução da sociedade, não se 

obrigando a comunicar nada: 

 

(...) nessa resistência agem artisticamente, através do indivíduo e de sua 
espontaneidade, forças objetivas que impelem para além de uma situação 
social limitada e limitante, na direção de uma situação social digna do homem 
(...) (Adorno, 2003 b, p. 73). 

 

Essas forças operam sobre o homem, porém resultam do todo social 

que reserva sua parcela de contradição. Isso significa que a própria sociedade, 

por mais limitante que seja, preserva a possibilidade de impelir o homem para 

alternativas que contrapõem a sociedade à qual pertence, e, mesmo que 

somente em seu lirismo social, encontrar meios de transcender as condições 

objetivas. Daí a explicação de a arte ultrapassar a sociedade: além de 

contrariar a lógica produtivista do capitalismo tardio, ela opera sobre o homem 

como uma forma de restaurar a liberdade, a autonomia e a reflexão; portanto, 

revela-se como uma alternativa que tem como propósito reaver a experiência 

formativa, a espontaneidade e a reflexão crítica que a sociedade privou de 
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base; a arte como desobediência do homem à sociedade limitada e limitante 

contraria o homem possível e aponta para a realização do homem. 

Antes de se encerrar o presente item, faz-se conveniente tecer alguns 

comentários acerca do andamento da pesquisa: os argumentos apresentados 

até o momento tiveram o propósito de possibilitar a visualização do trajeto 

percorrido para a delimitação do objeto de estudo e favorecer a discussão 

acerca da correspondência entre arte, artista e sociedade. Tais premissas são 

fundamentais para assegurar o entendimento acerca da utilização da arte como 

fonte para, a partir de agora, permitir o prosseguimento da investigação. 

Porém, é importante salientar que, como o foco fundamental desta análise 

incide sobre a formação do indivíduo, o recorte realizado para se alcançarem 

os objetivos traçados por este estudo não permite maior aprofundamento no 

tema tratado. Por essa razão, é fundamental apontar a necessidade da 

realização de novas pesquisas que se dediquem a investigar alguns aspectos 

importantes, tais como: a) afirmar a validade da arte como fonte, tal como o 

percurso percorrido por Santana (2011); b) analisar o potencial da expressão 

artística como forma de elaborar o passado; c) investigar a síntese entre autor 

e obra e a dificuldade de apontar uma cisão entre ambos e, por fim; d) 

investigar a arte como forma de superação do controle social exercido sobre a 

autonomia e, portanto, como expressão do fortalecimento do indivíduo. 

Considerar as dificuldades encontradas pelo estudo implica esclarecer 

que, mesmo se tratando de um personagem autobiográfico, Antoine Doinel não 

deixa de ser uma construção. Por mais difícil que seja delimitar exatamente 

onde se interrompe a criação e onde se inicia a criatura, é importante frisar que 

o objeto deste estudo incide sobre a trajetória de Antoine, e não sobre Truffaut. 

Para ampliar um pouco mais tal discussão, sem confundir o enfoque da 

investigação, sugere-se consultar o anexo 3 desta pesquisa, que contém: 

apontamentos de François Truffaut que incidem sobre a gênese do 

personagem; uma breve biobibliografia de ambos, bem como alguns dos 

principais movimentos do cinema francês dos quais o diretor participou.  

Esclarecidos os motivos que levaram o objeto de estudo a assumir a 

presente forma, propõe-se ampliar a discussão acerca da formação do 

indivíduo mediante as considerações apresentadas no tópico a seguir; que 
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examina as instituições como instâncias mediadoras entre o indivíduo e a 

supraestrutura e, portanto, responsáveis por introduzir o indivíduo a regras 

previamente estabelecidas que expressam o controle social e a apropriação 

irrefletida da cultura. 

 

1.2. As instituições sociais  

 

A experiência escolar de Antoine Doinel apresenta alguns pontos 

geradores de conflito diante da relação conturbada que o garoto estabelece 

com sua família, com seus pares, seus professores e instituições que 

frequenta. Adorno (1995 b) aponta que ―a existência que a sociedade impõe às 

pessoas não se identifica com o que as pessoas são ou gostariam de ser‖ (p. 

70). A existência humana é imposta, determinada pelas funções sociais e pelas 

relações de produção: ao nascer, o indivíduo se depara com regras que 

determinam seu modo de ser e agir. 

Uma vez que a existência do indivíduo é determinada desde seu 

nascimento pelas regras da sociedade à qual pertence, é importante 

caracterizá-la em seus traços gerais. Para tanto, o estudo traz considerações 

acerca da determinação do indivíduo na sociedade e seus grupos mediadores. 

Esta proposição tem o intento de analisar o que Antoine Doinel fixou em si no 

que tange às regras e funções sociais apropriadas por intermédio das 

instituições e das relações sociais estabelecidas nesse percurso.  

Para reunir de forma organizada os argumentos que compõem esta 

elaboração, discorre-se primeiramente sobre como Horkheimer e Adorno (1973 

a) definem a sociedade: 

 

 (...) o conjunto de homens, com grupos de diversas dimensões e significados, 
que compõem a humanidade. Entretanto, também é fácil perceber que o 
conceito de sociedade não combina imediatamente com esse substrato e 
estamos mais próximos do que se considera próprio da sociedade se 
orientarmos o conceito para os momentos de conjunção e separação do 
‗homem‘ como uma série de individualidades biológicas por cujo intermédio os 
seres humanos se reproduzem, controlam a natureza interna e externa, e das 
quais promanam, em sua própria vida, conflitos e formas de dominação. 
(Horkheimer; Adorno, 1973 a, p.25). 
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Do excerto apresentado, nota-se que antes de ser considerada um 

conjunto de grupos que formam a humanidade, a sociedade implica 

principalmente relacionamentos que contemplam a aproximação e o 

distanciamento entre os homens com base em conflitos e formas de 

dominação: ―Assim, o conceito de sociedade define mais as relações entre os 

elementos componentes e as leis subjacentes nessas relações do que, 

propriamente, os elementos e suas descrições comuns‖. (Horkheimer; Adorno, 

1973 a, p. 25-26). Por sociedade deve-se entender o conjunto de homens 

interdependentes, formando um todo que só pode existir em virtude das 

funções assumidas pelos indivíduos, no qual todos se encontram 

condicionados em suas ações. 

Um aspecto importante que convém destacar inerente à sociedade é a 

respeito do papel das instituições. Horkheimer e Adorno mencionam que é 

quase impossível separar a sociedade dos elementos institucionais e naturais: 

―Só existe constituição social na medida em que a convivência entre os 

homens é mediada, objetivada e ‗institucionalizada‘. Inversamente, as 

instituições não são, em si mesmas, epifenômenos do trabalho vivo dos 

homens‖. (Horkheimer; Adorno, 1973 a, p. 31-32). As instituições fazem a 

mediação entre o indivíduo e a supraestrutura, e, portanto, são a apropriação 

do mesmo das relações e regras sociais. Assim: 

 

A sociologia converte-se em crítica da sociedade a partir do instante em que 
não se limita a descrever e examinar as instituições e os processos sociais, 
mas trata, além disso, de confrontá-los com esse substrato, a vida daqueles a 
quem estas instituições estão sobrepostas e dos quais elas próprias se 
compõem, nas mais diversas formas. (Horkheimer; Adorno, 1973 a, p.32).  

 

 Os autores se interessam pela sociologia à medida que esta se converte 

em crítica social; mais importante do que apenas descrever os fenômenos, a 

sociologia deve ocupar-se de examinar a influência das instituições na vida das 

pessoas e, mais ainda, como as instituições agem sobre o indivíduo, em 

decorrência do que concluem: 

 

Quando o pensamento sobre o caráter e a natureza da sociedade perde de 
vista a tensão entre instituições e vida, e procura resolver o social no natural, 
não orienta um impulso de libertação no que diz respeito à pressão das 
instituições mas, pelo contrário, corrobora uma segunda mitologia, a ilusão 



21 

 

idealizada de qualidades primitivas que se referiria, na verdade, ao que surge 
através das instituições sociais. (Horkheimer; Adorno, 1973 a, p. 31-32). 

 

As instituições, antes de suscitarem no indivíduo a possibilidade de se 

libertar da pressão exercida por elas, expressam o controle social que exercem 

de antemão sobre sua espontaneidade. Deve-se avaliar, então, o que 

exatamente as instituições sugerem corrigir quando afirmam ―recuperar‖ o 

indivíduo; como no caso dos reformatórios, quando, na verdade, são a causa 

de traumas irrecuperáveis no mesmo. Em consonância aos argumentos 

expostos, cabe apresentar o modo como a socialização afeta os indivíduos. 

Horkheimer e Adorno (1973 a, p. 41), em menção à teoria freudiana, afirmam: 

 

É justamente por isso que tal ‗socialização interna‘ dos indivíduos não ocorre 
sem atritos, o que por seu turno, gera conflitos que põem dúvida o nível de 
civilização atingido até agora e que, simultaneamente, abrem perspectivas 
mais amplas e concretas. 

 

O que antes acometia o homem de fora para dentro – o controle da 

natureza externa – agora ocorre também em seu íntimo: o homem se vê 

obrigado também a controlar sua natureza interna, seus instintos. Diante do 

controle da natureza interna e externa, o homem regride enquanto progride; o 

paradoxo entre cultura e civilização impõe ao homem em sociedade o controle 

da sua autodeterminação; e assim, enquanto ser social, o indivíduo é impelido 

a abrir mão de si mesmo. Tal processo não acontece sem atritos, ao que os 

autores acrescentam: 

 

Não menos importante foi a visão profunda de Freud, ao estabelecer que, 
como as renúncias cada vez maiores impostas aos instintos não encontram 
uma saída equivalente nas compensações pelas quais o ego as aceita, os 
instintos assim reprimidos não têm outro caminho senão o da rebelião. A 
socialização gera o potencial da sua própria destruição, não só na esfera 

objetiva mas também na subjetiva. (Horkheimer; Adorno, 1973 a, p. 41). 

 

A civilização impõe ao indivíduo uma série de restrições às quais ele 

deve se adequar. Na impossibilidade de autodeterminação, os instintos 

reprimidos se convertem em revolta. Como a civilização não cumpre a sua 

promessa de felicidade, a socialização do indivíduo gera também o seu 

contrário: o potencial para a autodestruição interna e, às vezes, externa.  Isso 
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posto, pode-se afirmar que no caminhar em direção à civilização, está contida a 

sua contradição, isto é,  a civilização gera a anticivilização. Como apontado, 

essa contradição incide com intensidade sobre o indivíduo nas esferas objetiva 

e subjetiva. Uma vez que o indivíduo é obrigado a abdicar de sua 

autodeterminação em troca da heterodeterminação como imposta desde fora, 

em sua constituição subjetiva existe uma série de renúncias que o indivíduo 

deve aceitar para viver em harmonia com os demais.  

O paradoxo entre cultura e civilização se expressa e atua na intersecção 

de esferas que integram o todo social; a sociedade se define mediante a 

formação de grupos distintos, os quais determinam o indivíduo ao mesmo 

tempo em que retribuem à sociedade as características dos homens e grupos 

que a compõem. O indivíduo não se insere de forma imediata na totalidade 

social. Tal inserção ocorre por meio de grupos que ―são instâncias mediadoras 

entre a totalidade e o indivíduo‖. (Horkheimer e Adorno, 1973 d, p. 74).   

 A família, na sociedade burguesa, corresponde ao primeiro microgrupo 

social que determina o indivíduo. Trata-se da primeira instituição em que o 

indivíduo entra em contato com a socialização por intermédio do convívio 

estabelecido com a mãe, pai e/ou irmãos. Portanto, para que seja possível 

investigar o processo de socialização e a formação de Antoine Doinel, faz-se 

necessário apresentar, neste momento, a noção aqui adotada de família: 

 

Assim, a família apresenta-se, de fato, como uma "interação" de determinados 
"papéis" desenvolvidos socialmente, investida de outras tantas tarefas sociais, 
mas este enfoque pode ter conteúdos variáveis nas diversas formas conhe-
cidas de sociedade. (Horkheimer; Adorno, 1973 c, p.136). 

  

Diante do exposto, é possível afirmar que a família se constitui por 

intermédio do estabelecimento de papéis e tarefas desenvolvidas de acordo 

com a dinâmica de cada tipo de sociedade, exercendo papel de base na 

formação dos indivíduos. Mais uma vez referindo-se à obra de Freud, os 

autores relacionam a família com a estruturação da personalidade:  

 

O que importa, neste caso, não é tanto a especulação de Freud sobre a 
sociedade primeva mas a visão que se obteve da família como lugar 
socialmente definido, no qual se forma a estrutura da personalidade que, por 
sua vez, tornar-se-á socialmente relevante. (Horkheimer; Adorno, 1973 c, 
p.136).  
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Mediante a afirmação vale ressaltar o importante papel da família na 

estruturação da personalidade do indivíduo, que, por sua vez, é agente 

transformador da sociedade. 

Como um dos importantes microgrupos sociais, a família está submetida 

a duas forças opostas. De um lado, a força da crescente socialização das 

relações humanas tende a comprimir a racionalidade e a natureza espontânea 

do indivíduo na organização familiar. De outro lado, as forças totalitárias da 

sociedade obrigam o indivíduo a procurar refúgio na família. Por isso:  

 

A socialização progressiva significa uma repressão e um controle cada vez 
mais absoluto dos instintos. As renúncias que disso resultam não ocorrem sem 
atritos. Os impulsos reprimidos podem reagir, por sua vez, de maneira 
destrutiva, sobre a família. (Horkheimer; Adorno, 1973 c, p.133). 

 

Retomando o que foi afirmado anteriormente, a socialização do indivíduo 

não ocorre sem atritos. A rebelião causada pela repressão dos impulsos pode 

se voltar contra os grupos sociais, no caso, a família. Esta, por sua vez, 

também representa a repressão dos impulsos individuais. Em decorrência, a 

família encontra-se entre dois ataques simultâneos: ―a do progresso 

civilizatório, e o das tendências irracionais‖ (Horkheimer; Adorno, 1973 c, 

p.133). Historicamente, o progresso vem sempre acompanhado da renúncia do 

indivíduo em relação aos seus impulsos. Diante dessas condições, cabe a ele 

adaptar-se e acostumar-se às renúncias que faz diariamente: 

 

Quem observa o mundo com a mente lúcida e sem se distrair com outras 
coisas, não pode deixar de reconhecer que o indivíduo tem de se adaptar, de 
se conformar e subordinar; e quem quiser ser alguém, segundo o ideal 
burguês, ou, simplesmente, não soçobrar, deve aprender a satisfazer os 
outros. (Horkheimer; Adorno, 1973 c, p.138). 

 

Observa-se que, além da rejeição de seus próprios impulsos, o indivíduo 

é obrigado a abdicar de seu próprio Eu e aprender a satisfazer os outros para 

se sentir parte integrante de alguma organização grupal. Nesse sentido, os 

autores apontam que a adaptação é necessária para a vida em sociedade.  

No âmbito do agrupamento familiar, a única possibilidade de que dispõe 

o filho é vislumbrar na figura do pai o ideal do poder, da força e outras 
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qualidades positivas. A idealização da figura paterna é para o filho uma forma 

de resguardar seu equilíbrio interior. Por outro lado, no início de seu 

desenvolvimento, a criança entra em contato com as primeiras experiências de 

amor e de ódio em relação ao pai, e assim descobre ―(...) que o pai não 

personifica a força, a justiça e a bondade, e que, sobretudo, não dá a proteção 

que a criança esperava, inicialmente, receber dele‖. (Horkheimer; Adorno, 

1973 c, p. 144). Diante dessa frustração, a formação do caráter no seio da 

família durante as primeiras fases do desenvolvimento infantil é, em sua 

natureza, paradoxal: é resultante da idealização e da frustração que o filho 

obtém na experiência com o pai.  

O enfraquecimento da figura paterna se revela no enfraquecimento 

de suas funções educativas e administrativas. A família se torna, então, 

um instrumento de ação da sociedade para perpetuar ou reforçar a 

coerção, isto é, submeter cada vez mais os indivíduos a pressões 

econômicas. Submetido a pressões sociais, as ações do pai alteram a 

dinâmica familiar, o que, por sua vez, reflete na formação dos filhos. 

Portanto, em relação ao poder da família como agente da sociedade 

burguesa, pode-se concluir que: 

 

A família convertera-se em agente da sociedade: era o veículo pelo qual os 
filhos aprendiam a adaptação social; formava os homens tal como eles 
tinham de ser para cumprir as tarefas impostas pelo sistema social. A 
família racionalizava o elemento irracional da força, cujo poder não podia 
dispensar a razão. (Horkheimer; Adorno, 1973 c, p.139). 

 

As formas sociais estabelecidas baseadas na força acabam por se 

sobrepor à razão; as relações sociais de poder são escamoteadas por 

intermédio da família, que transmite a seus descendentes a formação e a 

adaptação estipulada pelos ditames sociais, que se baseiam 

principalmente no poder econômico vigente. Por isso, pode-se também 

considerar a família como reprodutora da ideologia. 

Um aspecto relevante que convém mencionar é o fato de que, 

embora a família seja um grupo determinante para a introdução dos 

indivíduos à ordem estabelecida, por outro lado, a família sofre da 

indiferença gerada pelo enfraquecimento dos laços sociais, que, por sua 
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vez, tendem a desagregá-la cada vez mais: ―Com efeito, se a família está 

indissoluvelmente ligada à sociedade, o seu destino dependerá do 

processo social e não da sua própria essência como forma social auto-

suficiente‖. (Horkheimer; Adorno, 1973 c, p. 146-147). A glória ou fracasso 

da família depende diretamente da dinâmica social na qual está inserida: 

―Mas, hoje, a instituição familiar é tão pouco temida quanto amada; não é 

combatida mas é esquecida ou tolerada por parte dos que já não têm 

motivos nem energia para opôr-lhe resistência‖. (Horkheimer; Adorno, 1973 

c, p. 144). A ponderação dos autores permite considerar que a frouxidão 

dos laços entre os homens é uma armadilha para o momento de 

resistência individual, tão importante para a formação do indivíduo. Então, 

acrescentam: 

O momento específico da renúncia pessoal, que hoje mutila os indivíduos e 
impede a individuação, não é a proibição familiar, ou não é inteiramente, mas a 
frieza, a indiferença, tanto mais penetrante quanto mais desagregada e 
permeável a família se torna. (Horkheimer; Adorno, 1973 c, p.143). 

 

O estabelecimento de laços sociais pautados pela frieza e indiferença 

atinge a família, seus membros, e são causa e efeito de sua desagregação. 

Uma vez que o indivíduo já não precisa mais renunciar a nada, seu momento 

de resistência e oposição às condições estabelecidas é descartado. Como 

consequência, não ocorre a fortificação do Eu, fator indispensável para o 

processo de individuação. Nesses termos, o curso da socialização no seio da 

família impede a individuação. A desagregação da família enfraquece o 

indivíduo desde a primeira infância; a determinação do indivíduo na sociedade 

administrada é a pseudoindividuação. 

Por essa razão, os autores sustentam que a socialização na sociedade 

de massa9 já não é mais realizada primordialmente pela família: ―A família sofre 

com isso, como qualquer particular que aspira a sua própria emancipação; não 

haverá emancipação da família se não houver a do todo‖. (Horkheimer; Adorno, 

1973 c, p. 147). Não haverá emancipação da família - assim como não haverá 

emancipação do indivíduo - enquanto não houver uma sociedade que os 

emancipe.  

                                                             
9
 (Horkheimer; Adorno, 1973 e) 
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A crítica dos autores em relação à perspectiva de que a socialização, 

nos termos analisados, impede a individuação, enfatiza a importância da 

renúncia do indivíduo para a fortificação do Eu como forma de garantir a 

individuação que tende a ocorrer de maneira falsa. Considerando a falsidade 

da individuação no seio da família, os autores acrescentam que, em 

contrapartida, ocorre o surgimento de novos grupos como protesto espontâneo 

contra a pressão e a frieza da sociedade de massa. A frieza das relações 

humanas enfraquece os laços entre os homens pelos quais a socialização se 

manifesta, mas, o mesmo enfraquecimento que acomete a função mediadora 

de grupos como a família, favorece o surgimento de novas identificações e 

novos grupos nos quais a socialização do indivíduo permanece. 

Em continuidade aos elementos que compõem a discussão dos 

conceitos básicos da pesquisa, uma vez explicitada a relação entre sociedade, 

grupos e família, cabe agora discorrer acerca do indivíduo, que pode ser 

entendido nos seguintes termos:  

 

O indivíduo, num sentido amplo, é o contrário do ser natural, um ser que, 
certamente, se emancipa e afasta das simples relações naturais, que está 
desde o princípio referido à sociedade, de um modo específico, que, por isso 
mesmo, recolhe-se em seu próprio ser. (Horkheimer; Adorno, 1973 b, p.53). 
  
 

O excerto permite afirmar que, mesmo estando desde o princípio 

referido à sociedade, o indivíduo é aquele que, em contraposição ao ser 

natural, diferencia-se: ―Só é indivíduo aquele que se diferencia a si mesmo dos 

interesses e pontos de vistas dos outros, faz se substância de si mesmo, 

estabelece como norma a autopreservação e o desenvolvimento próprio‖. 

(Horkheimer; Adorno, 1973 b, p. 52). O processo de individuação não ocorre 

sem que haja a diferenciação em relação aos demais. Para acrescentar: ―A 

vida humana é, essencialmente e não por mera causalidade, convivência. Com 

esta afirmação, põe-se em dúvida o conceito do indivíduo como unidade social 

fundamental‖. (Horkheimer; Adorno, 1973 b, p. 47). Tal como apontado 

anteriormente em relação à família, o indivíduo não pode ser considerado como 

um ser à parte do todo social; o indivíduo só é capaz de se diferenciar à 

medida que convive com seus semelhantes. Então, ser indivíduo consiste em 

um processo de identificação e diferenciação:  
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Se o homem, na própria base de sua existência, é para os outros, que são 
seus semelhantes, e se unicamente por eles é o que é, então a sua definição 
última não é a de uma indivisibilidade e unicidade primárias mas, outrossim, a 
de uma participação e comunicação necessária com os outros. Mesmo antes 
de ser indivíduo o homem é um dos semelhantes, relaciona-se com os outros 
antes de se referir explicitamente ao eu; é um momento das relações em que 
vive, antes de poder chegar, finalmente, à autodeterminação. (Horkheimer; 
Adorno, 1973 b, p.47). 

 

 O homem é um de seus semelhantes, relaciona-se e identifica-se com 

eles. A individuação não se dá de maneira automática; é um processo que 

necessita da diferenciação, sem a qual a autodeterminação não ocorre. Do que 

foi discutido, pode-se inferir que a autodeterminação só é possível a partir do 

processo de identificação e, principalmente, de diferenciação do indivíduo em 

relação aos outros. Como semelhante de outros, a definição de indivíduo 

implica que, antes de ter consciência de si mesmo, ele assume papéis sociais 

em relação à função que desenvolve: é filho de uma mãe, aluno de um 

professor, membro de uma tribo, praticante de uma profissão: 

 

Assim, essas relações não são, para ele, algo extrínseco mas relações em que 
se determina a seu próprio respeito, como filho, aluno ou o que for. Quem 
quisesse prescindir desse caráter funcional da pessoa, para procurar em cada 
um o seu significado único e absoluto, não conseguiria chegar ao indivíduo 
puro, em sua singularidade indefinível, mas apenas a um ponto de referência 
sumamente abstrato que, por seu turno adquiriria significado em relação ao 
contexto social, entendido como princípio abstrato da unidade da sociedade. 
(Horkheimer; Adorno, 1973 b, p 48). 

 

O indivíduo, bem como as funções que assume socialmente, é 

indissociável do todo social: ―Inclusivamente, a pessoa é, como entidade 

biográfica, uma categoria social. Ela só se define em sua correlação vital com 

outras pessoas, o que constitui, precisamente, o seu caráter social‖. 

(Horkheimer; Adorno, 1973 b, p. 48). O indivíduo se define, adquire sua 

identidade e se diferencia mediante sua relação com os outros indivíduos, no 

desenvolvimento de suas funções sociais no convívio com grupos mediadores, 

fatores que atribuem ao indivíduo caráter estritamente social. De acordo com 

Marx (1996): 

 (...) eu sou eu, o homem se espelha primeiro em outro homem. Só por meio da 
relação com o homem Paulo, como seu semelhante, reconhece-se o homem 
Pedro a si mesmo como homem. Com isso vale para ele também o Paulo, com 
pele e cabelos, em sua corporalidade paulínica, como forma de manifestação 
do gênero humano. (Marx, 1996, p. 181, nota de rodapé 100). 
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Pedro é idêntico a Pedro. Pedro é diferente de Paulo. Pedro só se 

reconhece como indivíduo mediante sua diferenciação com Paulo. Paulo se 

empresta para que Pedro possa se firmar como Pedro; portanto, o indivíduo se 

constitui mediante a relação de identificação e diferenciação com os outros 

indivíduos.  

A título de síntese, o processo de individuação se dá no convívio com 

instâncias mediadoras entre a unidade e o todo social, que se expressa no 

particular. As instituições são a apropriação do indivíduo das relações entre os 

homens e, portanto, das regras e funções sociais. Porém, a busca do indivíduo 

em relação àquilo que lhe caracteriza como unidade não implica, 

necessariamente, o processo de individuação; as condições objetivas da 

sociedade administrada tendem a impedir a realização do indivíduo; portanto, o 

processo de individuação ocorre de forma falsa. 

A discussão acerca do processo de individuação conduz à noção de 

personalidade10. O enfoque na noção de personalidade merece certa atenção 

por se considerar que a relação estabelecida com a família e com demais 

instituições assume papel primordial na estruturação da personalidade do 

indivíduo. Porém, o que se pretende com esta aligeirada elaboração não é, 

necessariamente, traçar um complexo perfil psicológico do personagem 

Antoine Doinel, fato que justifica o não aprofundamento no tema. Por se 

assumir a brevidade da abordagem em relação à estruturação da 

personalidade do personagem, indica-se a possibilidade da realização de 

novas pesquisas que se interessem por debruçar sobre as múltiplas leituras 

imbricadas no vasto campo que se apresenta.  O enfoque na noção de 

personalidade tem como objetivo analisar o que o personagem fixou em si no 

convívio com distintas instituições e como tal apropriação determina certo 

padrão de comportamento. O que se pretende, portanto, é agregar elementos à 

discussão que se desenvolve.  

Adorno (1965) aponta que as influências mais importantes sobre o 

desenvolvimento da personalidade se apresentam no decorrer da educação da 
                                                             
10

Em parceria com um grupo de pesquisadores, Adorno realizou nos Estados Unidos um 

estudo a fim de identificar tendências de adesão ao fascismo. Para aprofundar a compreensão 
sobre uma das múltiplas leituras a respeito da noção de personalidade recomenda-se consultar 
(Adorno et al, 1965). 
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criança dentro de seu círculo familiar. Este fato expressa que as mudanças nas 

condições e as instituições oferecidas pela sociedade exercem ação direta 

sobre os tipos de personalidades que se formam dentro dela. Admite-se que a 

personalidade resulta de uma somatória de fatores; é uma organização das 

forças internas do indivíduo que, em seu turno, não se constitui isoladamente 

em relação à totalidade do sistema no qual se manifesta; seu desenvolvimento 

está intimamente relacionado com o mecanismo da sociedade à qual o 

indivíduo pertence: ―O espaço social que antes permitia o desenvolvimento de 

uma personalidade, ainda que no discutível sentido de sua soberania 

autocrática, não existe mais (...)‖ (Adorno, 1995 a, p.66). A crítica do autor 

denuncia que a personalidade não depende unicamente das intenções do 

indivíduo, embora sua estruturação possa determinar seu comportamento por 

toda a vida. O desenvolvimento da personalidade implica a racionalização de 

forças opostas: o fortalecimento do ego em oposição às pressões exercidas 

pela sociedade, que, por seu turno, impedem seu desenvolvimento. 

 Nas palavras do autor: 

 

Existe a fundada suspeita de que, naquilo que já não deve ser porque não foi e 
nem pode vir a ser, oculta-se o potencial de algo melhor. A regressão 
psicológica vem a ser favorecida através da desvalorização da personalidade 
como antiquada. O impedimento da formação do Eu ou, com mais clareza 
ainda, a tendência da sociedade que se forma a si mesma parecem constituir 
algo mais elevado, mais digno de promoção. Sacrifica-se o momento da 
autonomia, da liberdade, da resistência, momento que em outros tempos, 
embora corrompido pela ideologia, repercutia no ideal de personalidade. O 
conceito de personalidade não é redimível. No entanto, na fase de sua 
liquidação, haveria nele algo que convém conservar: a força do indivíduo, o 
potencial para não confiar-se ao que cegamente se lhe impõe, para não 
identificar-se cegamente com isso. O que deve ser conservado não é uma 
reserva de natureza informe em meio à sociedade socializada. Precisamente, a 
imoderada pressão dessa produz sem cessar natureza informe. (Adorno, 1995 
a, p. 68). 
 

 

 A tendência social de manutenção do existente dificulta a oposição do 

ego frente às pressões socais. A força do indivíduo e seu potencial para a não 

adesão irrefletida são descartados, o que impede o desenvolvimento da 

personalidade. Diante disso, o ideal de personalidade que tem a autonomia, a 

liberdade e a resistência como pré-requisitos é deturpado. Na era burguesa, o 

conceito de personalidade é rebaixado e associado ao conceito de celebridade, 
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sendo atribuído às pessoas que se definem mais pelo seu preço do que pela 

sua dignidade: ao invés de se ter uma personalidade, se é uma. Mas, o 

sucesso nada mais é do que a expressão do quanto o homem consegue se 

adaptar ao mundo, sucumbindo cegamente às exigências sociais e 

contribuindo para a manutenção do existente. Contrapondo-se a esta 

deturpação da noção de personalidade, a fortificação do Eu abrange o 

movimento de resistência à ordem estabelecida: 

 

A força do Eu, que ameaça perder-se e que, antes caricaturizada como 
autocracia, continha-se no ideal de personalidade, é a força da consciência, da 
racionalidade. A esta compete essencialmente o exame da realidade. Ela 
representa a realidade, o não-Eu do indivíduo, do mesmo modo que o indivíduo 
mesmo. Somente ao acolher a objetividade dentro de si e adaptar-se a ela, em 
certo sentido, ou seja, conscientemente, pode o indivíduo desenvolver 
resistência contra ela. Órgão do que uma vez se chamou sem rubor de 
personalidade, foi a consciência crítica. (Adorno, 1995 a, p. 68-69). 
 

 

A personalidade corresponde a um estado que não é comum a todos os 

homens; ela precisa ser alcançada; resulta da junção de fatores: o 

fortalecimento do ego possibilita ao indivíduo a racionalidade, que permite o 

desenvolvimento de sua personalidade, que, por sua vez, permite tornar a 

adaptação, a que todos estão submetidos, consciente o máximo possível. A 

personalidade torna o indivíduo capaz de resistir à submissão e à adaptação 

cega, que, por sua vez, reservam a chance de superar a falsidade da 

individuação que tende a se perpetuar na sociedade administrada. Somente a 

consciência da adaptação necessária permite a oposição a ela. O acolhimento 

da objetividade dentro de si necessita de reflexão permanente a respeito das 

condições que impedem a realização do homem. Nos termos destacados, 

personalidade é o mesmo que consciência crítica: aponta para a superação do 

homem possível; para a realização do homem. 
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1.3.  A formação e a pseudoformação 

 

Uma vez demonstrada a relação entre as esferas que compõem o todo 

social e sua manifestação no particular, no processo de individuação e 

estruturação da personalidade na era burguesa, considera-se, neste momento, 

a necessidade de se explorar a noção de formação e pseudoformação11 na 

sociedade administrada12. Para tanto, deve-se explicitar, em primeiro lugar, 

que: ―(...) a formação nada mais é que a cultura tomada pelo lado de sua 

apropriação subjetiva13. Porém, a cultura tem um duplo caráter: remete à 

sociedade e intermedia esta e a semiformação‖ (Adorno, 2005, p. 2). A 

formação é a objetivação da cultura expressa no indivíduo apropriada via 

experiência. O duplo caráter da cultura se exprime na sociedade 

contemporânea no espectro da formação e da pseudoformação: ―A formação 

cultural agora se converte em uma semiformação socializada, na onipresença 

do espírito alienado, que, segundo sua gênese e seu sentido, não antecede à 

formação cultural, mas a sucede‖. (Adorno, 2005, p.2). As condições objetivas 

da sociedade administrada à luz do capitalismo tardio, a racionalidade 

produtivista, a cortante divisão social do trabalho e a alienação do homem 

converteram a formação cultural em pseudoformação, o que indica o falso 

caráter da cultura.  

O autor acrescenta que para que a formação se realize, são necessárias 

condições objetivas que possibilitem a efetivação da experiência, da reflexão, 

da autonomia e da liberdade. Portanto, considerando os ditames sociais que 

impedem a efetivação de tais condições, Adorno evidencia a impossibilidade de 

formação: 

 

                                                             
11

O termo em alemão halbbidung recebeu as traduções semiformação e pseudoformação. Para 
a realização deste estudo optou-se por adotar o termo pseudoformação porque indica com 
maior precisão que a formação sob a sociedade administrada é falsa. 
12

A dialética entre cultura e administração se dá à medida que esta cisão se impõe como 
necessária; porém não é possível. A cultura é determinada à administração, à economia e à 
política de uma sociedade. A indústria incorporou a cultura fornecendo a ela seu valor de troca 
/ mercadoria. Por sua vez, a cultura paga alto preço para tornar-se administrada: submete-se a 
uma lógica vendável que é exterior a ela própria, e assim, abandona seu potencial de 
autonomia, identidade e crítica. Na sociedade contemporânea, não é possível compreender a 
cultura sem vinculá-la à administração e vice-versa. (Adorno; Horkheimer, 1966, p. 53- 73).  
13

A formação enquanto apropriação subjetiva da cultura assume as características da 
administração. 



32 

 

A formação tem como condições a autonomia e a liberdade. No entanto, 
remete sempre a estruturas pré-colocadas a cada indivíduo em sentido 
heteronômico e em relação às quais deve submeter-se para formar-se. Daí 
que, no momento mesmo em que ocorre a formação, ela já deixa de existir. Em 
sua origem está já, teleologicamente, seu decair. (Adorno, 2005, p. 8-9). 

 
 

As estruturas pré-colocadas do capitalismo tardio desfiguram as 

potencialidades do homem que, impedido de se autodeterminar, 

heterodetermina-se de acordo com as regras impostas de antemão pela 

supraestrutura. A formação, como expressão de uma sociedade baseada na 

administração e na dominação, não se efetiva verdadeiramente.  

Em contrapartida, o indivíduo não é unicamente passivo no processo de 

aquisição da cultura. O processo de humanização e de formação cultural 

ocorre de maneira reflexiva; não se desenvolve ―sempre e necessariamente de 

dentro para fora‖. (Adorno, 1995 c, p. 175). Tal processo é de natureza 

ambivalente; não se origina somente no interior do indivíduo, assim como o 

mesmo não é unicamente receptáculo: 

 

Não nos tornamos homens livres à medida que nos realizamos a nós mesmos 
como indivíduos – como reza uma formulação horrível – senão na medida que 
saímos para fora de nós mesmos, vamos ao encontro dos demais e, em certo 
sentido, nos entregamos a eles. (Adorno, 1995 c, p.175). 
 
 

A formação cultural corresponde à intersecção de esferas que agem 

interiormente no relacionamento com o exterior; o indivíduo deve abandonar-se 

à sua objetividade no contato com o outro, o que explica o caráter social da 

formação. 

No intuito de expor com maiores detalhes o que significa a apropriação 

subjetiva da cultura, vale citar outra passagem na qual o autor enfatiza as 

implicações da formação: 

 

Isto porque a formação cultural é justamente aquilo para o que não existem à 
disposição hábitos adequados; ela só pode ser adquirida mediante esforço 
espontâneo e interesse, não pode ser garantida simplesmente por meio da 
freqüência de cursos, e de qualquer modo estes seriam do tipo ―cultura geral‖. 
Na verdade, ela nem ao menos corresponde ao esforço, mas sim à disposição 
aberta, à capacidade de se abrir a elementos do espírito, apropriando-os de 
modo produtivo na consciência, em vez de se ocupar com os mesmos 
unicamente para aprender, conforme prescreve um clichê insuportável. 
(Adorno, 2003 b, p.64). 
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A formação cultural não ocorre de forma imediata no indivíduo. Tem 

como pré-requisitos a experiência e a espontaneidade; deve-se estabelecer o 

nexo entre objeto e reflexão; depende da abertura do indivíduo para a 

apropriação de elementos significativos, processo que não ocorre sem esforço 

e interesse de quem almeja a formação. Somente por essa via é possível se 

tornar experiente.  

Na discussão sobre formação cultural está contida a crítica à sociedade. 

A crítica à sociedade toma forma na denúncia daquilo que lhe falta. Dessa 

maneira, a formação só pode ser integralmente compreendida no confronto 

com seu oposto, a pseudoformação: ―A semiformação é o espírito conquistado 

pelo caráter de fetiche da mercadoria‖. (Adorno, 2005, p. 11).  

Sob a égide do capitalismo tardio e da racionalidade produtivista, o 

processo de formação cultural torna-se subjugado à economia vigente. A crise 

que acomete a formação cultural tem sua origem na divisão social do trabalho. 

Transformada em valor, a cultura converte-se em pseudocultura, não somente 

no que tange à conversão dos bens culturais em seu valor de troca, mas 

também se refere ao cultivo da cultura, que se retroalimenta na produção de 

falsas necessidades e no oferecimento de falsas satisfações para as 

necessidades geradas. Não somente os bens culturais, mas a própria cultura – 

e, portanto, os homens – são convertidos em mercadoria14.  Nessa medida: ―A 

semiformação não se confina meramente ao espírito, adultera também a vida 

sensorial. E coloca a questão psicodinâmica de como pode o sujeito resistir a 

uma racionalidade que, na verdade, é em si mesma irracional‖. (Adorno, 2005, 

p. 11). A pseudocultura captura e adultera o espírito e a vida sensorial, 

enfatizando a impossibilidade de o homem resistir à cultura na qual se insere, 

fato que atribui ao processo de formação seu caráter falso.  

Como evidenciado anteriormente, a introdução do indivíduo à cultura é 

imposta. O indivíduo tem sua existência pré-determinada por regras que 

antecedem seu nascimento, regras estas que são objetivadas por meio da 

socialização. As instituições fazem a mediação do relacionamento entre o 

indivíduo e a supraestrutura, ficando responsáveis pela introdução do mesmo 

                                                             
14

A conversão da cultura em mercadoria é denominada indústria cultural. (Horkheimer; Adorno, 
(2011 b, p 7-74). 
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às regras da sociedade. Na era burguesa, as relações de produção 

determinam o modo de ser e de agir dos homens; portanto, as relações 

estabelecidas são baseadas na racionalidade produtivista que impinge no 

homem marcas da dominação. Tais marcas se introduzem no particular via 

instâncias mediadoras. Na incapacidade de resistir à própria cultura, o 

indivíduo se transforma em pseudoculto:  

 

O semiculto se dedica à conservação de si mesmo sem si mesmo. Não pode 
permitir, então, aquilo em que, segundo toda teoria burguesa, se constituía a 
subjetividade: a experiência e o conceito. Assim procura subjetivamente a 
possibilidade da formação cultural, ao mesmo tempo, em que, objetivamente, 
se coloca todo contra ela. A experiência — a continuidade da consciência em 
que perdura o ainda não existente e em que o exercício e a associação 
fundamentam uma tradição no indivíduo — fica substituída por um estado 
informativo pontual, desconectado, intercambiável e efêmero, e que se sabe 
que ficará borrado no próximo instante por outras informações. (Adorno, 2005, 
p. 15). 

 

  As características da pseudoformação enfatizam a ausência da 

experiência, que é substituída por um estado informativo fugaz, obscurecido e 

facilmente substituído por novas informações. A apropriação subjetiva da 

cultura é permeada por experiências empobrecidas; a formação cede lugar a 

um estado de informação pontual que impossibilita a reflexão, e assim, é 

convertida em pseudoformação.  

Dos argumentos apresentados verifica-se a impossibilidade de 

realização da formação na sociedade administrada, que, submetida à lógica da 

indústria e da irracionalidade, não dispõe das condições necessárias para que 

se objetive. A manutenção do estado permanente de experiências 

empobrecidas agrava o quadro de pseudoformação característico da sociedade 

administrada. Esse ciclo dificulta cada vez mais o acesso à experiência 

formativa, sem a qual é interrompida a transformação do homem, fato que 

acarreta sua crescente desumanização. Adorno acrescenta: 

 

De qualquer maneira, quando o espírito não realiza o socialmente justo, a não 
ser que se dissolva em uma identidade indiferenciada com a sociedade, 
estamos sob o domínio do anacronismo: agarrar-se com firmeza à formação 
cultural, depois que a sociedade já a privou de base. Contudo, a única 
possibilidade de sobrevivência que resta à cultura é a auto-reflexão crítica 
sobre a semiformação, em que necessariamente se converteu. (Adorno, 2005, 
p.18). 
 



35 

 

Admite-se, então, que frente à impossibilidade da formação cultural, 

resta à cultura a autorreflexão crítica diante da pseudoformação em que se 

converteu. Por outro lado, a contradição presente na sociedade é capaz de 

gerar forças opostas; da mesma forma que compactua com a manutenção do 

existente, impele os homens para a rebelião. A tomada de consciência por 

parte do indivíduo acerca das condições estabelecidas é o primeiro passo no 

intento de romper com o ciclo da pseudoformação que tende a se perpetuar. 

Contrapor-se racionalmente à sociedade dada é uma forma de assegurar o 

distanciamento do indivíduo das forças que tendem a capturá-lo.   

De maneira geral, também é produto social aquilo que está à margem da 

sociedade e tudo aquilo que se opõe a ela. Se nessa sociedade, a autonomia é 

sufocada, em contrapartida, tudo o que ainda existir enquanto crítico e 

autônomo deixará a prova de que a formação ainda é possível. Nesses termos, 

o potencial autônomo da obra de arte aponta para a negação15 do existente, da 

mesma forma que o indivíduo renegado e excluído da sociedade reflete e 

resiste à injustiça social. Isso posto, admite-se que o comportamento 

socialmente inadequado de Antoine Doinel reflete, por intermédio da obra de 

arte, uma relação negativa com a realidade existente, apontando para a 

possibilidade de superação dessa realidade.  

Contudo, vale lembrar que a simples constatação da desgraça não altera 

em nada as condições objetivas. Por essa razão, a consciência crítica é 

fundamental para a superação da sociedade estabelecida, capaz de assegurar 

a experiência e permitir a negação, a oposição e a resistência em relação às 

forças malignas que mantêm o existente e que favorecem o clima social que 

propicia a barbárie.  

A respeito do que foi exposto até o presente momento, é possível 

considerar que o indivíduo pouco dispõe de alternativas para se contrapor à 

sua própria cultura. Nesses termos, a reflexão acerca do paradoxo que coloca 

o indivíduo entre a adaptação e a resistência em relação à sociedade 

administrada deve ser tomada como propósito primordial para os que almejam 

a formação. Como lócus potencial da formação e da pseudoformação, a escola 

                                                             
15

(Marcuse, 1972, p. 160-165). 
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deve levar a sério a vasta rede de determinações que submetem o indivíduo à 

cultura tal como se manifesta, o que implica o aprofundamento da discussão 

acerca do paradoxo entre adaptação e resistência, no tópico a seguir. 

 

1.4. A educação como solução e problema 

 

Apresentadas as considerações de Adorno acerca da formação e 

pseudoformação na sociedade contemporânea, as condições objetivas que 

impedem a formação, bem como as investidas do indivíduo mediante a reflexão 

crítica no intento de resistir à pseudoformação, cabe agora expor como os 

autores tecem considerações a respeito das funções da escola na sociedade 

administrada; como a escola compromete a formação cultural ao mesmo tempo 

em que aponta para a superação das condições objetivas, uma vez que pode 

ser também uma instituição capaz de promover a experiência formativa. Para 

tanto, a exposição que se segue pretende analisar as características da 

educação no que tange ao paradoxo entre adaptação e resistência, à 

severidade imbricada no processo educativo, ao legado histórico que 

acompanha a imagem do professor, à promessa de emancipação e à 

desbarbarização da sociedade como propósitos primordiais da escola. 

A fim de adentrar a análise, são apresentados apontamentos de Adorno 

a respeito da ausência de experiência dos alunos que se pretendem 

professores: 

 
A colcha de retalhos formada de declamação ideológica e de fatos que foram 
apropriados, isto é, na maior parte das vezes decorados, revela que foi rompido 
o nexo entre objeto e reflexão. A constatação disso nos exames é recorrente, 
levando imediatamente a concluir pela ausência da formação cultural (Bildung) 
necessária a quem pretende ser um formador. (Adorno, 2003 d, p.62-63). 

 
Os professores – cuja formação cultural também foi privada de base – 

devem refletir constantemente acerca de sua relação com o ensino. A 

elaboração das aulas e exames de avaliação, mais do que exercitar a 

transmissão de conhecimentos apropriados e a capacidade de decorar, deve 

enfatizar a capacidade de reflexão de seus alunos:  
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A auto reflexão e o esforço crítico constituem uma precaução para um método 
de ensino que contraria a formação cultural na medida em que lançam mão da 
reflexão para se apropriar de algo previamente estabelecido, furtando do 
sujeito seu juízo, sua experiência, e assim, o substrato de sua liberdade. 
(Adorno, 2003 d, p. 69).  

 
Ao enfatizar a mera reprodução de trechos pré-estabelecidos, a escola 

não estimula a reflexão do aluno; então, a formação cultural que se pretende 

assume seu contrário: condiciona o aluno a se adaptar irrefletidamente à 

pseudoformação na qual a formação cultural se converteu. 

É sabido que a educação apresenta suas falhas; porém, essa 

constatação não altera as condições objetivas. Uma alternativa no intuito de 

transpor essa realidade seria refletir acerca dessa fatalidade e as suas 

consequências no trabalho intelectual: ―Esta seria o começo daquela filosofia 

que se oculta somente àqueles que se encontram obnubilados frente aos 

motivos pelos quais ela se oculta a eles‖. (Adorno, 2003 d, p.73). O primeiro 

caminho para transpor a alienação é a tomada de consciência da própria 

alienação. Para o professor é indispensável refletir acerca de sua prática 

profissional, tal como requer qualquer trabalho intelectual.  

Adorno acrescenta que as condições sociais são culpadas pela 

pseudoformação à qual todos estão submetidos: ―(...) a maioria não teve 

acesso àquelas experiências prévias e toda educação explícita, de que a 

formação cultural se nutre‖. (Adorno, 2003 d, p. 70). A impossibilidade de 

formação cultural descrita anteriormente também alcança o professor, que, 

mesmo realizando trabalho intelectual, nem sempre consegue resistir à 

pseudoformação cultural à qual está exposto desde o princípio. Porém, o 

exercício da profissão docente requer algumas exigências: os professores 

devem lutar diuturnamente mediante o exercício da autorreflexão crítica em 

busca da formação ao invés de se entregarem por completo à 

pseudoformação: 

 

Mas o próprio espírito, não se restringindo àquilo que é fatual, porta em si 
aquele impulso de que subjetivamente se precisa. A obrigação de entregar-se 
ao movimento deste impulso foi subscrita por todo aquele que optou por uma 
profissão intelectual. (Adorno, 2003 d, p. 73).  

 



38 

 

O trabalho intelectual requer algumas particularidades. Mais do que 

qualquer outro profissional, o professor tem grande responsabilidade quanto a 

oferecer condições para que a formação de seus alunos aconteça. Portanto, 

aquele que se pretende um formador deve dedicar-se frequentemente aos 

estudos ao invés de trabalhar com a mera repetição de conhecimentos 

postulados que não estimulam a reflexão, nem a própria, e menos a dos 

alunos. 

 A insatisfação diante da superficialidade dos objetos deve conduzir ao 

aprofundamento dos conhecimentos a fim de possibilitar a experiência, 

comportamento indispensável para todos os homens, e não somente para os 

professores, muito embora apresentem corresponsabilidade quanto à formação 

dos alunos. Nas palavras do autor: ―Cada um sente por si próprio o que está 

faltando; sei que não disse nada de novo, mas somente expus algo que muitos 

não querem assumir como verdade‖. (Adorno, 2003 d, p.71). Os professores 

devem não somente refletir a respeito de sua prática, mas procurar enriquecer 

enquanto indivíduos. Uma vez que o exercício da profissão docente implica 

também a formação do aluno, o professor assume uma função social; a 

experiência formativa é essencial para a fortificação do Eu, para o 

desenvolvimento da personalidade, para a autodeterminação, enfim, para a 

existência pacífica e harmônica entre os homens.  

Quanto aos que pretendem exercer futuramente o magistério, Adorno 

aponta que existe um grande despreparo por parte dos candidatos. Muitas 

pessoas classificam seu futuro como professores como falta de opção, ―a que 

se curvam apenas por falta de alternativas‖. (Adorno, 2003 e, p.97). O 

magistério não corresponde a uma profissão desejada pelos candidatos; 

mesmo antes de se tornarem professores, rejeitam o desenvolvimento da 

função. Esta falta de abertura dos professores em relação à apropriação de 

elementos do espírito empobrece a experiência formativa que poderiam ter 

com a profissão, e assim, projetam seu desgosto no trato com os alunos. Por 

essa razão, historicamente, é associada ao exercício do magistério uma série 

de expressões degradantes, como por exemplo:  
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Pauker (quem ensina com a palmatória como quem treina soldados a marchar 
pelas batidas nos tambores); mais vulgar e também relacionado em alemão a 
instrumentos musicais é Steisstrommler (quem malha o traseiro); em inglês, 
utiliza-se schoolmarm para professoras solteironas, secas, mal-humoradas e 
ressentidas. (Adorno, 2003 e, p.98-99). 

 
Essas expressões preenchem o imaginário que foi construído 

historicamente e foi transmitido e cristalizado socialmente devido às retaliações 

que os professores exercem nos alunos. Por mais pejorativos que sejam os 

termos, ao longo dos anos, a profissão docente não conseguiu se libertar por 

completo do entorno depreciativo que acompanha o exercício da função do 

professor primário. Por outro lado, Adorno afirma que existe uma discrepância 

entre o magistério e o ensino superior, porque, ao contrário do primeiro, o 

último detém maior prestígio, sendo respeitado como qualquer outra profissão 

intelectual: 

 

Contudo, permanece inquestionavelmente a discrepância entre a posição 
material do docente e a sua exigência de status e poder, que deveriam lhe 
corresponder ao menos conforme prega a ideologia vigente. Esta discrepância 
não deixa de afetar o espírito. (Adorno, 2003 e, p.100-101). 

  

As condições materiais não possibilitam ao professor primário um 

investimento em si próprio e em sua profissão, ocasionando um círculo vicioso 

que impossibilita a melhora de condições pessoais, o que reflete, por sua vez, 

no desenvolvimento de seu trabalho. O magistério não sofre retaliações 

somente quando comparado aos professores universitários. Equiparado às 

demais profissões, o status do magistério também é subjugado:  

 

Por sua vez, os juízes e funcionários administrativos têm algum poder real 
delegado, enquanto a opinião pública não leva a sério o poder dos professores, 
por ser um poder sobre sujeitos civis não totalmente plenos, as crianças. O 
poder do professor é execrado porque só parodia o poder verdadeiro, que é 
admirado. (Adorno, 2003 e, p.103). 

 

Por lidar somente com crianças, o professor passa por um processo de 

infantilização, e assim, é julgado como incapaz. Impotente para modificar por si 

só as condições objetivas, o poder do professor é anulado. Dessa maneira, o 

professor é postulado como ―vendedor de conhecimentos‖ (Adorno, 2003 e, 

p.105). Tal racionalidade converte o intelecto a mero valor de troca.  
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 O conhecimento do professor também pode ser tomado como 

autoridade em relação ao aluno: 

 

Esta unfairness (desonestidade) - e qualquer docente o percebe, inclusive o 
universitário - também afeta a vantagem do saber do professor frente ao saber 
de seus alunos, que ele utiliza sem ter direito para tanto, uma vez que a 
vantagem é indissociável de sua função, ao mesmo tempo em que sempre lhe 
confere uma autoridade de que dificilmente consegue abrir mão. (Adorno, 2003 
e, p. 105-106). 

 

 O conhecimento se traduz em uma vantagem que pode ser exercida na 

forma de poder. Trata-se de uma fragilidade histórica; subjugado, o professor 

tende a castigar os mais fracos, os que estão abaixo de sua ordem hierárquica: 

os alunos. Ao contrário do que acontece, deve-se se refletir de que maneira o 

conhecimento pode ser usado a favor do esclarecimento, e não como forma de 

severidade. Essa hierarquia do conhecimento corresponde unicamente à 

ordem natural das coisas: em relação ao aluno, o professor nada mais é do que 

aquele que aprendeu primeiro. Outra vantagem que atribui ao professor poder 

perante o aluno é a força física: 

 

Mas de um certo modo não é somente a profissão do magistério que impele o 
professor à unfairness: o fato de saber mais, ter a vantagem e não poder negá-
la. Ele também é impelido nessa direção pela sociedade, e isto me parece mais 
profundo. A sociedade permanece baseada na força física, conseguindo impor 
suas determinações quando é necessário somente mediante a violência física, 
por mais remota que seja esta possibilidade na pretensa vida normal. (Adorno, 
2003 e, p.106). 

 

 Na cronologia do tempo, além de o professor ser o sujeito que aprendeu 

primeiro, ele é também o que nasceu primeiro. Assim estabelecido, o professor 

será sempre maior e mais forte que os alunos; trata-se de um poder implícito 

que – por mais que não se manifeste – é socialmente determinado. Uma 

sociedade baseada no poder e na força física contamina as relações entre os 

homens, as funções e os papéis sociais. Corrompido pelas forças latentes de 

uma sociedade baseada na dominação, o professor do magistério é 

influenciado negativamente por uma série de fatores que desmerecem a função 

em relação às demais profissões: os professores sofrem pela desagregação de 

status, de salário e de poder. Tal hierarquia se inverte e se expressa na sala de 
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aula; quando o professor se encontra em posição de posse de poder, não 

poupa esforços em agredir o mais fraco: o aluno – o último elo da corrente.  

 Adorno acrescenta que nos séculos XVII e XVIII, soldados veteranos 

eram aproveitados como professores nas escolas primárias, o que ocasionou 

uma crença popular bastante característica para a imagem do professor: 

 

Mas, em decorrência dessa imagem, quem se opõe ao castigo físico defende o 
interesse do professor ao menos tanto quanto o interesse do aluno. Só é 
possível esperar alguma mudança neste complexo a que me refiro quando até 
o último resquício de punição tiver desaparecido da memória escolar (...) 
(Adorno, 2003 e, p.107). 

 

A transformação dessa complexa rede de determinações será possível à 

medida que ocorram ações conjuntas com o intuito de melhorar o ensino e as 

condições de trabalho do professor. Não se trata de julgar o professor como se 

fosse o único responsável pela situação em que a educação se encontra. Ele, 

por si só, não é capaz de alterar as condições objetivas. Porém, é 

indispensável para os professores a reflexão acerca de suas ações. Há de se 

levar a sério o seu papel na formação do aluno; se não é possível livrar-se 

integralmente da alusão pejorativa que acompanha a função, que o professor 

se posicione de modo a resistir à violência que acomete os alunos na escola, e 

que se oponha à manutenção do quadro de pseudoformação.  

Como evidenciado, muito trabalho ainda há de ser feito até que se 

desvincule da imagem do professor a imagem do carrasco: 

 

Isto ocasiona tanto a delegação da violência — um senhor jamais castiga — 
quanto o desprezo pelo professor que se encarrega de executar o que é 
necessário para tudo funcionar, sabidamente um mal que é duplamente 
rejeitado pelas pessoas, na medida em que elas próprias estão por trás da 
execução, e ao mesmo tempo se julgam boas demais para executá-la pelas 
próprias mãos. A minha hipótese é que a imagem de "responsável por 
castigos" determina a imagem do professor muito além das práticas dos 
castigos físicos escolares. (Adorno, 2003 e, p. 107). 

 
 A imagem do professor fica associada não somente àquele que é 

responsável pelos castigos, mas também àquele que executa o trabalho a que 

nenhum outro se atreve: o ―trabalho sujo‖. Como apontado, as relações sociais 

na educação vão além das práticas escolares: baseiam-se nas relações de 

dominação característica da sociedade contemporânea.  
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Em menção ao que vem sendo discutido, vale acrescentar alguns 

elementos que engrandecem a discussão acerca da profissão docente. Adorno 

discorre a respeito da dupla hierarquia que existe na escola: ―a hierarquia 

oficial conforme o intelecto, o desempenho, as notas, e a não-oficial, em que a 

força física, o ‗ser homem‘ e todo o conjunto de aptidões prático-físicas não 

honradas pela hierarquia oficial desempenham um papel‖. (Adorno, 2003 e, p. 

111). Além da hierarquia postulada, existe uma hierarquia implícita. Esta dupla 

hierarquia enfatiza ainda mais o poder que o professor exerce sobre os alunos: 

 
Triunfarão aqueles alunos que percebem no professor aquilo contra o que, de 
acordo com seu instinto, se dirige todo o sofrido processo educacional. Há nisto 
evidentemente uma crítica ao próprio processo educacional, que até hoje em 
geral fracassou em nossa cultura. (Adorno, 2003 e, p.110). 

 
 O fracasso da cultura e, por conseguinte, da educação corresponde a 

um processo sofrível no qual se destacam os indivíduos que, de alguma 

maneira, conseguem resistir a essa dinâmica.  

Em referência à psicanálise, Adorno afere que a resistência das crianças 

em relação ao poder baseia-se em estereótipos advindos da socialização 

primária e secundária; foi primeiramente transmitida pelos pais e, em segundo 

lugar, pode se basear na relação com os professores: 

 

Na elaboração do complexo de Édipo, a separação do pai e a interiorização da 
figura paterna, as crianças notam que os próprios pais não correspondem ao 
ego ideal que lhes transmitem. Na relação com os professores este ego ideal 
se reapresenta pela segunda vez, possivelmente com mais clareza, e eles têm 
a expectativa de poder se identificar com os mesmos. Mas por muitas razões 
novamente isto se torna impossível para eles, sobretudo porque 
particularmente os próprios mestres constituem produtos da imposição da 
adequação, contra a qual se dirige o ego ideal da criança ainda não preparada 
para vínculos de compromisso. (Adorno, 2003 e, p. 111). 

 

A criança passa por dois momentos de frustração: o primeiro, por não 

conseguir assemelhar seu ideal de ego ao seu pai, e o segundo, ao seu 

professor. A criança deixa de estabelecer as relações protetoras e acaloradas 

do jardim de infância para experimentar, pela primeira vez, na escola, um 

mundo chocante e ríspido: o mundo da alienação social, ao qual pais e 

professores também foram subsumidos em produtos da alienação: ―O costume 

que os professores tinham antigamente de distribuir biscoitos entre os alunos 



43 

 

no primeiro dia de aula revelaria um pressentimento: serviria para amainar o 

choque‖. (Adorno, 2003 e, p.112). Choque inerente ao processo de 

socialização que implica e reverbera na apreensão negativa da imagem do 

professor: 

 

O agente dessa alienação é a autoridade do professor, e a resposta a ela é a 
apreensão negativa da imagem do professor. A civilização que ele lhes 
proporciona, as privações que lhes impõe, mobilizam automaticamente nas 
crianças as imagens do professor que se acumularam no curso da história e 
que, como todas as sobras remanescentes no inconsciente, podem ser 
despertadas conforme as necessidades da economia psíquica. (Adorno, 2003 
e, p.112). 
 

 

A imagem negativa do magistério permanece pairando no inconsciente, 

pronta para emanar no primeiro instante em que a criança se depara com uma 

situação traumática. Assim se configura o imaginário histórico da figura do 

professor, reforçado pela autoridade e eternizado ao longo dos tempos 

enquanto não houver o rompimento desse ciclo. As tarefas rotineiras da 

profissão são carregadas de gestos e atitudes que preenchem as 

reminiscências simbólicas que compartilham o imaginário de qualquer pessoa 

que tenha frequentado a escola: 

 

Um tal arcaísmo correspondente à profissão do professor como tal não apenas 
promove os símbolos arcaicos dos professores, mas também desperta os 
arcaísmos no próprio comportamento destes, quando ralham, repreendem, 
discutem etc; atitudes tanto próximas da violência física quanto reveladoras de 
momentos de fraqueza e insegurança. (Adorno, 2003 e, p.113). 
 

 
Esse coro simbólico e estereotipado comumente tende a depreciar os 

alunos, que são violentados e expostos publicamente. As repreensões verbais 

dos professores vão além do conteúdo expresso pela fala; em meio à sala de 

aula, causam um enorme constrangimento diante do grupo. Ao invés de agirem 

de maneira insegura, os professores deveriam refletir acerca de sua postura, 

vislumbrando uma melhora de convivência e proporcionando um melhor 

ambiente de estudo e aprendizagem. Mas, por mais que os professores se 

conscientizem de suas ações, a chave para a transformação decisiva reside na 

sociedade e em sua relação com a escola: 
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A minha geração vivenciou o retrocesso da humanidade à barbárie, em seu 
sentido literal, indescritível e verdadeiro. Esta é uma situação em que se revela 
o fracasso de todas aquelas configurações para as quais vale a escola. 
Enquanto a sociedade gerar a barbárie a partir de si mesma, a escola tem 
apenas condições mínimas de resistir a isto. (Adorno, 2003 e, p.116). 

  

Referindo-se ao nazismo, o autor denuncia o potencial da humanidade 

que aponta para a autodestruição e a regressão. Revela-se, então, o fracasso 

ambivalente: o fracasso da cultura invade a escola, que dispõe de poucos 

recursos para transformar as condições objetivas. O retrocesso da humanidade 

a formas de existência bárbara alerta para um perigo iminente: as condições 

que geraram o clima social que potencializou a barbárie ainda não foram 

superadas. Nesse sentido, a escola deve colocar-se como uma instituição 

capaz de fortificar o indivíduo, fornecendo recursos para que possa se opor à 

possibilidade de novas catástrofes. A tarefa urgente da educação é formar 

indivíduos autônomos, capazes de reagir ativamente contra a iminência de 

novos episódios gerados pela contradição inerente à vida em sociedade: 

 

Por isto, apesar de todos os argumentos em contrário no plano das teorias 
sociais, é tão importante do ponto de vista da sociedade que a escola cumpra 
sua função, ajudando, que se conscientize do pesado legado de 
representações que carrega consigo. (Adorno, 2003 e, p.117). 

 

  A título de síntese, o exercício da profissão docente carrega um legado 

histórico de representações negativas. Esse legado advém do imaginário 

construído ao longo dos tempos. De certo modo, possui as devidas razões por 

não ter conseguido superar e nem se libertar plenamente dessas 

representações. Mas, por outro lado, a escola representa uma alternativa para 

a fortificação do indivíduo como forma de evitar a iminência da barbárie. 

  Existem alguns caminhos para uma mudança de paradigma, em que o 

primeiro passo seria a escola se conscientizar desse legado de representações 

pejorativas que carrega, para, no segundo passo, conscientizar os professores 

para que estes compreendam profundamente o significado consciente e 

inconsciente de suas ações, para que possam mudar de atitude diante de si 

mesmos, de sua profissão e de seus alunos. É importante admitir que, uma vez 

que a escola não se desenvolve de maneira isolada em relação à sociedade, 

deve ao menos posicionar-se de forma contrária a ela; a fim de negar a 
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conservação do existente e fortalecer os indivíduos para que se orientem no 

mundo de forma autônoma. Tal quebra de paradigma vislumbra a escola como 

uma alternativa para reaver a formação cultural privada pelas formas irracionais 

de manutenção da sociedade. Nessa medida, que a escola e os professores de 

Antoine Doinel sirvam de exemplo a fim de denunciarem o empobrecimento da 

experiência no campo educacional assegurado e perpetuado pelo anacronismo 

da escola; situação que acomete de maneira determinante a formação do 

indivíduo, bem como as relações estabelecidas entre professores e alunos. 

No intuito de corroborar os construtos apresentados anteriormente, 

considera-se importante acrescentar à discussão algumas considerações 

acerca da relação entre a família e a escola como fatores determinantes para a 

estrutura da personalidade das crianças. Quanto a essa relação, convém 

apresentar uma importante citação de Adorno: 

 

A educação tem sentido unicamente como educação dirigida a uma auto-
reflexão crítica. Contudo, na medida que, conforme os ensinamentos da 
psicologia profunda, todo caráter, inclusive daqueles que mais tarde praticam 
crimes, forma-se na primeira infância, a educação que tem por objetivo evitar a 
repetição precisa se concentrar na primeira infância. (Adorno, 2003 f, p.121-
122). 

 
 Remetendo-se à teoria freudiana, Adorno discorre acerca da formação 

do caráter durante a primeira infância. Para Freud (1972), o caráter é formado 

até os seis anos de idade. Assim, no medo da iminência de que Auschwitz se 

repita, Adorno enfatiza a importância da escola na formação do caráter infantil, 

enunciando os propósitos da educação como autorreflexão crítica no intento de 

evitar novas catástrofes sociais: 

 
Quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas questões: primeiro, 
à educação infantil, sobretudo na primeira infância; e, além disto, ao 
esclarecimento geral, que produz um clima intelectual, cultural e social que não 
permite tal repetição; portanto, um clima em que os motivos que conduziram ao 
horror tornem-se de algum modo conscientes. (Adorno, 2003 f, p.123). 

 

 O esclarecimento é a forma de tornar consciente a elaboração do 

passado, capaz de impedir que o clima social gere novamente a barbárie. 

Avaliando-se que as crianças passam a maior parte do seu tempo na escola, 

nota-se a grande influência que esta instituição exerce na formação do homem. 
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Nesse ínterim, o autor afirma que as raízes do impulso gerador do conflito e da 

agressão devem ser identificadas nos perseguidores: 

 

É preciso reconhecer os mecanismos que tornam as pessoas capazes de 
cometer tais atos, é preciso revelar tais mecanismos a eles próprios, 
procurando impedir que se tornem novamente capazes de tais atos, na medida 
em que se desperta uma consciência geral acerca desses mecanismos. 
(Adorno, 2003 f, p.121). 
 

 
Os perseguidores apresentam de antemão certa disposição para a 

agressão. Em seguida, deve-se tentar tornar conscientes os fatores que 

transformam o homem em agressor ou os motivos que o impediram de se opor 

à agressão mediante a fúria cega dos grupos. Nesse trajeto, pretende-se que o 

sujeito disponha de mecanismos conscientes para não agredir, além de se opor 

ao agressor quando presenciar a agressão: ―É necessário contrapor-se a uma 

tal ausência de consciência, é preciso evitar que as pessoas golpeiem para os 

lados sem refletir a respeito de si próprias‖. (Adorno, 2003 f, p.121). Nas 

ponderações do autor, nota-se que a autorreflexão crítica é de fundamental 

importância para fornecer recursos ao agressor para que tenha maior 

autoconhecimento, além de lhe proporcionar a percepção dos mecanismos que 

o impelem a agredir o próximo. De acordo com Adorno: ―O único poder efetivo 

contra o princípio de Auschwitz seria autonomia, para usar a expressão 

kantiana; o poder para a reflexão, a autodeterminação, a não-participação‖. 

(Adorno, 2003 f, p. 138). Não somente a agressão em si remete ao sadismo; 

todas as formas de adesão irrefletida ao poder podem gerar uma identificação 

com o agressor, que, por conseguinte, pode gerar um novo grupo de 

perseguidores. Os grupos de perseguidores elegem um alvo para projetar sua 

fúria; se já não existirem certos grupos perseguidos, criarão um novo.  

Quanto à frieza, Adorno afirma que é preciso conhecer seus 

pressupostos geradores, além de tentar combatê-la também no plano 

individual: ―Agrada pensar que a chance é tanto maior quanto menos se erra na 

infância, quanto melhor são tratadas as crianças. Mas mesmo aqui pode haver 

ilusões.‖ (Adorno 2003 f, p.135). A infância é um período de extrema 
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importância para o desenvolvimento e fortalecimento do ego16. Tanto os pais 

quanto os professores, que estabelecem contato intenso com as crianças 

durante a infância, devem ser esclarecidos sobre o papel fundamental e a 

influência que exercem sobre a personalidade dos filhos e/ou alunos. Portanto, 

urge a necessidade da união de forças entre a família e escola no intento de 

favorecer ao indivíduo o ambiente e as condições necessárias para sua 

formação íntegra; o favorecimento de uma formação que compreenda o 

fortalecimento egoico, a formação do caráter, o exercício da reflexão, da 

autonomia e da resistência, de modo a possibilitar que os indivíduos se 

posicionem no mundo a fim de romper com o existente e não reproduzir as 

forças malignas que causam a desumanização. 

No que tange à análise do contraponto dessa questão, é preciso 

considerar que a crítica à escola e à família implica também a ponderação de 

que ambas as instituições são produtos de uma sociedade repleta de 

contradições; as formas sociais determinam as instituições e os indivíduos. Na 

crítica às condições objetivas, Adorno (2003 f) aponta: 

 

Crianças que não suspeitam nada da crueldade e da dureza da vida acabam 
por ser particularmente expostas à barbárie depois que deixam de ser 
protegidas. Mas, sobretudo, não é possível mobilizar para o calor humano pais 
que são, eles próprios, produtos desta sociedade, cujas marcas ostentam. O 
apelo a dar mais calor humano às crianças é artificial e por isto acaba negando 
o próprio calor. (Adorno, 2003 f, p.135). 

 

Expostas às regras da sociedade, as crianças deixam de receber a 

proteção inicial que obtiveram dos pais. Mas, vale salientar que o afeto dos 

pais é mediado, portanto, ostenta uma série de sequelas. Para agravar esse 

quadro, o segundo contato das crianças com o afeto se dá na relação com os 

professores. O afeto intermediado pela função profissional recebe a forma 

imperativa de um dever, constituindo parte de uma dinâmica que tende a 

perpetuar a frieza, atuando contrariamente à capacidade de amar. Admite-se, 

então, que as relações interpessoais objetivam no indivíduo marcas 

características da sociedade: a relação de dominação entre os homens. Tal 

                                                             
16

Freud propôs uma teoria que divide a mente em três instâncias: id, ego e superego. (Freud, 
1972). 
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apropriação do indivíduo das relações sociais por intermédio da família e da 

escola determina sua estruturação egoica, processo primordial na infância.  

A propósito da continuidade da análise, é indispensável para a 

exploração deste objeto de estudo acrescentar as definições de T. W. Adorno 

acerca da relação entre educação e emancipação. Adorno (2003 g) apresenta 

a definição de educação e sua relação direta com a experiência e com a 

reflexão como premissas para a experiência formativa. Para a teoria crítica, a 

emancipação se constrói no processo de fazer experiências, no movimento de 

autorreflexão crítica e na fortificação do indivíduo como resultante de um 

processo favorável entre adaptação e resistência. Adorno recorre aos estudos 

de Freud para elaborar sua concepção sobre educação, definindo-a como: 

 

(...) não mera modelagem de pessoas, pois não temos o direito de modelar 
pessoas a partir de seu exterior; mas também não a mera transmissão de 
conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que 
descartada, mas a produção de uma consciência verdadeira (Adorno, 2003 g, 
p. 141). 

  

As regras impostas pelas instituições de ensino impõem aos alunos 

práticas escolares voltadas para exercícios mecânicos e repetitivos em função 

da aprendizagem de conteúdos padronizados e estabelecidos. Tal 

anacronismo da escola empobrece a experiência do aluno. Diante desse 

quadro, não parece ser possível pensar a educação, ou a escola, como lócus 

gerador de reflexão, uma vez que as práticas escolares parecem estar voltadas 

principalmente para a adaptação:  

 

 A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação 
dos indivíduos e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. 
Porém, ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada 
além do well adjusted people, pessoas bem ajustadas, em consequência do 
que a situação existente se impõe precisamente no que tem de pior. (Adorno, 
2003 g, p. 143). 
 

 Adorno alerta sobre o paradoxo que existe entre a adaptação e a 

resistência. Tanto a adaptação quanto a resistência apresentam suas 

contradições. Ambas são positivas e negativas. Uma das tarefas da adaptação 

– a qual a educação corrobora – é adaptar os sujeitos para que estes se 

orientem no mundo; ela é necessária e benéfica para a vida em sociedade. Por 
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outro lado, a adaptação na escola ocorre de maneira imediata, sem reflexão 

nem resistência. Deve haver um equilíbrio de forças que permitam ao indivíduo 

adaptar-se ao mesmo tempo em que exerce a crítica e a resistência ao que 

adapta. Se a adaptação é necessária, ela deve ser refletida: resistir à 

adaptação permite melhor adaptação. A simples adesão à sociedade 

administrada não garante o conforto. 

Para somar elementos à discussão, vale apresentar a definição de 

emancipação, descrita por T. W. Adorno: ―De um certo modo, emancipação 

significa o mesmo que conscientização, racionalidade. Mas a realidade sempre 

é simultaneamente uma comprovação da realidade, e esta envolve 

continuamente um movimento de adaptação‖. (Adorno, 2003 g, p.143).  

A emancipação é um processo de conscientização racional que deve 

resistir às forças da manutenção do existente, que tendem a furtar do indivíduo 

sua consciência em relação a si mesmo, submetendo-o a um estado inerte. A 

emancipação emerge como um resultado positivo quanto ao equilíbrio entre 

adaptação e resistência: ―A educação por meio da família, na medida em que é 

consciente, por meio da escola, da universidade teria neste momento de 

conformismo onipresente muito mais a tarefa de fortalecer a resistência do que 

de fortalecer a adaptação‖. (Adorno, 2003 g, p.144). Uma vez que as forças 

resultantes da sociedade tendem a manter o indivíduo à mercê da adaptação 

irrefletida, a educação para emancipação deve formar para a resistência. 

Nesses termos, vale enfatizar a intrínseca relação que a emancipação 

estabelece com a experiência: 

 
Este sentido mais profundo de consciência ou faculdade de pensar não é 
apenas o desenvolvimento lógico formal, mas ele corresponde literalmente à 
capacidade de fazer experiências. Eu diria que pensar é o mesmo que fazer 
experiências intelectuais. Nesta medida e nos termos que procuramos expor, a 
educação para a experiência é idêntica à educação para a emancipação. 
(Adorno, 2003 g, p.151). 
 

 Na escola, deve-se priorizar a formação do indivíduo no curso de sua 

interação com o objeto, favorecendo e experiência como pré-requisito para o 

desenvolvimento do pensamento, da reflexão, da consciência crítica, da 

autonomia, enfim, da emancipação. 
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 Adorno (2003 h) destaca o objetivo principal da educação: ―A tese que 

gostaria de discutir é a de que desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente 

da educação hoje em dia‖. (Adorno, 2003 h, p.155). Disso decorre que, uma 

vez que a educação é um campo que pode contribuir para formar o indivíduo 

para resistir à adesão irrefletida, a escola se torna uma grande aliada quanto à 

oposição à barbárie. Nas palavras do autor: 

 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização 
do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas 
de um modo peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização — e 
não apenas por não terem em sua arrasadora maioria experimentado a 
formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também 
por se encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo 
ou, na terminologia culta, um impulso de destruição, que contribui para 
aumentar ainda mais o perigo de que toda esta civilização venha a explodir, 
aliás uma tendência imanente que a caracteriza. Considero tão urgente impedir 
isto que eu reordenaria todos os outros objetivos educacionais por esta 
prioridade. (Adorno, 2003 h, p.155). 
 
 

Tendo em vista o grau de desenvolvimento possível, a sociedade 

contemporânea – e as pessoas que nela vivem – encontra-se muito aquém do 

que poderia. O assombro da iminência de uma nova catástrofe enfatiza o 

potencial da educação em tentar reverter esse ciclo; o objetivo primordial da 

educação é a desbarbarização da sociedade.  

Freud17 define barbárie: 

 

Suspeito que a barbárie existe em toda parte em que há uma regressão à 
violência física primitiva, sem que haja uma vinculação transparente com 
objetivos racionais na sociedade, onde exista portanto a identificação com a 
erupção da violência física. Por outro lado, em circunstâncias em que a 
violência conduz inclusive a situações bem constrangedoras em contextos 
transparentes para a geração de condições humanas mais dignas, a violência 
não pode sem mais nem menos ser condenada como barbárie. (apud Adorno, 
2003 h, p.159-160). 

 

A regressão à violência física primitiva sem qualquer vínculo com 

objetivos racionais pode ser considerada barbárie. Por outro lado, a violência 

que se revolta contra a violência não pode ser considerada barbárie; situações 

                                                             
17

Freud (1997) descreve com detalhes o mal estar na civilização. 
 
 



51 

 

que conduzem a condições humanas mais dignas, tais como, por exemplo, 

saquear alimentos em situação de penúria causada por guerras ou desastres 

naturais, ou até mesmo a violência do dominado contra a dominação não pode 

ser considerada barbárie.  

Adorno acrescenta: 

 

Freud fundamentou de um modo essencialmente psicológico a tendência à 
barbárie e, nesta medida, sem dúvida acertou na explicação de uma série de 
momentos, mostrando, por exemplo, que por intermédio da cultura as pessoas 
continuamente experimentam fracassos, desenvolvendo sentimentos de culpa 
subjacentes que acabam se traduzindo em agressão. (Adorno, 2003 h, p.163). 

 

Uma vez que a existência humana não foi pacificada, a sociedade passa 

por um período que Adorno denomina falência da cultura, em que a cultura não 

cumpriu a sua promessa de felicidade, e assim, o homem em sociedade é 

conduzido a uma série de renúncias que são responsáveis por originar um 

sentimento de culpa que pode irromper em agressividade. A mesma sociedade 

que promove a emancipação também promove a regressão.  

Referindo-se à função do esclarecimento18, o autor apresenta outra 

questão importante relativa à barbárie. Segundo ele, trata-se de um ponto 

central e decisivo; ao esclarecimento não cabe converter os homens em seres 

pacíficos e inofensivos: ―Ao contrário: esta passividade inofensiva constitui ela 

própria, provavelmente, apenas uma forma da barbárie, na medida em que 

está pronta para contemplar o horror e se omitir no momento decisivo‖.  

(Adorno, 2003 h, p.164). A formação deve garantir que o indivíduo seja capaz 

de resistir à violência interna e externa, reagindo negativamente e se opondo à 

barbárie no momento oportuno. 

 Em se tratando das séries iniciais da educação que contemplam a 

primeira infância, resistir à autoridade não esclarecida seria o primeiro passo 

para a desbarbarização da sociedade. Adorno comenta a respeito da relação 

dialética entre cultura e civilização: 

 

                                                             
18

O conceito de esclarecimento recebe bastante ênfase dentre os temas abordados pelos 
autores. Dentre as elaborações, recomenda-se pesquisar o percurso histórico do 
esclarecimento: (Horkheimer; Adorno, 1985, p. 19-52.). 
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Mas eu seria o último a minimizar essas questões, pois os pais com que temos 
de lidar são, por sua vez, também produtos desta cultura e são tão bárbaros 
como o é esta cultura. O direito de punição continua sabidamente a ser, em 
terras alemãs, um recurso sagrado, de que as pessoas dificilmente abrem mão, 
tal como a pena de morte e outros dispositivos igualmente bárbaros.  (Adorno, 
2003 h, p.167). 

 

 A função da escola durante a primeira infância é fundamental no 

desenvolvimento da criança. Isto ocorre porque as crianças recebem uma 

gama de influências (pais, professores, grupos) durante uma fase primordial de 

estruturação de sua personalidade. Essas influências agem sobre a criança 

como fator civilizatório; porém, como demonstrado anteriormente, a cultura tem 

seu caráter ambivalente: formador e deformador. Assim, pais e professores, 

que também são produtos dessa mesma cultura, devem resistir até que o 

último resquício de punição seja eximido da escola. Tais apontamentos são 

premissas para que a escola seja um lócus potencial para a educação e a 

formação no que diz respeito à emancipação e à desbarbarização da 

sociedade.  

 A fim de intensificar a análise a respeito das instituições, na exposição 

que se segue, é evidenciado o potencial das instituições em normatizar a 

conduta do indivíduo. Antes de adentrar essa discussão, há de se ponderar 

que não se trata de abolir o controle da sociedade, pois, tal como a adaptação, 

o controle também tem seu caráter positivo: pode servir para resguardar o 

indivíduo de agressões alheias, bem como protegê-lo de punições quando o 

mesmo, descontroladamente, infringe regras sociais que deveriam ter sido 

interiorizadas em sua conduta.   

Adorno (1966) afirma que as instituições expressam o nível de progresso 

a que a civilização chegou: o controle sobre a espontaneidade do indivíduo. O 

autor acrescenta: 

 

O motivo evidentemente é a contradição social; é que a organização social em 
que vivemos continua sendo heterônoma, isto é, nenhuma pessoa pode existir 
na sociedade atual realmente conforme suas próprias determinações; enquanto 
isto ocorre, a sociedade forma as pessoas mediante inúmeros canais e 
instâncias mediadoras, de um modo tal que tudo absorvem e aceitam nos 
termos desta configuração heterônoma que se desviou de si mesma em sua 
consciência. É claro que isto chega até às instituições, até à discussão acerca 
da educação política e outras questões semelhantes. (Adorno, 2003 i, p.181-
182). 

 



53 

 

A dinâmica da organização social fornece instituições que tendem a 

formatar os indivíduos mediante procedimentos que absorvem suas 

particularidades, seu potencial para individuação e autodeterminação. Nesse 

ínterim, fica evidente a crítica ao papel deformativo das instituições quando, na 

verdade, deveriam primar pela formação. O autor afirma que essa situação se 

dá, sobretudo, na escola: ―(...) a única concretização efetiva da emancipação 

consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção orientem 

toda a sua energia para que a educação seja uma educação para a 

contradição e para a resistência‖. (Adorno, 2003 i, p.182-183). A formação para 

a resistência deve servir para que os indivíduos tenham recursos para se 

posicionarem negativamente às mazelas sociais.  

Quanto ao proceder das instituições, Berger e Luckmann (2008) 

cotejam: 

 

As instituições devem pretender, e de fato pretendem ter autoridade sobre o 
indivíduo, independentemente das significações subjetivas que este possa 
atribuir a qualquer situação particular. A prioridade das definições institucionais 
das situações deve ser coerentemente preservada das tentações Individuais de 
redefinição. As crianças devem "aprender a comportar-se" e, uma vez que 
tenham aprendido, precisam ser "mantidas na linha". O mesmo se dá natural-
mente com os adultos. Quanto mais a conduta é institucionalizada tanto mais 
se torna predizível e controlada. (Berger; Luckmann, 2008, p. 89). 

 

As instituições têm como objetivo normatizar a conduta dos indivíduos; 

institucionalização é sinônimo de controle social. Em seu proceder, estão 

presentes métodos punitivos e coercitivos a fim de normatizar a conduta e obrigar 

os sujeitos a reproduzirem um padrão de comportamento aceitável socialmente. 

Segue novo apontamento de Berger e Luckmann: 

 
As instituições, também, pelo simples fato de existirem, controlam a conduta 
humana estabelecendo padrões previamente definidos de conduta, que a 
canalizam em uma direção por oposição às muitas outras direções que seriam 
teoricamente possíveis. (Berger; Luckmann, 2008, p.80). 

 
As instituições resguardam um modelo estandardizado de conduta e o 

impingem a todos os indivíduos, padronizando-os. Elas funcionam como 

ferramentas estatais para adaptarem os sujeitos à ordem social estabelecida. 

Esse proceder estandardizado em relação aos indivíduos não favorece a 

superação das dificuldades individuais, tampouco a superação da realidade em 
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que se encontram. A trajetória institucional, além de não favorecer condições que 

permitam superar a estandardização, determina o indivíduo. Aqueles cujo 

comportamento não faz jus ao padrão exigido pela sociedade recebem, desde a 

escola, variados títulos ao longo de seu percurso institucional: de aluno 

incompetente a delinquente, interno, desertor, prisioneiro, mendigo, louco e 

fracassado, sem que qualquer das instituições faça interferências positivas a 

fim de oferecer condições dignas que possibilitem a superação desse quadro 

pelo indivíduo. Além disso, as instituições furtam do indivíduo a 

espontaneidade e a experiência, que são necessárias para a formação, 

adaptando-o à ordem estabelecida, que tem em seu cerne a exclusão social: 

 
É neste contexto que surge o conceito de sociedade inclusiva, em substituição 
ao de sociedade democrática e que opera a mesma inversão apontada acima 
em relação à educação. Isto é, se o norte, o futuro, o porvir, é a sociedade 
inclusiva, está por trás a perspectiva de que a sociedade jamais incorporará a 
todos, pois que terá que ser permanentemente inclusiva.‖ (Bueno, 2008, p. 56-
57). 

 

Indivíduos à margem não estão completamente excluídos da sociedade, 

porém sua inclusão se dá de maneira precária, portanto, perversa. Não 

somente por incluir de forma precária, mas também por escamotear a 

exclusão, que disfarçadamente segue seu turno. 

Para corroborar a discussão, é conveniente citar uma passagem de 

Adorno que evidencia as dificuldades que encontram todos aqueles que lutam 

por uma sociedade mais justa: 

 

Quero atentar expressamente para este risco. E isto simplesmente porque não 
só a sociedade, tal como ela existe, mantém o homem não-emancipado, mas 
porque qualquer tentativa séria de conduzir a sociedade à emancipação — 
evito de propósito a palavra "educar" — é submetida a resistências enormes, e 
porque tudo o que há de ruim no mundo imediatamente encontra seus 
advogados loquazes, que procurarão demonstrar que, justamente o que 
pretendemos encontra-se de há muito superado ou então está desatualizado 
ou é utópico. Prefiro encerrar a conversa sugerindo à atenção dos nossos 
ouvintes o fenômeno de que, justamente quando é grande a ânsia de 
transformar, a repressão se torna muito fácil; que as tentativas de transformar 
efetivamente o nosso mundo em um aspecto específico qualquer 
imediatamente são submetidas à potência avassaladora do existente e 
parecem condenadas à impotência. Aquele que quer transformar 
provavelmente só poderá fazê-lo na medida em que converter esta impotência, 
ela mesma, juntamente com a sua própria impotência, em um momento daquilo 
que ele pensa e talvez também daquilo que ele faz. (Adorno, 2003 i, p.185). 
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 A força imperativa da manutenção do existente sobre as iniciativas de 

melhorar a sociedade são avassaladoras. Tudo o que há de ruim no mundo 

logo encontra seus advogados; por outro lado, a tentativa de se propor uma 

sociedade mais justa, que abranja o conceito de educação visando à formação 

e à emancipação, tende a perder até mesmo sua nomenclatura. Isso, longe de 

ser um fato banal, denuncia uma mudança de sentido; uma vez que os 

conceitos perdem seu valor, perdem também seu significado. O desabafo do 

autor demonstra a sensação de impotência de todos aqueles que tentam 

transformar a sociedade em algo melhor. Se as instituições são incapazes de 

formar para a emancipação, ao invés de condicionarem a adaptação cega à 

ordem estabelecida, deveriam ao menos esclarecer o indivíduo quanto à 

imutabilidade dos processos sociais para, então, enfatizar a resistência. O 

indivíduo emancipado só é possível numa sociedade que o emancipe. 

A fim de propor o fechamento do primeiro capítulo para que o estudo 

possa evoluir para a descrição do método utilizado e para a análise dos 

resultados referentes à pesquisa; convém retomar, sucintamente, os aspectos 

importantes da discussão apresentada ao longo desse capítulo. Foram 

apresentados apontamentos que contemplam aspectos da socialização do 

indivíduo no convívio com a família, a escola, pais e professores, ressaltando a 

importância de ambas as instituições na fase de estruturação psíquica das 

crianças. Foi apresentada, também, a noção de como o clima social pode 

favorecer a barbárie e o papel da escola quanto a corroborar ou reverter esse 

quadro. Foi acrescida à discussão a análise em relação à função adaptativa 

das instituições e seu papel de controle social, ressaltando de que maneira as 

condições objetivas de uma sociedade determinam o processo de formação e 

pseudoformação dos indivíduos na interação com a cultura, bem como as 

alternativas de que o indivíduo dispõe para se adaptar e resistir a tais 

determinações. 

Do construto tratado até o presente momento justifica-se questionar o 

que os filmes de François Truffaut apresentam como principais características 

da apropriação da cultura por Antoine Doinel em relação às instituições 

frequentadas por ele desde a infância até a fase adulta. A realização das 

etapas seguintes da pesquisa pretende contemplar tal questionamento. 
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CAPÍTULO 2 

 

A FORMAÇÃO DE ANTOINE DOINEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ainda me lembro aos três anos de idade 
O meu primeiro contato com as grades 

O meu primeiro dia na escola 
Como eu senti vontade de ir embora 

Fazia tudo que eles quisessem 
Acreditava em tudo que eles me dissessem 

Me pediram pra ter paciência 
Falhei. Então gritaram: – Cresça e apareça! 

Cresci e apareci e não vi nada 
Aprendi o que era certo com a pessoa errada 

Assistia o jornal da TV 
E aprendi a roubar pra vencer 
Nada era como eu imaginava 

Nem as pessoas que eu tanto amava 
Mas e daí, se é mesmo assim 

Vou ver se tiro o melhor p’ra mim”. 

 Renato Russo 
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Este capítulo apresenta o problema e o objetivo da pesquisa, o método 

utilizado para contemplar o objeto de estudo e a discussão dos resultados 

obtidos mediante a coleta das informações extraídas dos filmes que 

caracterizam a formação de Antoine Doinel. Para tanto, foram organizados os 

seguintes itens: 2.1. Problema; 2.2. Objetivo; 2.3. Hipótese; 2.4. Método; 2.4.1. 

Amostra; 2.4.2. Instrumentos e técnicas de coleta de informações; 2.4.3. 

Categorias de análise; 2.4.4. Apresentação e discussão dos resultados; 

Considerações finais; Referências bibliográficas; Anexos. 

 

2.1. Problema 

 

Quais as principais características objetivadas em Antoine Doinel que 

indicam aspectos determinantes de sua formação desde a infância até a fase 

adulta? 

 

2.2. Objetivo 

 

Identificar, descrever e analisar as principais características da formação 

de Antoine Doinel relacionadas ao seu convívio em distintas instituições sociais 

e seus respectivos representantes.  

 

2.3. Hipótese 

 

O caráter especificamente exploratório da pesquisa, que tem como 

objetivo identificar características pessoais do personagem, implica o 

levantamento de hipóteses a serem apresentadas no decorrer do estudo. 

 

2.4. Método 

 

Por se tratar de uma análise de estímulos fornecidos pelos meios de 

comunicação, no caso presente, as cenas de uma amostra de cinco filmes, 

esta pesquisa possui algumas características específicas. A organização da 
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fonte de informações de acordo com o conteúdo pertinente aos objetivos da 

pesquisa é orientada pela seguinte proposição: 

 

Os documentos de comunicação de massa não foram criados para o 
pesquisador, e sob este aspecto, estão livres da influência de seu viés teórico 
ou pessoal. Tal como ocorre com os registros estatísticos já existentes, 
permitem que o pesquisador lide com o passado histórico bem como a 
sociedade atual. Ainda mais que os registros históricos, os documentos de 
comunicação de massa refletem aspectos amplos do clima social em que 
foram criados. (Seltz et al, 1974, p.373). 

 

Esse entendimento sugere que o filme pode ser considerado uma fonte 

documental de pesquisa que precisa, por meios técnicos, receber uma 

organização compatível com os objetivos especificados. Para esta pesquisa 

foram adotados os procedimentos: ficha de descrição das situações vividas por 

Antoine Doinel, ficha de localização das situações vividas por Antoine Doinel e 

análise de conteúdo baseada na categorização a posteriori. 

 

2.4.1. Amostra 

 

As fontes da pesquisa são apresentadas de maneira simplificada 

mediante a elaboração da sinopse dos filmes analisados. Como já registrado, a 

amostra é composta por cinco filmes dirigidos por François Truffaut entre 1959 

e 1979, relacionados cronologicamente: 

1º) “Os Incompreendidos” (Les 400 Coupes)-1959, 99 minutos: O filme 

narra a história da infância e adolescência deste jovem parisiense, Antoine 

Doinel, um garoto de treze anos que se rebela contra o autoritarismo da escola, 

manifestado por professores e colegas de classe, bem como em relação ao 

desprezo dos pais, Gilberte e Julien Doinel. Rejeitado pelos pais e 

negligenciado pela escola, Antoine passa a faltar às aulas para frequentar 

cinemas ou brincar com os amigos, principalmente René.   

2°) “Antoine e Colette” (Antoine et Colette)-1962, 30 minutos: O filme é 

um média-metragem que compõe o primeiro capítulo de um projeto 

cinematográfico que reúne cinco esquetes encomendadas pelo produtor para 

um grupo de diretores de diversos países a fim de compor um longa metragem 

intitulado “Amor aos Vinte Anos”.  Esta obra preenche a passagem de Antoine 
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da adolescência para a vida adulta e relata as primeiras aventuras amorosas 

do personagem.  

3°) “Beijos Proibidos” (Baisers Volés)-1968, 87 minutos: Filme em que 

Antoine Doinel acaba de ser dispensado do quartel por indisciplina e decide 

aproveitar a vida desde os primeiros minutos em que deixa o exército. 

Enquanto passa de emprego em emprego tentando se acertar na vida (guarda 

noturno, detetive particular e funcionário de uma sapataria), reencontra sua 

antiga paixão, Christine, e se apaixona pela esposa do dono da sapataria que o 

contratou para trabalhar.  

4°) “Domicílio Conjugal” (Domicile Conjugal)-1970, 94 minutos: Dois 

anos se passaram e Doinel se casou com Christine. O casal vive em uma 

pequena vila e tem seu primeiro filho, Alphonse. Tudo corre bem até que a vida 

aparentemente monótona acaba se desdobrando em passagens hilárias em 

quatro paredes que se estendem pelo cotidiano da vizinhança.  

5°) “Amor em Fuga” (L’ Amour en Fuite)-1979, 91 minutos: Após oito 

anos de vida em comum, Antoine e Christine Doinel decidem se divorciar. Aos 

trinta e cinco anos, Antoine Doinel continua o mesmo adolescente de sempre. 

Ele está novamente apaixonado, agora por Sabine, mas Colette volta a cruzar 

o seu caminho e a confusão recomeça. A trama gira em torno de memórias, 

discussões, reconciliações e inúmeros flashbacks remontam as marcantes 

passagens anteriores. 

A seleção desses cinco filmes é o resultado de uma amostra intencional. 

Os critérios adotados para a seleção prévia desses filmes foram: 1) A trajetória 

contínua de um mesmo personagem em diversos filmes que retratam o período 

de sua infância até a fase adulta; 2) A presença de diversas instituições e seus 

respectivos representantes ao longo da trajetória de vida do personagem e, 

portanto; 3) A explicação de momentos e situações vividas que possibilitam 

analisar a formação do indivíduo. 

 

2.4.2. Instrumentos e técnicas de coleta de informações 

 

Este tópico tem como objetivo descrever detalhadamente os 

instrumentos e as técnicas utilizadas para coletar as informações dos filmes.  
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Os cinco filmes foram utilizados em suporte DVD. Foram exibidos, 

primeiramente, de maneira contínua, para se ter noção da completude do 

material. Em seguida, foram classificados em números: 1: “Os 

Incompreendidos”; 2: “Antoine e Colette”; 3: “Beijos Proibidos”; 4: “Domicílio 

Conjugal”; 5: “Amor em Fuga”. Para se registrarem as informações pertinentes, 

foram preenchidas as fichas que correspondem ao aspecto especificamente 

descritivo da coleta de informações, identificadas como: 1) Fichas de descrição 

das situações vividas por Antoine Doinel. Para cada filme foi efetuado o 

preenchimento de sua respectiva ficha. (Ver Anexo 1 a, b, c, d, e). 

A realização dessas fichas permitiu que a coleta evoluísse para as 

anotações registradas nas: 2) Fichas de localização das situações vividas por 

Antoine Doinel, à medida que apareceram situações pertinentes ao objetivo 

desta pesquisa. Esse procedimento teve o intuito de localizar e classificar as 

cenas que foram destacadas e as cenas que foram descartadas do material 

bruto. Esse segundo modelo de ficha consta no anexo 2. Ambas as fichas de 

registro são descritas detalhadamente, a seguir:  

 

1) Fichas de descrição das situações vividas por Antoine Doinel:  

 

a) Caracterização dos personagens que se relacionam quanto aos 

seguintes aspectos: quem são, quantos são, idade, sexo, função. 

 

b) Que tipo de relacionamento os personagens mantêm com ele quanto 

a: grau de parentesco, relações profissionais, amorosas, de amizade ou 

inimizade. Os tipos não são mutuamente exclusivos. 

 

c) Objetivo formal que reúne os personagens destacados: qual a função 

ou papel social que aproxima os personagens. São ressaltados, entre outros, 

os laços familiares, os interesses profissionais, afetivos, vínculos de amizade 

ou inimizade. 
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d) Reações dos participantes ao objetivo formal da situação: 

considerando cada situação como ato social19, este item inclui os 

comportamentos e as atividades dos participantes em relação ao objetivo 

formal que os aproxima. 

 

e) Objetivos implícitos visados pelos participantes: identificação de 

motivos não explícitos do ato social que os personagens procuram alcançar. 

 

f) Descrição do ato social quanto aos seguintes aspectos: características 

da situação, tipos de comportamento que estimulam, permitem, desestimulam 

ou impedem; o que os participantes fazem, como fazem, qual estímulo que 

inicia certo comportamento, qual o objetivo formal, para quem se dirige o 

comportamento, qual a forma de atividade gerada pelo comportamento, quais 

as qualidades do comportamento, quais os efeitos de certo comportamento. 

 

2) Fichas de localização das situações vividas por Antoine Doinel: 

 

As informações registradas na Ficha de localização das situações 

vividas por Antoine Doinel foram organizadas da seguinte forma: à medida que 

surgiram situações pertinentes ao objetivo especificado, o DVD player foi 

pausado, de modo a permitir a anotação da situação frisada, do filme em que 

ocorre tal situação, do capítulo do filme em que se passa tal situação e da 

transcrição do tempo do filme aparente no cronômetro do DVD player. As 

situações e os atos sociais que as desencadeiam foram transcritos para a ficha 

de localização da seguinte forma: SITUAÇÃO / FILME / CAPÍTULO / TEMPO. 

Por exemplo: S1. F1. C1. T. (Hora° Minuto‘ Segundo‖). No total, foram reunidas 

85 situações que permitiram analisar a trajetória de Antoine. Para obter 

maiores detalhes, consultar Anexo 2. Os números correspondentes à 

                                                             
19

 De acordo com Sass (1992, p. 126), o ato social (...) ―não é simplesmente o estímulo mais a 
reação à ele, é um todo dinâmico do qual faz parte a experiência interna que, por sua vez, é 
também constituída socialmente‖. O ato social é resultante da correspondência entre a fase 
interna no indivíduo em consonância com sua atuação no meio externo; portanto, o ato social 
pode ser entendido como o processo de relacionamento entre os indivíduos, em sua natureza 
social. 
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localização das situações selecionadas também foram transcritos entre 

parênteses para o corpo do texto na medida em que elas foram incluídas para 

serem analisadas. 

 

2.4.3. Categorias de análise 

 

A realização de Categorias de Análise tem como objetivo organizar as 

informações coletadas e descritas anteriormente com auxílio das Fichas de 

Registro 1 e 2. As 85 situações selecionadas foram organizadas em cinco 

categorias. 

Os dados agrupados nas cinco categorias analíticas receberam o 

seguinte tratamento: são apresentadas, combinadas, relacionadas e analisadas 

situações variadas entre os filmes. O enfoque destinado às situações vividas, e 

não necessariamente aos filmes em sua exposição cronológica, explica-se por 

que não se pretende realizar uma análise fílmica: o objeto focalizado é o 

personagem, o que permite tratar, combinar e analisar as situações vividas 

independentemente da ordem exata de sua sucessão.  

A razão para a elaboração de categorias de análise a posteriori justifica-

se mediante a necessidade imposta pela delimitação do objeto de estudo a ser 

investigado: a fonte de informação coligida dos filmes somada ao referencial 

teórico adotado para o estudo, construto que permite analisar a formação de 

Antoine Doinel desde a infância até a fase adulta. Por isso, as informações 

extraídas para a discussão de tais aspectos foram organizadas com base em 

conceitos já tratados da teoria crítica da sociedade (formação, 

pseudoformação, educação, emancipação) – que, por sua vez, aponta para a 

importância das instituições (sociedade, grupos, família, escola, reformatório) 

no processo de formação dos indivíduos. 

Uma vez que o referencial teórico adotado para a elaboração deste 

estudo aponta para as instituições como apropriação do indivíduo das relações 

sociais, a análise da formação do personagem implica a análise da 

socialização de Antoine Doinel via instituições. Em decorrência, admite-se que 

as passagens selecionadas dos filmes, organizadas nas cinco categorias 

descritas a seguir, permitem analisar o que o personagem fixou em si por 
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intermédio da relação com as instituições: a) família própria; b) escola; c) 

reformatório; d) demais grupos: policiais, exército, ladrões, prostitutas; e) outras 

famílias e mulheres por quem o personagem se apaixonou.   

 

a) Família própria: Determinada de antemão pelas regras sociais, é 

considerada como a primeira instituição responsável pela socialização dos 

indivíduos. Explora-se a relação que Antoine Doinel estabelece com sua mãe e 

seu padrasto durante a infância – fase primordial para sua formação e 

estruturação psíquica. 

 

b) Escola: Qual a relação de Antoine Doinel com a escola no que tange: 

ao professor de Francês, com suas aulas, avaliações, tarefas, castigos e 

punições; ao professor de Inglês; ao professor de Educação Física; aos amigos 

e inimigos em situações formais, como nas aulas, e não formais, como 

passeios pela rua, cinemas e parques. Pretende-se explorar como as 

experiências escolares objetivam marcas no personagem.  

 

c) Reformatório: Como Antoine se relaciona com sua estada no 

reformatório, bem como com seus representantes: psicólogos, funcionários, 

internos; e como essas experiências reproduzem o modelo de dominação 

expresso na família e na escola a ponto de determinar sua carreira profissional. 

 

d) Demais grupos: Concomitante ao convívio com a família, a escola e 

o reformatório, Antoine se relaciona com outros grupos de pessoas e suas 

respectivas funções sociais, que dão sequência à sua socialização. Assim, 

exploram-se as experiências de Antoine no convívio com demais personagens 

e seus papéis: o ladrão, a polícia, o exército e a prostitutas, grupos que 

também determinam o processo de sua formação. 

 

e) Outras famílias: Refere-se às tentativas do personagem em 

encontrar famílias substitutas a fim de suprir o afeto que não obtivera no seio 

da própria família. São destacadas as situações em que Antoine se relaciona 
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com: a família de Colette; a família de Christine; a família que inicia com 

Christine; a família de Fabienne; a família de Sabine. De tais situações 

privilegiam-se: 1º) As manifestações de interesse e de procura por mulheres 

que lhe proporcionavam acesso ao convívio com famílias substitutas e; 2º) 

Como os lapsos da socialização do personagem se estenderam até sua fase 

adulta e o impeliram para o estabelecimento de laços afetivos obsessivos e 

turbulentos – embora fugidios – a fim de suprir a frieza dos laços estabelecidos 

com sua mãe e seu padrasto. 

 

2.4.4. Apresentação e discussão dos resultados 

 

Neste tópico, são analisadas as cinco categorias descritas. 

 

2.4.4.a. Família própria 

 

O presente tópico tem como objetivo apresentar as experiências de 

Antoine Doinel em relação à sua socialização na família, com destaque para a 

relação que mantém com sua mãe, Gilberte, e com seu padrasto, Julien.  

Nascido em Paris, em ano não especificado, Antoine Doinel é 

imediatamente colocado sob os cuidados de uma ama de leite. Em seguida, 

passa a ser criado por sua avó materna. Tanto a ama de leite quanto a avó não 

recebem destaque e nem aparecem no filme; são apenas citadas sem maiores 

detalhes pelo personagem. Quando da morte da avó, o garoto – então com oito 

anos de idade – tem que voltar a morar com seus pais, com quem convive até 

a adolescência. O núcleo familiar de Antoine Doinel possui a estrutura 

convencional burguesa. Não reconhecido pelo pai biológico – o qual nunca 

conheceu – Antoine é assumido como enteado por Julien, padrasto 

responsável pela concessão de seu sobrenome. Além do padrasto, de 

aproximadamente quarenta anos e ocupação não revelada, Antoine convive 

com a mãe, Gilberte, que tem aproximadamente trinta e cinco anos e 

desenvolve a função de secretária.  

A expressão comumente utilizada para gestantes não parece propícia ao 

caso de Gilberte, que não “esperava o bebê”. Mãe solteira, sua gestação não 
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era esperada. Mais adiante, na ocasião do nascimento do menino, a mãe não 

esperava cuidar do bebê, e sim, livrar-se dele. Já a chegada do menino ao 

mundo é permeada pela rejeição, ressaltada pela entrega dele a uma ama de 

leite e, posteriormente, à avó, só voltando a morar com a mãe por falta de 

opções quando a avó morre. Antoine convive com adultos que abdicam de 

seus deveres prescritos socialmente, como no caso da mãe, que ignora a 

existência do garoto não somente em suas primeiras horas de vida, mas 

durante todo o seu convívio com ele. 

Quando Gilberte retoma a convivência com Antoine, o garoto é visto 

como um fardo a ser carregado, como um empecilho na vida da mãe, que o 

maltrata e o ignora. Durante “Os Incompreendidos” acontecem diversas 

passagens que demonstram as sensações do garoto diante da rejeição 

materna. Durante uma conversa no jantar, Gilberte e Julien criticam o fato de 

uma prima da família estar grávida novamente, insinuando o quanto são 

indesejáveis as crianças. Esta conversa acontece conjuntamente com outro 

assunto: os pais fazem planos sobre as férias de Antoine, a fim de mantê-lo 

também fisicamente afastado o máximo possível (S1. F1. C2. T. 0°17'07''). 

Outra passagem que convém ser citada acontece quando Antoine sai para 

comprar farinha a pedido da mãe (que não o acompanha) e presencia duas 

mulheres conversando sobre os horrores do parto (S2. F1. C2. T. 0°14'55''), 

fato que o faz ser visivelmente tomado por náuseas, despertando no garoto 

culpa pelo sofrimento que fizera a mãe passar para pari-lo. 

 Após a compra da farinha, Antoine encontra seu padrasto no caminho de 

volta a casa, e então, caminham juntos. Em comparação à conduta da mãe, 

Julien se mostra um pouco mais amigável no trato com Antoine. Durante a 

caminhada Julien brinca com o menino e suja seu rosto com a farinha (S3. F1. 

C2. T. 0°15'13'') enquanto mostra a ele faróis de carro e um guia Quatro Rodas 

que comprara para a corrida do fim de semana. Julien aprecia o automobilismo. 

Ao chegar a casa, o clima amistoso entre os dois é interrompido pelo mau 

humor de Gilberte, que faz com que ambos substituam a conversa pelo 

silêncio, entrecortado pelos gritos e reclamações da mãe. Em outras 

passagens, Julien também demonstra apreço pelo garoto ao cobrar Gilberte a 

respeito do dinheiro que deixara para comprar lençóis novos para Antoine 
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quando, na verdade, Gilberte gastara o dinheiro em despesas pessoais. O 

comportamento espontâneo e a concessão do sobrenome de Julien a Antoine 

sugere que o padrasto estava mais disposto a se abrir à experiência de criar o 

garoto do que a própria mãe biológica. 

O cotidiano mostra que a interação familiar entre os três ocorre 

principalmente por meio da realização de tarefas diárias da casa. Quando os 

pais retornam do trabalho, encontram Antoine, que – por passar todas as 

tardes sozinho em casa – desenvolve habilidades para a realização das 

funções do lar: pôr a mesa, acender o aquecedor, tirar o lixo, lavar a louça, 

enfim, parece responsável por preparar o ambiente para uma interação familiar 

que, por fim, não se realiza. 

A aparência do pequeno apartamento evidencia as baixas condições 

financeiras da família. Antoine não tem um espaço propício para realizar as 

lições de casa propostas pela escola, fazendo-as de forma desajeitada entre as 

louças da mesa de jantar. Antoine não tem um quarto próprio; dorme sobre um 

aparador improvisado em um pequeno corredor de entrada da casa sob um 

cabideiro de casacos, o que faz com que o garoto se assemelhe a mais um 

objeto jogado pelos cantos da casa. Sua ―cama‖ entrava a porta de entrada e 

saída do apartamento (S4. F1. C4. T. 0°29'45"). Mais do que a disposição dos 

objetos, é importante frisar, dessas passagens, o valor simbólico que 

representam: Antoine, um empecilho; além de estar jogado no meio do 

caminho, impede a abertura da porta de acesso à saída da residência, o que 

expressa o obstáculo para a via de comunicação entre sua natureza interna e 

externa, e sua dificuldade de lidar com as forças que incidem sobre esse 

conflito. Além disso, o bloqueio à porta pode também representar o bloqueio do 

―acesso à liberdade‖, ou a impossibilidade de fugir da família que tanto lhe 

oprime, não só fisicamente.  

Nas inúmeras tardes que passa sozinho nesse pequeno apartamento, 

Antoine – numa tentativa desesperada de se aproximar e buscar a aceitação 

da mãe – senta-se à penteadeira de Gilberte e brinca com os seus objetos de 

beleza (S5. F1. C2. T. 0°11'50''). Vaidosa e sedutora, a mãe do garoto deixava 

a porta aberta para manter relacionamentos extraconjugais. Numa tarde em 

que havia cabulado aula com seu colega René Bigey, Antoine flagra sua mãe 
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traindo Julien com outro homem (S6. F1. C4. T. 0°24'35''). Diante do ocorrido, 

ambos não trocam nenhuma palavra. Fingindo que nada acontecera, ao chegar 

a casa, Gilberte provoca uma discussão com Julien para antecipar que “O 

garoto está sempre mentindo”. Por essa via, a mãe consegue um álibi a 

respeito do adultério, caso Antoine desse com a língua nos dentes. (S7. F1. 

C4. T. 0°30'18''). Entretanto, nenhuma palavra foi dita, o que não quer dizer 

que o fato não tenha sido marcante para Antoine. 

 Para evidenciar o desdém da mãe em relação ao garoto, durante o filme 

Gilberte jamais se refere a Antoine pelo nome; sempre o trata como o garoto. 

Ao não se reportar ao filho pelo próprio nome, Gilberte assume o não 

reconhecimento de Antoine como pessoa, aspecto fundamental para que 

Antoine possa reconhecer a si mesmo, para então, diferenciar-se como 

indivíduo. O posicionamento de Gilberte reforça o não reconhecimento do Eu, 

condição que acarreta lapsos marcantes na estruturação da personalidade de 

Antoine, que são refletidos em seu modo de ser e agir. 

Por conta desse tratamento, vale apresentar uma curiosidade a respeito 

do desentendimento entre Truffaut e a atriz que fazia o papel de Gilberte 

durante as filmagens: 

 

Tal impressão era partilhada ainda por Claire Maurier, que fazia o papel da 
mãe e estava contrariada por eu proibi-la de chamar Antoine pelo nome. 
No filme, ela diz sempre "o garoto", nunca "Antoine". Eram coisas das 
quais eu não abria mão e que deixava todo mundo com um certo medo. A 
surpresa depois veio justamente da imensa simpatia que os espectadores 
demonstraram por Jean-Pierre Léaud. Era Doinel contra os pais! Isso me 
provou que não se pode comparar coisas incomparáveis! Não se pode 
comparar o comportamento de uma criança e o dos adultos, pois à idéia de 
infância está sempre associada uma idéia de inocência, quer se queira 
ou não. (Truffaut, 1990, p.105). 

 

O diretor soube conduzir as cenas de modo a transmitir a indiferença de 

Gilberte em relação ao próprio filho, fato que gera nas pessoas o 

posicionamento de defesa ao menino. Tratava-se de um recurso utilizado por 

Truffaut para conduzir os receptores a se identificarem com o personagem no 

contato com as recordações sobre a infância. O interessante é perceber o 

desconforto da atriz, pois, mesmo se tratando do desenvolvimento de um 

papel, ficou tocada com o descaso da mãe em relação a Antoine. 
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Em uma passagem muito importante do filme durante a escolarização de 

Antoine, o garoto é perseguido e pressionado pelo professor no portão de 

entrada da escola para que apresente por escrito uma justificativa pela sua 

ausência no dia anterior. Como havia cabulado aula e, portanto, não tinha a 

justificativa por escrito enviada por Gilberte, diante da provocação e da ameaça 

direcionada pelo professor, Antoine forja a morte da mãe para se safar da 

punição. (S8. F1. C4. T. 0°33'02''). Diante de uma situação de pressão, Antoine 

se vê impelido a matar a mãe simbolicamente. Poderia ter inventado uma 

desculpa qualquer para se livrar do professor; porém, todo ressentimento e 

mágoa recalcados por Antoine irrompem numa explosão de irracionalidade, 

resultado justificável diante do sentimento de desprezo proferido pela mãe, que 

viera à tona numa situação extrema20.  

Remetendo-se à situação escolar de Antoine, afirma-se que ela é 

negligenciada por seus pais. Eles sabem que ele não é um aluno exemplar, 

porém não reúnem esforços para auxiliá-lo com os deveres e obrigações 

escolares. Mesmo tendo conhecimento das dificuldades do menino, não 

existem diálogos entre a família, só humilhação e violência. Na passagem do 

filme em que Gilberte pede para Antoine comprar farinha, o garoto justifica o 

esquecimento por ter perdido a lista de compras, então, a mãe diz: “É por isso 

que você vai mal na escola” (S9. F1. C2. T. 0°13'51''). Porém, Gilberte não 

tinha sequer conhecimento da real situação escolar do garoto, visto que não 

acompanhava a realização de suas tarefas de casa, não sabia e não 

perguntava o período de suas provas, não se dispunha a ajudá-lo com os 

estudos, não se interessava em procurar algum professor para saber por que o 

garoto tirava notas tão baixas e, no entanto, não poupava esforços para 

intimidar Antoine diante do seu fracasso escolar. 

                                                             
20

Nas palavras do diretor: ―(...) uma vez, Lachenay e eu havíamos perdido tanta aula que não 
tínhamos mais coragem de voltar à escola. Nós dissemos um ao outro: "Quanto maior é a 
mentira, mais chances ela tem de ser aceita." Então voltei e disse ao professor: "Meu pai foi 
preso pelos alemães‖. (Truffaut, 1990, p. 21). O referido Lachenay corresponde à Bigey, 
personagem amigo de Antoine, que será analisado mais adiante no decorrer do estudo. De 
acordo com a infância de Truffaut, a mentira foi inventada em relação ao pai durante a época 
da ocupação nazista; porém, curiosamente no filme, Truffaut insiste em ―matar a mãe‖. Truffaut, 
que não tinha absoluta necessidade de substituir os fatos – dado que ambos eram mentiras – 
optou por elaborar seu passado de forma e rever as experiências que tivera com a mãe, 
livrando-se dela. 
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Em continuidade à passagem descrita sobre a invenção da mentira 

sobre a morte da mãe, após terem descoberto que Antoine faltara à aula no dia 

anterior, os pais de Antoine comparecem à escola pondo fim à grande mentira 

que o filho inventara para o professor a fim se livrar da ausência injustificada. 

Assim, acompanhados pelo diretor da escola, os pais localizam o garoto pela 

janela de vidro olhando através da porta da sala de aula. Com a visão 

privilegiada do que acontecia no corredor, o professor interrompe a aula, vai 

até a porta e chama Doinel, que se aproxima do padrasto e leva violentas 

bofetadas no rosto diante de toda a sala, sem que Julien tenha pronunciado 

sequer uma palavra (S10. F1. C5. T. 0°35'09''). 

 Diante da agressão do padrasto, não se percebe qualquer oposição ou 

iniciativa para conter Julien por parte do professor ou do diretor. Daí pode-se 

inferir, nessa passagem, que ocorre uma convergência de interesses entre a 

família e a escola: punir e humilhar Antoine. Não há uma união de forças entre 

família e escola no intuito de assegurar o desenvolvimento e o aprendizado de 

Antoine – ou mesmo de corrigi-lo – ao contrário, parece que ambas as 

instituições não têm recursos para lidar com as dificuldades de Antoine 

promovendo o seu fracasso, humilhando-o e causando-lhe traumas que lhe 

acompanharão por toda a vida.  

A incidência constante do poder coercitivo sobre o garoto por parte da 

família e da escola contribui com o seu afastamento físico e moral dessas 

instituições. Após o degradante episódio da bofetada em público, e sabendo 

que o diretor tinha cobrado atitudes punitivas dos pais em relação a Antoine, o 

garoto se vê impedido de voltar para casa. Impelido à exclusão, Antoine não 

tem a quem recorrer, sendo obrigado a ir parar na rua. (S11. F1. C5. T. 

0°36'12'').  

Como ―cidade-mãe‖, Paris o acolhe e lhe oferece uma garrafa de leite 

deixada pelo leiteiro em uma entrega durante a madrugada (S12. F1. C5. T. 

0°39'32''), uma gráfica para dormir (S13. F1. C5. T. 0°37'44'') e inúmeros 

cinemas e parques de diversões21 onde o garoto passa as tardes (S14. F1. C3. 

T. 0°21'08''/ T. 0°21'37''). Mesmo levando em conta que o convívio de Antoine 
                                                             
21

É possível notar, durante a passagem, que François Truffaut se coloca em cena 
propositalmente: entra junto com Antoine num brinquedo que gira rapidamente: Truffaut ―se 
mistura‖ com Doinel. 
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com a família e com a escola não era confortável, é sabido que a rua não é um 

lugar para onde se deseja ir: onde se passa frio, fome e entra-se em confronto 

com a insegurança, violência e marginalidade. Nota-se que a história de 

Antoine segue caminhando para o desamparo absoluto. 

Nas ruas, sem recurso financeiro e sem os trocados que obtinha nos 

bolsos dos casacos dos colegas pendurados nos corredores da escola, Antoine 

é obrigado a cometer furtos mais elaborados. Ao se arriscar na captura de uma 

máquina de escrever do escritório de seu padrasto (S15. F1. C9. T. 1°06'51''), o 

garoto mais uma vez é surpreendido pela má sorte: é capturado no instante em 

que – ao se arrepender do furto – voltava ao escritório para devolver a máquina 

ao lugar de onde a tinha tirado (S16. F1. C9. T. 1°11'18'').   

O acontecimento denuncia a ingenuidade de Antoine e sua inabilidade 

em relação ao mundo do crime. Embora as condições objetivas o impelissem 

para tal, Antoine relutava em ser um marginal. Mas, mesmo se tratando de um 

ato ingênuo, este episódio foi suficiente para antecipar a ida de Doinel à prisão 

(S17. F1. C10. T. 1°20'57''). A partir desse instante, a família de Antoine abdica 

oficialmente da responsabilidade e da função social em relação ao filho; sua 

guarda é transferida por seu padrasto às autoridades de Paris pelos motivos: 

vagabundagem e roubo. Portanto, por mais que o trato cotidiano de Julien com 

Antoine fosse mais afetuoso do que os atos da mãe, as medidas drásticas em 

relação ao futuro do menino foram tomadas por ele.  

A relação conturbada entre Antoine e seus pais é bastante explorada em 

“Os incompreendidos”. Já em “Antoine e Colette”, filme subsequente, há a 

extinção completa dos questionamentos em relação à família22. Nesse filme, a 

única menção aos seus pais é feita de maneira aligeirada e amenizada quando 

o pai de Colette, admirado pela independência do rapaz, questiona Antoine 

sobre sua relação com seus pais. Este afirma apenas que não se dava muito 

bem com eles e interrompe o assunto (S18. F2. C1. T. 0°20'45''). A 

                                                             
22

Livre do risco de perder o afeto dos pais que nunca havia tido, durante as filmagens, Truffaut 

não poupou esforços em acertar as contas com seu passado: ―Após o lançamento de Os 
incompreendidos, meus pais se divorciaram. Eles se sentiram ameaçados pelo filme. Acho 
até mesmo não assistiram a ele. Os amigos lhes disseram que não fossem vê-lo. Havia uma 
semelhança física muito forte entre meu pai e o ator que representava seu papel no 
filme. O mesmo acontecia com o apartamento onde o tínhamos filmado. Situava-se no 
mesmo bairro em que eu havia crescido.‖ (Truffaut, 1990, p.33). Na expressão artística, 
Truffaut encontra a forma de preservar sua sanidade. 
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necessidade de encerrar o assunto rapidamente indica as mágoas que Antoine 

carregava em relação à sua família; porém, para ele, esse tema já não vinha 

mais ao caso; agora, Antoine era ―filho das autoridades‖. Seu questionamento 

em relação aos pais já não era uma constante; o que lhe importava ali não era 

mais o que vivera com sua família, mas o que poderia viver com as novas 

famílias que vislumbrava.  

 Desde essa pequena menção feita aos pais em Antoine e Colette, 

jamais o assunto é retomado durante os filmes sequenciais. Somente no último 

filme do ciclo de As Aventuras de Antoine Doinel23 - “Amor em Fuga”, é 

realizado um mosaico de imagens que compõem uma série de flashbacks que 

remetem às memórias de Antoine desde os acontecimentos da infância.  Nesse 

filme, Antoine reencontra por acaso um amante de sua mãe, que insiste para 

que ele vá conhecer o túmulo da mesma (S19. F5. C9. T. 1°06'45"). Esta 

passagem pode receber uma leitura simbólica interessante: a visita ao túmulo 

da mãe significa, literalmente, ―enterrar o assunto‖. Superação que só foi 

possível para o personagem em sua maturidade, ou melhor, no último filme. Ao 

longo dos demais filmes, por mais que não ocorram citações diretas a respeito 

da mãe, é possível perceber em Antoine uma série de atitudes que remetem a 

ela: Antoine fixara em sua personalidade alguns padrões de comportamento 

adquiridos na fase de sua socialização no seio da família. Tal afirmação será 

verificada no tópico referente às outras famílias e mulheres com quem o 

personagem estabelece relação.  

A fim de avaliar o conteúdo exposto a respeito de experiência de Antoine 

Doinel na família, admite-se que a trajetória familiar do personagem, abalizada 

pela severidade, pela frieza, por laços sociais marcados pela dominação – que 

culminou com a passagem de sua guarda para as autoridades locais e seu 

encaminhamento para a prisão – causou-lhe marcas profundas em uma fase 

primordial para sua estruturação psíquica. A apropriação de Antoine das 

relações sociais no convívio com a família se estrutura de forma traumática. A 

instituição família, responsável por socializar o indivíduo e introduzi-lo às regras 

sociais, segue seu turno e cumpre a sua função: anuncia as relações de 
                                                             
23

Nome fornecido à série de filmes com o personagem. 
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dominação expressas na cultura, cujas marcas os pais ostentam e objetivam 

nos filhos.  

Essa dinâmica determina o processo de formação enquanto apropriação 

subjetiva da cultura, que tende a furtar do indivíduo sua autodeterminação, seu 

potencial para individuação e resistência diante da ordem estabelecida que 

tende a perpetuar-se. Nesses termos, a família pode ser entendida como uma 

das instituições de controle, que tende a forçar o indivíduo a se adaptar a um 

padrão socialmente estabelecido, sendo, em última instância, reprodutora da 

ideologia.  

A propósito de dar continuidade ao estudo, no prosseguir da análise, são 

enfatizadas as demais relações sociais e instituições que dão sequência à 

introdução de Antoine às regras sociais. 

 

2.4.4.b. Escola 

 

O presente tópico tem como proposta apresentar a experiência de 

Antoine em relação à escola, como ocorre sua socialização no convívio com 

seus professores, diretor, amigos e inimigos. Primeiramente, é apresentada 

uma descrição detalhada do espaço físico escolar e, posteriormente, são 

analisadas as aulas: o proceder da rotina escolar, o desenvolvimento de tarefas 

e exames, bem como o posicionamento dos professores em relação ao 

personagem e demais alunos. Por último, são analisadas as relações de 

amizade e inimizade que Antoine estabelece durante sua permanência na 

escola, no espaço formal onde ocorrem as aulas e também em espaços 

informais, como as ruas, cinemas e parques.  

A escola que Antoine Doinel frequenta possui um modelo de educação 

tradicional. A entrada da sala de aula tem uma porta com duas pequenas 

janelas de vidro que permitem a observação de seu interior por quem passa 

pelos corredores; fica localizada no fundo da sala, de modo que os alunos, ao 

se sentarem, fiquem de costas para ela, dificultando a visualização do 

ambiente externo à sala. A sala de aula é retangular, com carteiras para os 

alunos dispostas em três grandes fileiras. À frente da sala, existe um pequeno 

palanque no qual o professor se posiciona para ministrar as aulas, deixando-o 
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numa posição superior em relação aos alunos. Esse palanque comporta duas 

lousas: uma, fixa na parede, e outra, móvel, disposta de maneira lateral; um 

globo terrestre e uma série de materiais e cartazes pedagógicos estão 

dispostos nas paredes. As carteiras dos alunos são de madeira em forma de 

móvel cuja parte superior os alunos podem levantar para guardar seu próprio 

material escolar. Cada móvel comporta dois alunos, que assistem às aulas 

sentados em duplas. 

O corredor da sala de aula conduz os alunos para as demais 

dependências da escola: há alguns pequenos lances de escadas e, na porta de 

cada sala de aula, existe um grande cabideiro onde os alunos deixam seus 

casacos antes de entrarem para a aula. Nesses cabides – distantes da 

vigilância do professor e dos demais – os alunos frequentemente vasculham os 

bolsos dos colegas à procura de algum objeto para furtar. (S20. F1. C7. T. 

0°54'35''). Esses pequenos golpes, antes de serem considerados como atos 

infracionais, podem ser interpretados como trapaças infantis. Tais furtos não 

ocorrem de forma compulsiva; são, na verdade, trapaças em que os alunos 

tentam tirar vantagens uns dos outros, tal como ocorre no relacionamento em 

sala de aula.  

As lições escolares são minuciosamente cronometradas pelo professor; 

os alunos devem se submeter à contagem regressiva do tempo que delimita o 

início e o término das tarefas e dos exames. Além disso, os alunos contam com 

sinais sonoros, como por exemplo, o apito que determina o ritmo das passadas 

das crianças em fila. Esses procedimentos têm o objetivo de controlar todas as 

tarefas escolares, bem como a produtividade dos alunos. (S21. F1. C1. T. 

0°03'40''). O rígido controle da rotina escolar confere ao professor uma 

autoridade da qual ele dificilmente consegue abrir mão. Tanto a rigidez do 

professor quanto a rigidez da rotina escolar resultam no controle sobre a 

espontaneidade dos alunos. 

Ainda nas dependências da escola, porém fora do espaço da sala de 

aula, existe um pátio externo onde as crianças ficam no intervalo entre as 

aulas. Nessas passagens, é possível notar as ações coletivas, os movimentos 

dos colegas, as brincadeiras, as brigas, a movimentação e interferência dos 

professores e vigilantes, enfim, todo alvoroço do tempo livre dos alunos, bem 



74 

 

como a administração desse tempo livre por parte dos funcionários da escola. 

(S22. F1. C1. T. 0°05'05''). De acordo com o referencial teórico anteriormente 

discutido: ―Liberdade organizada é coercitiva‖ (Adorno, 1995, p. 74). Da mesma 

forma que o tempo livre do trabalhador serve apenas para restaurar a sua força 

física para retornar ao trabalho com melhor desempenho, o tempo livre escolar, 

como por exemplo, o recreio, tem como objetivo possibilitar que o aluno retorne 

à sala de aula para produzir ainda mais. Além disso, não se trata de um 

intervalo de tempo em que se pode fazer o que quiser; é um período com 

término pré-determinado e absolutamente administrado pelos bedéis e 

professores que ditam as regras do que é permitido, ou não, fazer: tempo livre 

é tempo administrado. 

O prédio escolar consiste em uma construção grandiosa e imponente, e 

embora o filme tenha sido gravado nos anos cinquenta, a data remete aos anos 

quarenta, período em que ocorria a ocupação nazista em Paris. O grande 

espaço físico da escola determina o grande número de alunos em seu interior, 

fazendo alusão a uma escola para todos, ou, teoricamente, democrática. A 

fachada da escola recebe uma inscrição em seu topo com o lema 

revolucionário do século XVIII, Liberdade, igualdade, fraternidade. (S23. F1. 

C2. T. 0°10'11''). O referido letreiro é carregado de ironia: por mais que as 

palavras revolucionárias preencham a fachada da escola, parece não ser 

exatamente o que acontece dentro dela.  

Como citado anteriormente, a disposição da sala de aula e seus objetos 

constituem um tipo de organização que atribui aos professores poder e total 

autoridade em relação aos alunos; os professores detêm a visão para o lado 

externo através das janelas das portas da sala, conseguindo controlar tudo o 

que acontece dentro da sala e também visualizar quem se aproxima dela (S24. 

F1. C1. T. 0°03'52''). Posicionados à frente da sala de aula sobre um palanque 

sobre o qual estão em pé, os professores ficam muito acima da estatura dos 

alunos, simbolizando uma postura imponente e fisicamente vantajosa. Numa 

sociedade que permanece baseada na força física, a imagem vantajosa do 

professor em relação aos alunos tende a oprimi-los. 

As carteiras duplas impedem a movimentação dos alunos; além de 

serem móveis extremamente pesados, só permitem a passagem por um dos 
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lados: aquele no qual o colega que divide a carteira não está. A disposição dos 

alunos em fileiras e o apito das tarefas remetem às formações disciplinares do 

exército (S25. F1. C4. T. 0°33'27''). Virados para a frente da sala e com o olhar 

voltado para o professor, os alunos não conseguem visualizar a saída da sala e 

nem mesmo as altas janelas que dão para os corredores, causando nos alunos 

uma sensação de clausura e claustrofobia.  

Os alunos não podem falar sem a autorização dos professores; dessa 

forma, só se dirigem a eles por intermédio do conteúdo escolar: somente 

quando os professores fazem alguma pergunta em relação às lições. Essa 

rotina atribui ao docente o papel de ―detentor do saber‖; saber este que se 

transforma em poder absoluto e inquestionável, sendo utilizado como forma de 

autoridade e coerção em relação aos alunos.  

 

A relação com os professores 

 

Durante as cenas da escola registra-se a presença de três professores 

diferentes: o de Francês, o de Inglês e o de Educação Física. Os nomes dos 

respectivos professores não são mencionados. Os três aparentam ter 

aproximadamente quarenta anos de idade. A seguir, serão apresentadas as 

principais situações vividas por Antoine com cada um dos professores. 

 

O professor de Francês 

 

De acordo com a grade curricular, o professor de Francês detém maior 

número de aulas, portanto, tem mais contato com os alunos em relação aos 

demais professores. A cena inicial do filme consiste na realização de uma 

prova, assim, é o primeiro professor a aparecer em cena. Ele aparece ditando 

os segundos do cronômetro do relógio para o término do exame que aplica 

(S26. F1. C1. T. 0°03'40''). O professor é extremamente rígido e não poupa a 

aplicação de punições, principalmente em Antoine, que é impedido de concluir 

o exame por ter sido colocado de castigo atrás da lousa. (S27. F1. C1. T. 

0°03'33''). Durante o teste percebem-se alguns alunos dispersos, outros 

apressados e nervosos com o passar dos segundos, outros desiludidos que 
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sequer se esforçam, um que não consegue se acertar com as folhas de seu 

caderno e, justamente na primeira carteira, um bom aluno colando sobre os 

joelhos. O clima tenso da sala de aula é capaz de conduzir a torcer para que o 

aluno não seja apanhado, tornando os espectadores cúmplices da trapaça. 

(S28. F1. C1. T. 0°03'50''). As situações descritas denunciam a antítese 

dicotômica entre o bom e o mau aluno: Antoine – personificação do estigma do 

fracasso escolar – não tem sequer a chance de melhorar sua nota porque é 

impedido de fazer a prova; enquanto isso, um bom aluno cola livremente na 

primeira carteira. 

Durante as passagens que ocorrem dentro da sala de aula, além do 

referido exame, o professor de Francês é responsável por algumas outras 

tarefas: escreve na lousa fixa o poema “A Lebre” ao mesmo tempo em que o 

dita em voz alta para que as crianças copiem em seus cadernos. (S29. F1. C1. 

T. 0°07'07''). Durante a realização dessa tarefa, enquanto o professor se 

posiciona de costas para os alunos, a aula vira uma bagunça: os alunos ficam 

dispersos, jogam bolinhas de papel em seus colegas e gesticulam com os 

braços nas costas como se simulassem abraços, com o intuito de ridicularizar 

os versos do poema. O professor percebe a bagunça, vira-se de frente, chama 

a atenção de alguns garotos, porém permanece alienado na rígida execução 

da tarefa, portando-se indiferente em relação ao aprendizado dos alunos.  

A declamação ideológica de fatos que foram apropriados e a execução 

mecânica dos deveres atribuem vida própria ao conteúdo, que fica pairando na 

sala de aula sem que o professor se aproxime dele, e muito menos os alunos. 

As tarefas do professor de Francês não estimulam o pensamento nem o 

raciocínio; estimulam apenas a capacidade dos alunos em decorar textos que 

devem ser declamados ou reescritos como forma de verificação do conteúdo 

―ensinado‖.  O professor não oferece aos alunos a chance de se aproximar do 

que é ensinado, tampouco de refletir sobre os assuntos. A simples reprodução 

do conteúdo dogmático, o rompimento do nexo entre objeto e reflexão e a 

ausência de autonomia a que os alunos são submetidos tornam e experiência 

escolar empobrecida. A escola, tal como se manifesta, não oferece as 

condições necessárias para que a experiência formativa se realize. 
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Além do poema “A Lebre” – com o qual os alunos demonstram já ter tido 

contato inúmeras vezes, mimetizando em conjunto suas frases e denunciando 

a mesmice de conteúdo e ausência de capacidade de inovação do professor – 

ocorre também uma chamada oral que enfatiza somente a capacidade de 

memorização dos alunos. Durante a chamada oral um colega de classe de 

Antoine é escolhido para recitar alguns versos. Doinel se livra dessa tarefa por 

ter inventado uma mentira grande o suficiente capaz de enfraquecer a rigidez 

do professor.  Enquanto o garoto que recita os versos faz um tremendo esforço 

para se lembrar, seu colega de trás tenta tirar sua atenção, atrapalhando-o ao 

lhe cochichar um monte de frases desconexas ao pé do ouvido; assim, o 

examinado acerta alguns versos, esquece uns e erra outros, mas, para 

enfatizar a injustiça do professor, mesmo acertando certa parte da tarefa, o 

aluno leva um zero. Para piorar a situação, o professor ainda elogia o aluno 

que a todo o tempo tentou atrapalhar o colega: “Se você lavasse a orelha, 

ouviria o que o seu colega está sussurrando” (S30. F1. C5. T. 0°33'47''). Essa 

passagem confirma a forma como as crianças são introduzidas no mundo da 

injustiça: por intermédio do mundo dos adultos.  

O posicionamento do professor de Francês diante dos alunos expressa a 

hierarquia do poder, na qual o professor é líder absoluto, utilizando-se de sua 

autoridade consumada para subjugar os alunos a todo o momento. Desse 

modo, as avaliações não abarcam o processo complexo de ensino e 

aprendizagem; não há espaço para associações particulares que denotam o 

caminho percorrido pelo raciocínio do aluno, que, diante de suas respostas, é 

meramente classificado como bom ou ruim, eliminando o potencial diagnóstico 

da avaliação, que, na verdade, tem como objetivo auxiliar o aluno ao invés de 

prejudicá-lo. Logo, o aluno que não tiver capacidade para reproduzir com 

detalhes minuciosos o conteúdo decorado terá seu desempenho prejudicado. 

O estigma de fracasso escolar acompanha Antoine até mesmo nos 

momentos em que o aluno se propõe a melhorar suas atitudes e seu 

desempenho. Até mesmo seus atos de boa vontade para o aprendizado são 

satirizados, como no caso de seu interesse pela literatura – herança deixada 

por sua avó. Mesmo diante das retaliações cotidianas que sofre do professor, 

Antoine não se revolta nem demonstra agressividade; é um aluno passivo, que 
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jamais discute ou levanta a voz para o professor. Por ser constantemente 

impedido de expor seu ponto de vista diante das situações, Antoine é 

forçosamente obrigado a reprimir o que sente. A supressão de sua 

sensibilidade o faz perder cada vez mais o contato com o seu Eu interior, fato 

que o torna emocionalmente frágil e inconstante. Antoine apresenta dificuldade 

em acessar e, portanto, lidar com suas emoções. Diante dessa censura 

frequente, suas reações irrompem em exageros, como na situação em que 

inventa a morte da própria mãe para justificar uma falta, quando na verdade 

havia cabulado a aula (S8. F1. C4. T. 0°33'02''). 

 
O amigo do personagem principal diz: "Como você não tem um bilhete de seus 
pais justificando a falta, é preciso inventar alguma coisa de muito grave." Isso é 
tudo o que o garoto sabe ao chegar à escola. O espectador pode pensar que 
ele preparou uma mentira, que talvez vá ser desmascarado — essa é a ideia 
da cena. Então o professor diz: "Onde está o bilhete de seus pais?" O garoto 
responde: "Não há bilhete." O professor fica furioso: "Você não trouxe nenhuma 
justificativa... Pois isso não vai ficar assim." Então o garoto tenta soltar sua 
enorme mentira, mas talvez não vá conseguir pronunciar uma só palavra: - É a 
minha mãe, professor, ela... Para encorajá-lo a mentir, o professor deve se 
mostrar detestável: "Sua mãe, hein, o que é que ela tem?" E é justamente 
devido à provocação do professor que o garoto tem coragem de soltar: "Ela 
morreu", olhando-o bem nos olhos. Em meus três filmes, jamais dirigi ninguém 
com tanta precisão quanto a Jean-Pierre nesta cena, pois eu sabia exatamente 
o que queria. (Truffaut, 1990, p. 101). 

 
Diante da pressão e da atitude detestável do professor, Antoine se 

sentiu encorajado a se pronunciar, inventando uma grande mentira. Diante 

da marcação do professor, o garoto aprendeu que calar-se – para depois 

fazer tudo de acordo com aquilo que lhe passava na cabeça – poderia valer 

mais a pena do que enfrentar as pessoas. Porém, ao longo de anos se 

submetendo à opressão dos pais e dos professores, Antoine fora perdendo o 

contato consigo mesmo; fora se tornando confuso, não sabia ao certo 

identificar suas vontades. A referida tirania das instituições, às vezes, 

chegava ao limite de Antoine; quando a pressão era excessiva, o garoto 

dispunha de apenas uma alternativa: a mentira. Assim, a instabilidade de 

caráter pela qual Doinel será julgado futuramente pode ter tido seu início em 

resposta à instabilidade emocional à qual era submetido no convívio com sua 

família e com a escola. 
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A adaptação de Antoine frente a esse ambiente hostil já apontava para 

uma alternativa que lhe garantia, ao menos, preservar sua sanidade. De certa 

forma, ele estava aprendendo a fingir-se submisso para, no fim, permanecer 

fazendo o que bem entendia. Por outro lado, a violência que se revolta contra a 

violência não pode ser considerada violência. Nesse convívio conturbado, 

qualquer ato de Antoine que irrompesse em agressividade seria altamente 

justificável. Mas, Antoine não tinha um temperamento agressivo; então, mesmo 

sem ter consciência, fora fixando em si certo silêncio, a dificuldade em lidar 

com suas próprias emoções que acarretaram a dificuldade de se relacionar 

profundamente com as pessoas. Antoine pairava superficialmente nos laços 

sociais estabelecidos; vivia certa solidão povoada. 

Mesmo não se revoltando, Antoine tem plena noção das injustiças que 

sofre, como no caso em que é posto de castigo no canto da sala, e então, 

escreve na parede: “Aqui sofreu o pobre Antoine Doinel; punido injustamente 

pelo professor por causa de uma beleza que caiu do céu...” (S31. F1. C1. T. 

0°05'21''), bem como na passagem em que – por conta da aplicação de uma 

extensa tarefa irrealizável – é assombrado pela lembrança da voz do professor 

enquanto usa o banheiro: ―Que eu suje as paredes da sala de aula...” (S32. F1. 

C3. T. 0°19'27''). A opção de Antoine em calar-se diante das injustiças do 

professor não é completamente consciente, mas, certamente, elas vão sendo 

introjetadas em seu íntimo e, futuramente, vão refletir no seu modo de ser. 

O professor de Francês é o principal agente dos castigos, responsável 

por aplicar aos alunos toda sorte de punições, condição agravada pelo fato de 

haver um número maior de aulas de Francês na grade curricular (ou 

característica enfatizada no professor pelo fato de ele ministrar maior número 

de aulas). Durante suas aulas não parece ser possível distinguir uma aula 

comum de um exame de desempenho. O clima é constantemente tenso. Todas 

as tarefas são cobradas autoritariamente; qualquer posicionamento ou ato dos 

alunos parecem ―valer nota‖. O professor se utiliza do conhecimento como uma 

forma de humilhar e coagir os alunos, o que demonstra sua fragilidade egoica, 

pois o professor nada mais é do que aquele que aprendeu primeiro. 

Durante diversas passagens de “Os Incompreendidos” Antoine se 

depara com a crueldade do professor. Mas, é importante ponderar que Doinel 
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não é um aluno exemplar, portanto, vale enfatizar que não se trata de assumir 

posicionamento dicotômico em relação ao professor enquanto mau e a Antoine 

enquanto bom. Em suas peripécias, Antoine merece ser corrigido; seria 

ingenuidade ignorar o caráter adaptativo da escola. Porém, Antoine é escolhido 

pelo professor como depositório de insatisfações pessoais, e assim, tem sua 

trajetória escolar marcada por retaliações constantes, muitas vezes, injustas. 

 Na primeira cena do filme, os alunos em sala de aula se divertem em 

surdina com um pôster de uma mulher seminua, que é passado de mão em 

mão enquanto o professor ministra sua aula. Ao chegar às mãos de Doinel, o 

pôster recebe uma releitura, tal como a “Gioconda L. H. O. O. Q.” de Marcel 

Duchamp24 (S33. F1. C1. T. 0°03'12''). Talvez Antoine não se desse conta de 

que por trás da brincadeira inocente havia um ato transgressor que desfigurava 

a imagem sensual da mulher, que poderia aludir à figura de sua mãe. Por mais 

que a maioria dos alunos da sala tenha participado da peripécia, somente 

Antoine é castigado: é colocado em pé, atrás da lousa móvel disposta 

lateralmente na sala de aula. Sendo assim, seu primeiro castigo compreende 

uma série de interdições – físicas, intelectuais e morais – por ter sido obrigado 

a ficar em pé durante longo período de tempo; por ter tido sua presença 

anulada ao ficar ―inexistente‖ atrás da lousa no canto de sala; por ser impedido 

de fazer sua prova, que acarreta também um declínio em seu desempenho 

escolar; e, por fim, por ser impedido de usufruir seu recreio: “O recreio é um 

prêmio, não um direito” (S34. F1. C1. T. 0°04'45''). Pelo professor de Francês 

Antoine é tratado como um condenado.  

Outro momento do exercício do poder coercitivo do professor 

relacionado à indisciplina pode ser citado quando Antoine – por ter ficado 

ocioso por um bom tempo atrás da lousa – escreve na parede a frase descrita 

há pouco como forma de desabafo diante da punição impingida pelo mestre. 

Como consequência, traz para casa uma tarefa na qual deve copiar 

incessantemente a frase: “Eu sujo as paredes da sala de aula e maltrato a 

                                                             
24

Considerada um das mais célebres composições do pintor e escultor dadaísta Marcel 
Duchamp, é realizada a obra ―Gioconda L. H. O. O. Q.‖ (1919), na qual o artista acrescenta 
finos bigodes na clássica pintura de Da Vinci. 
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prosódia francesa” em tempos verbais distintos (S35. F1. C1. T. 0°06'30''). O 

professor não deu a mínima atenção para os sentimentos do garoto; apenas 

corrigiu a gramática da frase escrita na parede e, ainda por cima, aplicou-lhe 

uma tarefa árdua e o fez passar vexame diante dos demais alunos. Ao longo 

da história, os professores receberam uma série de expressões depreciativas 

que acompanham o exercício da profissão docente. Tais expressões –  

tratadas com detalhes no tópico que embasou a presente análise – não 

perderam seu significado porque ainda não ocorreram mudanças significativas 

no modo de proceder dos professores. A única forma de quebrar esse ciclo é 

vislumbrar nos professores o potencial para reflexão crítica que lhes permita 

uma mudança de atitude em relação ao aluno. 

A atitude do professor faz parecer que, de alguma maneira, ele sente 

certo prazer em aviltar os alunos. Uma situação de rebaixamento que convém 

citar, desta vez não somente direcionada a Antoine, mas em relação ao grupo, 

é quando o professor olha para as crianças e desdenha o futuro do país: 

“Como será a bela França daqui a dez anos” (S36. F1. C2. T. 0°10'06''). Esse 

posicionamento demonstra que o professor, além de não ter as características 

necessárias para um formador, não está interessado em fornecer aos alunos a 

experiência necessária para que a formação se efetive.  

Outra situação inusitada referente à vida escolar de Antoine ocorre 

quando ele – diferentemente das outras situações nas quais desprezava seus 

estudos – tem um impulso promissor em relação à melhora de suas atitudes e 

de seu desempenho escolar. Essa mudança se deu em decorrência de uma 

conversa que Antoine teve com sua mãe, que subornou seu desempenho 

escolar em troca de mil francos. Atitude nada elogiável por parte da mãe, mas 

que despertou o interesse do trapaceiro Antoine. Não se sabe ao certo se 

Antoine aceita a proposta pelo dinheiro ou por ser uma forma de obter carinho 

e de se aproximar da mãe; mas, o importante é que Antoine é tomado por uma 

iniciativa benéfica de melhora de comportamento e, acreditando que de agora 

em diante tudo poderá mudar, Antoine acende uma vela a seu escritor favorito, 

pedindo-lhe ajuda (S37. F1. C7. T. 0°48'44''). Porém, toda a realização 

simbólica que possivelmente conduziria Antoine a uma mudança de rumo vai 

por água abaixo: o garoto se esquece de apagar a vela durante o jantar, 
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causando um incêndio em seu ―altar de sonhos‖. Tal iniciativa promissora seria 

severamente punida pelo padrasto se – pela primeira vez – sua mãe não 

tivesse intercedido por ele por conta do acordo que fizera. Gilberte explica 

parcialmente o ocorrido ao padrasto e livra Antoine do castigo.  

O desenrolar da referida confusão se prolonga na escola quando 

Antoine, influenciado por sua admiração por Balzac, realiza uma redação que 

remete a algumas frases de “O Lírio do Vale”25. Durante a entrega das notas o 

professor organiza sadicamente a devolução das redações com as notas mais 

baixas em primeiro lugar. Essa situação denota total insegurança por parte do 

professor, que, ao invés de fornecer a Doinel um incentivo por conta de seu 

bom desempenho, acusa-o de plágio e lhe dá zero, ditando sua nota em voz 

alta e ridicularizando-o, mais uma vez, diante de toda a sala (S38. F1. C7. T. 

0°53'39''). 

Antoine Doinel até se esforça em melhorar, porém é surpreendido por 

situações nas quais não conta com a sorte, tampouco com o auxílio de sua 

família ou escola. O incidente com a vela, ocasionado pela confiança na 

melhora de sua posição, atira-o de volta para o rótulo de delinquente postulado 

nos meios em que circula. Nessa disposição, Antoine é fortemente pressionado 

por duas instituições responsáveis por sua socialização. Antoine é introduzido à 

sociedade por intermédio de instituições como a família e a escola, que se 

expressam por meio do controle, da coerção e da punição, situação que o torna 

incompreendido.  

 

O professor de Inglês  

 

O professor de Inglês parece mais paciente com os alunos: fica sentado, 

portanto, olha os alunos na altura dos olhos e repete por vezes as palavras em 

inglês até que os alunos melhorem a pronúncia. Porém, suas aulas não 

despertam o interesse dos alunos e também estão voltadas para métodos de 

repetição exaustivos até que os alunos atinjam a forma padrão desejada. 

                                                             
25

 “O Lírio do Vale” (1835), livro do romancista clássico francês Honoré de Balzac (1799 – 
1850). 
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Durante a experiência escolar de Antoine não são evidenciadas muitas aulas 

de Inglês, porém, embora esse professor não tenha tanta implicância com ele, 

essa única aula passaria despercebida caso não tivesse um significado muito 

marcante para Antoine: a pergunta repetida incansavelmente pelo professor: 

“Where is the father”? “Where is the father”? “Where is the father”? (S39. F1. 

C6. T. 0°42'03''). Tal questionamento pouco faria sentido se a história de 

Antoine não tivesse o histórico de abandono do pai biológico e a negligência do 

pai adotivo. Dessa maneira, a insistência gramatical do professor transforma-se 

numa espécie de mantra que assombra o garoto. 

 

O professor de Educação Física 

 

O professor de Educação Física conduz os alunos para uma caminhada 

pelas ruas de Paris nos arredores do colégio26. Em fila – mais uma vez em 

menção à forma de organização disciplinar do exército – os alunos partem para 

a rua seguindo o professor no percurso (S40. F1. C6. T. 0°45'59''). 

Negligenciando até mesmo a segurança dos alunos (que atravessam as ruas 

correndo e sem acompanhamento), o professor, com gestos físicos 

estereotipados, sequer olha para trás para se certificar de que tudo corre bem. 

Já os alunos não acompanham nenhum dos movimentos do professor e, na 

primeira oportunidade, dão um jeito de escapar da aula enfadonha. Vão se 

dissipando aos poucos, nas quebradas das esquinas, em lojas, ou até mesmo 

invertendo o sentido da marcha. O professor, alienado, não percebe a fuga dos 

alunos e mantém a marcha, absorto em sua tarefa sem sentido, até que não 

reste um aluno sequer acompanhando sua aula. Essa passagem expressa com 

precisão o empobrecimento da experiência; o distanciamento do objeto é tal 

que os alunos já não se encontram mais ali.  

 

 

 

                                                             
26

Truffaut havia se inspirado quando da realização desta cena no filme ―Zero de Conduta” 

(1933) de Jean Vigo (1905 – 1934): cineasta francês de grande influência na realização de 
diversas cenas de seus filmes. Diante da opressão da escola, a cena conduz os espectadores 
a torcerem pela fuga dos alunos. 
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Amigos e inimigos 

 

Antoine Doinel estabelece forte vínculo afetivo com o amigo, René 

Bigey, que também tem aproximadamente treze anos. São companheiros fiéis, 

inseparáveis e confidentes. Ambos se conhecem na escola e mantêm a 

amizade até a juventude. Durante “Os Incompreendidos” René acompanha 

Antoine nas travessuras escolares e o auxilia nos momentos de dificuldade. 

Juntos, matam aula, vão ao cinema, planejam mentiras e cometem furtos. 

Certa vez, René chega a defender Antoine diante de uma represália cometida 

pelo professor de Francês, sendo repreendido por defender o colega (S41. F1. 

C7. T. 0°54'50''). A atitude de René revela a indignação em relação às 

injustiças do professor. O fato de René reagir no lugar do amigo expressa que 

Antoine não consegue lidar com a constante retaliação do professor, e então, 

vai adquirindo traços de insegurança. 

Diante das peripécias estudantis e da pressão da escola e da família, a 

situação de Antoine vai se complicando cada vez mais. O estopim dessa 

situação ocorre quando o personagem se dá conta de que não pode mais 

voltar para casa: está com medo. Como citado anteriormente, o diretor da 

escola havia cobrado atitude da família para sua contenção. Para lhe ajudar, 

René arruma um lugar para o amigo passar a noite. Tratava-se de uma antiga 

gráfica dos antepassados de René. Nessa noite, René vai até a gráfica em que 

Antoine dormia e lhe fornece um casaco de lã bem quente para protegê-lo da 

noite fria de Paris (S42. F1. C5. T. 0°37'44''). Na cumplicidade com o 

desamparo de Antoine, René chega também a abrigá-lo em sua própria casa. 

Diante da aparência suntuosa de sua casa, percebe-se, então, que embora a 

família de René seja uma família de posses, o descaso dos pais em relação ao 

colega de Antoine é o mesmo. Sua mãe, alcoólatra, e seu pai, viciado em 

corridas de cavalo, também ignoram o desenvolvimento de René; não atentam 

para a hora em que o garoto entra ou sai de casa, não descobrem os furtos 

que faz na caixa de dinheiro da família e negligenciam o fato de o filho 

esconder um amigo em casa. O posicionamento dos pais de René deixa 

evidente que o descaso da família em relação às crianças transcende as 

questões puramente econômicas.  
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Depois da tramoia em relação ao furto da máquina de escrever, quando 

teve de passar duas noites na prisão por ter sido entregue por seu padrasto, 

Antoine é transferido para o reformatório de Villejuif. René percorre um longo 

caminho de bicicleta até a costa para visitar Antoine, porém é impedido de 

entrar no reformatório por não ser da família. Antoine assiste à cena pelo vidro 

da porta da instituição, contudo não consegue ter contato com seu fiel 

escudeiro. (S43. F1. C12. T. 1°32'10''). Na mesma ocasião, está presente a 

mãe de Antoine, que, por ser da família, consegue entrar para a visita. O 

encontro é extremamente frio. Essa passagem comprova que os laços 

familiares não são sinônimo de afeto.  

A amizade dos garotos segue fiel até “Antoine e Colette”, no qual ambos 

se reencontram, assistem a concertos musicais, trocam confidências sobre 

experiências profissionais e sobre as primeiras aventuras amorosas. 

Em contraste com a emocionante relação de amizade leal e sincera que 

Antoine estabelece com René, ocorre a relação de inimizade entre Antoine e o 

colega de classe Mauricet, também de aproximadamente treze anos de idade. 

Mauricet faz questão de prejudicar Antoine em todos os momentos em que 

surge uma oportunidade: como no momento em que Antoine rabisca as 

paredes da sala de aula (S44. F1. C1. T. 0°05'53''), quando o persegue num 

dia em que havia cabulado aula (S45. F1. C4. T. 0°25'11'') e quando – no auge 

de seu sadismo – Mauricet se dá ao trabalho de ir até a casa dos pais de 

Antoine para dedurá-lo; fingindo uma preocupação em relação ao seu estado 

de saúde, Mauricet pergunta aos pais de Antoine se ele já havia melhorado, 

quando, na verdade, seu desejo era entregar os golpes de Antoine (S46. F1. 

C4. T. 0°31'31''). 

No papel de delator, Mauricet também se diverte ao prejudicar os outros 

colegas da sala de aula, como no caso da retirada das provas, em que faz 

questão de retirá-las antes que os colegas as tenham terminado. Assim como 

por Doinel e René, Mauricet não é bem quisto pelos outros colegas da sala, 

que jogam tinta e destroem seus óculos durante a realização de uma atividade. 

(S47. F1. C7. T. 0°53'02''). 

Essa postura de Mauricet apresenta traços que o identificam com a 

personalidade autoritária. Percebendo que Antoine é injustiçado e castigado 
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pelo professor e pelos pais, não poupa esforços em fazer o mesmo; sofre de 

certa tendência de identificação com o agressor. Freud (1972) afirma que a 

debilidade do ego resulta da tendência dominante à integração. De acordo com 

este ponto de vista, é possível afirmar que Mauricet se identifica com o 

professor enquanto agressor; dessa forma, apresenta seu ego enfraquecido. 

Horkheimer (2000) expõe que o processo de identificação é comumente 

direcionado àquele que detém o poder, no caso da escola, o professor. Então, 

para Mauricet, é mais fácil reproduzir um modelo estandardizado do que 

transcender aquilo que existe. A repetição daquilo que o outro faz permite a 

integração e, portanto, a dominação. No intuito de se sentir aceito pelo 

professor, Mauricet passa a agredir Antoine. Na convivência com os demais, 

são naturais as renúncias do indivíduo em relação a si mesmo para satisfazer 

aos outros. Por outro lado, a integração não pode ser total, pois impossibilita a 

individuação. Considerando-se essa elaboração, avalia-se que o indivíduo 

pouco dispõe de alternativas para se contrapor à experiência que adquire no 

convívio com as instituições, não porque a escola seja uma instituição maléfica, 

mas sim, porque nessa sociedade, a escola também está a serviço da 

dominação.  

A escola é um lócus de convivência que pode potencializar a agressão 

entre os indivíduos, tal como evidenciado nas atitudes do professor de Francês 

e reproduzido nas atitudes de Mauricet. O ego enfraquecido do professor elege 

Antoine como alvo. Por sua vez, e o ego enfraquecido de Mauricet não se opõe 

a isso. Considerando essas observações, vale refletir se o comportamento 

rebelde de Antoine Doinel não é uma forma de tentar se libertar da dominação 

que sofre diuturnamente. 

Nos demais filmes sobre As Aventuras de Antoine Doinel, as relações de 

amizade que Antoine estabelece giram em torno de resquícios das relações 

que desenvolve com as mulheres: suas amizades são as sobras dos vínculos 

dos relacionamentos afetivos que estabelecera no passado. Depois de René, 

Antoine não faz mais nenhum amigo, fato que o leva a seguir na vida como um 

solitário. 

Antes de finalizar a discussão a respeito da experiência escolar de 

Antoine e prosseguir para a análise do próximo item, é pertinente apontar –  
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com base em conceitos já tratados da teoria crítica da sociedade – alguns 

apontamentos a título de sintetizar o que foi discutido até então. 

O modelo de ego ideal que Antoine primeiramente esperava obter por 

intermédio da família não se realiza. Na relação com os professores, esse ideal 

de ego é novamente apresentado e novamente frustrado. A personalidade 

autoritária do professor de Francês é reveladora de sua fraqueza e 

insegurança. Sua frieza em relação aos alunos é expressão das relações de 

dominação presentes na sociedade, que refletem na escola. A relação entre os 

indivíduos que frequentam a escola, ou o ato social, proporciona modelos de 

identificação que podem ajudar a fortalecer ou enfraquecer o indivíduo.  A 

perturbada relação de Antoine com a família e com a escola não lhe fornece 

um modelo positivo na infância, período primordial para a estruturação de seu 

caráter. Embora o posicionamento dos pais e dos professores de Antoine não 

seja – em hipótese alguma – justificável, é importante ressaltar que tanto os 

pais quanto os professores não se desenvolvem de forma isolada em relação à 

supraestrutura; ostentam marcas que denunciam o fracasso da cultura na 

sociedade administrada, que atinge as instituições como fenômeno do trabalho 

dos homens. Nesse sentido, o fracasso da educação, que não oferece as 

condições necessárias para que ocorra a experiência formativa, expressa o 

fracasso da cultura: a pseudoformação. 

O legado histórico que acompanha e deprecia a imagem do professor 

vai além dos castigos escolares. O poder simbólico das representações que 

remete o professor à figura do carrasco abriga o alerta: se esses símbolos são 

historicamente perpetuados, as condições objetivas que fazem do professor o 

responsável pela realização do ―trabalho sujo‖ ainda persistem. A constatação 

desse problema aponta para a urgência de rompimento desse ciclo: a única 

alternativa para a educação enquanto emancipação só ocorrerá quando o 

último resquício de punição tiver desaparecido da escola; quando ela se 

colocar – e fortalecer os indivíduos para que se coloquem – contra a barbárie. 
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2.4.4.c. Reformatório 

 

Neste tópico, é analisada a trajetória institucional de Antoine Doinel; são 

retomados alguns aspectos de sua socialização na família e na escola em 

consonância com as demais experiências que as sucederam: sua estada no 

reformatório e as sequelas desse histórico em sua maturidade e em sua carreira 

profissional. 

Na mesma época da realização do primeiro filme de Antoine Doinel, outros 

cineastas também investigavam a vida de crianças em fase escolar. Vale a pena 

citar uma frase de Jean Cocteau: ―Como não existe pena de morte nas escolas, 

expulsaram Dargelos‖27. A frase de Jean Cocteau esclarece que o proceder da 

escola não se distingue das demais instituições: impinge nas crianças – que ainda 

não são indivíduos plenos – o mesmo tratamento cruel ao qual estão submetidos 

outros indivíduos à margem da sociedade. O que torna a escola diferente de uma 

cadeia é o fato de não haver uma justificativa para a entrada nela, o que é pior. 

Negligenciada pelas instituições que nada puderam fazer até o 

momento, a trajetória de vida de Antoine segue desamparada. Após inúmeros 

percalços, Antoine acaba indo parar num Centro de Observação para Menores 

Delinquentes. Tal como foi descrito anteriormente, o episódio que encaminha 

Antoine para o reformatório se dá quando ele comete o furto da máquina de 

escrever de seu padrasto. Furioso, Julien encaminha Antoine para a polícia, 

transfere sua guarda às autoridades, que, após mantê-lo detido por duas 

noites, leva-o para o reformatório (S48. F1. C10. T. 1°19'31''). Esse episódio 

ilustra a intolerância dos pais em relação ao garoto, com quem, a partir de 

então, jamais voltaram a conviver.  

 No reformatório, como nunca antes, Antoine consegue ser ouvido, e tem 

a chance de explicitar para os demais sua versão particular dos 

acontecimentos de sua vida, os quais justifica da maneira simples e inocente. A 

pessoa com quem estabelece esse diálogo é a psicóloga do reformatório, 

representada por uma voz em off (S49. F1. C11. T. 1°28'38''). A substituição da 

presença da psicóloga por apenas sua voz representa a destituição de sua 

                                                             
27

Frase do poeta, romancista e cineasta francês Jean Cocteau (1889 – 1963) em seu filme “Les 
Enfants Terribles” (1950). 
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figura enquanto pessoa humana. Por mais que consiga ser ouvido, o 

relacionamento de Antoine com a psicóloga se dá de maneira fantasmagórica. 

Na sua chance (quase única) de interação com o outro, o garoto é submetido a 

relacionar-se com uma voz destituída de suas particularidades humanas. 

Antoine não consegue estabelecer contato com uma figura dotada de um 

corpo, que tem um nome, com suas particularidades enquanto indivíduo; pelo 

contrário, a função da psicóloga não está meramente relacionada à pessoa, à 

mulher psicóloga, mas parece simbolizar ―a voz da instituição‖. Essa passagem 

expressa a exoneração do caráter humano das instituições, que, 

paradoxalmente, são criadas pelo homem e para o homem.  

 Os trechos mais significantes do diálogo estabelecido entre ambos são 

transcritos: 

 

Psicóloga: Por que você devolveu a máquina de escrever? 

Antoine: Bem, como não consegui vender, fiquei assustado. Não sei por que devolvi. 

Psicóloga: Diga-me: Parece que você roubou dez mil francos de sua avó. 

Antoine: Ela tinha me convidado para seu aniversário. Pensei que como ela é velha e 

que não muito, não precisava do dinheiro. Em breve ela ia morrer. Assim, como eu sabia onde 

ela guardava o dinheiro, peguei um pouco. Eu sabia que ela não ia perceber e não percebeu. 

Ela me deu um bom livro naquele dia. Mas minha mãe tinha o costume de revistar os meus 

bolsos. Naquela noite, deixei as minhas calças em cima da cama e ela deve ter encontrado o 

dinheiro. Não estava mais lá no dia seguinte. 

Mais tarde, ela falou comigo e tive que confessar que roubei. E então, ela me tomou aquele 

livro bom que minha avó tinha me dado. Um dia, eu pedi de volta o livro porque queria ler... e 

eu descobri que ela tinha vendido. 

Psicóloga: Seus pais dizem que você mente o tempo todo. 

Antoine: Ah, eu minto de vez em quando. Às vezes, eu falava a verdade, e mesmo 

assim, eles não acreditavam... Assim, eu preferia mentir. 

Psicóloga: Por que você não gosta de sua mãe? 

Antoine: Primeiro, ela me fez morar em uma creche. Depois, quando não tinham mais 

dinheiro, eu fui morar com a minha avó. Mas minha avó ficou velha e não pôde mais cuidar de 

mim. Então, quando fiz oito anos, voltei a morar com meus pais. Percebia que minha mãe não 

gostava de mim. Ela brigava sempre comigo, por nada. Havia brigas em casa que eu 

escutava... Minha mãe me teve antes de se casar. E uma vez ela brigou com minha avó. Foi 

quando descobri que ela pensou em fazer aborto. Eu nasci graças à minha avó. 
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Para finalizar o diálogo, a psicóloga pergunta a Antoine se ele já havia 

dormido com uma garota. Antoine responde que não, mas acrescenta que 

alguns amigos seus já. Por conta dessa pergunta a psicóloga era denominada 

pelos meninos do reformatório ―espióloga”. Afirmava Antoine: “Eu tinha apenas 

treze anos de idade e ela já estava interessada em minha vida sexual”. Nessa 

cena, Antoine expressa facialmente sua timidez, entregando sua inexperiência 

em relação ao assunto. 

O conteúdo explicitado no diálogo permite notar que as perguntas da 

psicóloga correspondem à análise da estrutura familiar de Doinel. A funcionária 

do reformatório não menciona nem questiona Antoine acerca de sua 

experiência escolar, indicando a não correspondência e a falta de continuidade 

entre as instituições.  

No que tange à relação familiar do garoto, fica evidente no discurso de 

Doinel que sua mãe jamais o aceitou, tendo nascido somente em decorrência 

de sua avó, quando esta intercedeu contra a realização do aborto pela mãe. 

Diante da gravidez indesejada, após seu nascimento, Antoine permanece 

indesejado, representando um estorvo para a mãe, que não poupava esforços 

em ser grosseira, arredia, agressiva, enfim, injusta no trato com o menino. Por 

mais drástico que tenha sido o posicionamento do padrasto em relação a 

Antoine, ele não é citado no discurso, o que faz parecer que a problemática se 

voltava para a figura materna. 

Na ocasião do furto da avó, o garoto tinha consciência do que fizera; não 

queria prejudicar a avó; não foi um ato agressivo em relação a ela, e sim, um 

posicionamento racional, embora ingênuo, em relação às finanças. No entanto, 

ao descobrir a trapaça, Gilberte rouba o filho tal como ele fizera com a avó; 

toma o dinheiro para si e, além disso, aplica-lhe mais uma punição: castiga-o 

com a venda do livro que havia ganhado de presente. 

 Quanto à acusação sobre as mentiras, fica evidente que a negligência 

dos pais em relação ao garoto o impede de realizar distinções entre a verdade 

e a mentira, optando pela mentira, numa atitude rebelde justificada pela 

indiferença dos pais em relação a ele.  

Admitidas as considerações, percebe-se que Antoine não dispõe de um 

núcleo de identificação estruturado; não tem bons exemplos para seguir em 
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casa. Seu núcleo familiar – baseado na instabilidade emocional de seus 

membros – não favorece o êxito em sua conduta. Antes de prosseguir para a 

análise dos próximos itens, é importante retomar algumas considerações. As 

instituições têm como objetivo normatizar a conduta dos indivíduos; 

institucionalização é sinônimo de controle social. As manifestações de controle 

social exercidas pela família se estendem via demais instituições, como a 

escola, o reformatório, o exército ou a prisão. No período em que Antoine 

permaneceu interno no reformatório em Villejuif, pouca coisa mudou em 

relação às experiências escolares. Antoine segue sua rotina sofrendo 

represálias e agressões físicas dos funcionários da instituição, trocando 

confidências com menores internos que cometeram crimes de verdade, e 

outros que cometeram pequenas infrações como ele. Nesse lócus, Antoine 

presencia – tal como a própria – a luta de alguns garotos a fim de se libertar do 

controle sobre a autonomia, exercido por intermédio do reformatório. 

Depois de certo período de clausura, Antoine consegue fugir, e aos 

poucos – mesmo que de maneira precária – vai sendo introduzido no convívio 

social, não por consequência do trabalho realizado pelo reformatório como 

forma de ―recuperar os indivíduos‖, mas sim, como resultado de seu próprio 

esforço pessoal a fim de adaptar-se e manter-se são.  

Esse período de sua vida corresponde às passagens de “Antoine e 

Colette”, quando, após a fuga do reformatório de Villejuif, Antoine é capturado e 

submetido a outro centro de recuperação sob uma vigilância ainda maior. 

Nessa fase, um psicólogo se interessa por seu caso e consegue a liberdade 

condicional de Antoine junto à Corte Juvenil. O jovem, então com dezessete 

anos, consegue arrumar seu primeiro emprego na Philips, com o qual 

consegue manter um pequeno apartamento em que mora sozinho.  

Nessa época, Antoine conhece Colette, jovem estudante de cerca de 

dezessete anos, e se torna íntimo dos pais da moça. Desiludido com a rejeição 

– sentimento que o acompanhou e traumatizou por toda a vida – por parte dela, 

num ato irrefletido, Antoine se alista no exército. Assim é Doinel: impulsivo, 

seus atos são baseados em emoções extremas que não passam pelo crivo da 

razão. Abaixo, Truffaut descreve o temperamento de Doinel: 
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Diante da vida, Antoine Doinel jamais reage intelectualmente, mas 
emocionalmente. Como ele "evoluiu"? Eu gostaria de citar a frase de Scott 
Fitzgerald: ―Toda vida é um processo de demolição." Sabemos muito bem que a 
vida não descreve um movimento ascendente. Haverá sempre mais viço no 
rosto de uma criança... No entanto, se tivesse que descrever Antoine Doinel no 
que ele tem de constante, eu diria que ele é animado de uma espécie de 
"coragem". Só se sente bem em situações extremas. É o contrário de um 
personagem excepcional, o contrario de um herói, mas o que o diferencia dos 
personagens médios é que jamais se acomoda nos estados de espírito médios. 
Ou está profundamente desiludido e desesperado, ao ponto de eventualmente 
temermos por ele, ou se encontra num estado de total exaltação e entusiasmo. 
Isso é o que é divertido nele e que o torna pouco previsível. (Truffaut, 1990, p. 
380). 

  

A imprevisibilidade dos atos impensados do personagem desta vez o 

conduziu a um caminho mais tortuoso do que antes: as consequências do 

alistamento no exército marcaram-no por toda a vida. 

Ingenuamente, Antoine acreditava que o exército poderia servir como 

uma espécie de retiro, no qual teria a chance de esquecer Colette e reorganizar 

sua vida. Longe de ser um fato banal, o impulso de Doinel revisita o cativeiro 

incrustado em seu íntimo; eis que o jovem se depara com a síndrome do 

pássaro criado em gaiola, que, uma vez solto, não sabe voar. O controle 

excessivo impingido ao jovem durante toda a vida institucional o condicionou à 

dependência ao controle: 

 

As instituições, também, pelo simples fato de existirem, controlam a conduta 
humana estabelecendo padrões previamente definidos de conduta, que a 
canalizam em uma direção por oposição às muitas outras direções que seriam 
teoricamente possíveis. (Berger; Luckmann, 2008, p.80). 

 

As instituições funcionam como ferramentas estatais para adaptar os 

sujeitos à ordem social estabelecida. Utilizam-se de métodos punitivos e 

coercitivos a fim de normatizar a conduta e obrigar os indivíduos a reproduzirem 

um padrão de comportamento aceitável socialmente. Tolhido de sua 

espontaneidade, Antoine não soube se manter afastado das instituições. 

Uma curiosidade que convém citar em relação às instituições é o fato de 

ter havido, em alguns países, uma troca de finais em “Os Incompreendidos”: 

 
Aconteceu também de em alguns países, como a Rússia e a Espanha, ele ter 
sido deturpado: o último plano, em que o garoto corre na praia, foi destruído, 
substituído por um comentário otimista. Não sei exatamente o conteúdo desse 
comentário, mas nos dois países o texto deve ser aproximadamente a mesma 
coisa, ou seja, que a criança será recuperada por associações e não sei mais o 
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quê. Como se fizesse algum sentido lutar contra a ambiguidade e terminar o 
filme num tom otimista ou de cunho social! (Truffaut, 1990, p. 107). 
 

A cena final em que Antoine corre na praia foi inspirada em “L’ 

Atalante”28, também de Jean Vigo (S50. F1. C13. T. 1°39'08''). A substituição 

dessa cena por uma frase otimista, além de destruir uma das cenas mais 

poéticas da história do cinema, denuncia a hipocrisia de alguns países quanto 

à confiança que depositam nas instituições: são oferecidas como solução para 

corrigir ou recuperar os indivíduos que não se enquadram na ordem social. 

Essa hipocrisia neutraliza as contradições entre a sociedade e as instituições; a 

sociedade oferece as instituições como solução para os problemas que a 

própria sociedade gera. A análise da trajetória de Antoine Doinel permite 

perceber que a sociedade não oferece recursos para auxiliar os problemas que 

a própria sociedade gera no indivíduo, assim como este, sozinho, não tem 

condições de melhorar a sociedade. Portanto, deve-se analisar profundamente 

a contradição entre aquilo que as instituições tentam corrigir quando, na 

verdade, objetivam nos indivíduos. Antoine Doinel tornara-se a personificação 

das instituições, que foram apropriadas por meio das relações sociais 

estabelecidas com seus representantes. Antoine carrega em seu íntimo a 

objetividade produzida e estandardizada pelo homem, travestida nas diferentes 

facetas do controle social. 

Desde a tenra idade, Antoine tinha problemas com a família e com a 

escola. As demais instituições que surgiram ao longo de sua história foram 

decorrentes dos problemas gerados enquanto Antoine ainda era uma criança. 

As demais instituições por que percorreu não precisariam existir se a instituição 

família tivesse feito algo por ele, ou se a escola o tivesse auxiliado de alguma 

forma, ou o reformatório, e assim por diante. Isso leva a pensar que as 

instituições, tal como se configuram, nada podem fazer pelos indivíduos, do 

ponto de vista construtivo; porém, tratam de adaptá-los a uma sociedade 

injusta causando uma infinidade de traumas que o indivíduo carregará por toda 

a vida. Assim se deu na vida de Antoine, que, mesmo depois de ter conseguido 

se libertar das instituições, permaneceu na vida como um andarilho – sempre 

                                                             
28

“O Atalante”: Filme de 1934. 
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fugindo – sem nunca conseguir estabelecer qualquer espécie de vínculo 

duradouro com as pessoas com quem conviveu, tampouco em sua vida 

profissional. Em certa passagem, é enfatizada a confiança dos pais de Antoine 

no que tange à aposta que fazem nas instituições como capazes de educar 

pelo trabalho (S51. F1. C9. T. 1°13‘44‖). Mas, se a família e a escola, que têm 

(dentre outras) a função de educar, não oferecem a experiência necessária 

para que a formação se efetive, que dirá o trabalho. 

Após algum tempo servindo ao exército, Antoine é reformado por 

instabilidade de caráter, e então, consegue se livrar das forças armadas 

francesas. A referida instabilidade de caráter pode ter sido causada pelas 

agressões que Antoine sofrera em sua trajetória no contato com as diferentes 

instituições. A essa altura, o jovem só pensava em se libertar do exército; a 

instabilidade de caráter era apenas mais um tipo de classificação a seu 

respeito. Porém, Antoine não tinha plena noção de que a vida fora do exército 

não implica, necessariamente, liberdade: implica trabalho.  

A instabilidade emocional do personagem, além de afetar seu 

relacionamento com as pessoas, condicionou as relações de trabalho que 

estabeleceu ao longo da vida a situações transitórias e empregos marginais. O 

primeiro emprego de Antoine como montador de discos da Philips foi 

substituído pela função de guarda noturno de um hotel; em seguida, passou a 

ser detetive particular, depois, funcionário de uma sapataria. Tempos depois, 

tornou-se técnico de conserto de televisores; depois, foi controlador de tráfego 

de uma maquete de navios, vendedor de flores coloridas artificialmente e, por 

fim, deu-se melhor na profissão autônoma de escritor – fato curioso para 

alguém que fora tão péssimo aluno.  

Como é possível perceber, toda a sua carreira profissional (S52. F2.C1. 

T. 0°3'38''/ F3.C3. T. 0°12'30''/ F3.C4. T. 0°20'31''/ F3.C11. T. 1°22'36''/ F4.C2. 

T. 0°02'58/ F4.C5. T. 0°31'50'') foi estruturada mediante sua inclusão em 

subempregos, biscates, funções precárias e trabalhos bizarros, todos baseados 

no desenvolvimento de funções medíocres que depreciavam o potencial de 

Doinel.  

Uma consideração importante que convém citar reside no fato de 

Antoine ser representado vestindo uniformes durante diversas passagens dos 
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cinco filmes.  Embora na escola, Antoine não usasse uniforme – está sempre 

com a mesma roupa devido às más condições financeiras de sua família – 

trata-se da primeira instituição após a família que pressiona Antoine para que 

fosse igual aos demais. Na instituição seguinte, no reformatório, passa a usar 

uniforme completo igual ao de todos os meninos que a sociedade procura 

estandardizar; já no exército e na prisão, aparece com as fardas militares. Essa 

uniformização perdura com Antoine mesmo depois de sair das instituições; é 

obrigado a usar uniformes no desenvolvimento das funções profissionais (S53. 

F1. C11. T. 1°24'57'' / F2. C1. T. 0°04'06'' / F3. C1. T. 0°02'41''). Essa condição 

de tentar impingir a Antoine similaridade aos demais possui um referencial 

simbólico muito marcante: representa a necessidade social de uniformizar 

Doinel; torná-lo igual a todos, subtrair-lhe sua autodeterminação, seu potencial 

para individuação, para a autonomia. Mas: “Engraçado, sempre há uma flor 

que não colore como as demais”. (S54. F4. C2. T. 0°03‘41‖). Antoine resiste! 

Doinel não está excluído da sociedade, porém sua inclusão se dá de 

maneira precária, portanto, perversa. Sua trajetória não transita livre entre as 

instituições e desemboca no trabalho, ou, mais especificamente, no 

subemprego. Torna-se, então, evidente a crítica ao papel deformativo das 

instituições, que, na verdade, deveriam primar pela formação. Admite-se que 

as instituições, além de normatizar a conduta, servem como preparatórias para 

o mundo do trabalho ao mesmo tempo em que se utilizam do trabalho para 

normatizar a conduta. Nesse sentido, o trabalho também pode ser entendido 

como mediação e produto do controle social; tem como objetivo adaptar o 

indivíduo à ordem estabelecida. 

De acordo com os apontamentos evidenciados, enuncia-se a 

pseudoformação do indivíduo na sociedade administrada. As instituições em 

nada auxiliaram a trajetória de Antoine Doinel; pelo contrário, obrigaram-no a 

se adaptar à ordem estabelecida, causando-lhe marcas profundas que o 

traumatizaram e determinaram seu comportamento instável e autodestrutivo 

por toda a vida. Por essa razão, o prosseguir do estudo implica a análise do 

convívio de Antoine com os demais grupos sociais.  
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2.4.4.d. Demais Grupos 

 

O tópico a seguir trata as questões referentes aos demais grupos com 

que Antoine se relaciona e que, portanto, são responsáveis pela continuidade 

de sua socialização. Além disso, é denunciada a forma como a sociedade 

tende em expelir para a margem indivíduos que não se adaptam à ordem 

estabelecida, condicionando-os a uma situação de exclusão. São evidenciadas 

passagens em que Antoine se defronta com as autoridades, como a polícia e o 

exército, bem como estas vão expelindo Antoine para uma condição que o faz 

identificar-se com os grupos marginalizados. 

 

Ladrão 

 

O primeiro contato de Antoine Doinel com criminosos de verdade se deu 

quando ele ainda estava em fase escolar. Na ocasião do furto da máquina de 

escrever de seu padrasto, Antoine e René se dirigem até a periferia de Paris 

para tentar arrumar algum dinheiro com a venda da máquina. Chegando lá, 

encontram um ladrão receptador (S55. F1. C9. T. 1°09‘22‖) com quem fazem 

um acordo para vender a máquina, oferecendo-lhe uma porcentagem da 

venda. O ladrão entra em uma pequena porta para simular a venda da 

máquina; no entanto, tenta trapacear com Antoine e René, fugindo com a 

máquina. Os dois percebem a trapaça do ladrão e vão atrás dele, que já não 

quer mais lhes devolver a máquina sem ganhar algum dinheiro. Por sorte dos 

garotos, um policial está passando, e o ladrão – único dos três que era maior 

de idade – entrega a máquina para ambos para evitar maiores complicações 

com a polícia. Como não conseguem vender a máquina, os meninos voltam 

para o escritório de Julien, e então Antoine é surpreendido pelo vigia quando 

tenta devolver a máquina ao lugar de onde a tinha tirado (S16. F1. C9. T. 

1°11'18''), fato que o faz ser entregue pelo padrasto à polícia. 
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Polícia 

 

No gabinete policial, Julien é atendido pelo comissário; conta as 

trapaças de Antoine, dizendo que tentaram de tudo com ele, só não haviam 

batido. O comissário afirma que a educação à moda antiga às vezes é a única 

solução. Então, Julien se defende afirmando que não era seu estilo. Eis que 

mais uma trapaça se revela: Julien sabia que os tapas que dera no rosto de 

Antoine em meio à sala de aula de nada poderiam servir. 

Com sua custódia transferida às autoridades com o consentimento dos 

pais, Antoine interrompe a rotina dos policiais, que são obrigados a interromper 

o jogo de tabuleiro que praticavam para levar o garoto de mão em mão: um 

toma seu depoimento, outro o encaminha para a cela, outro o tranca na cela 

junto com outros marginais até a chegada do camburão que os conduz à casa 

de detenção. Na parede da delegacia, observa-se nitidamente um cartaz sobre 

desratização (S56. F1. C10. T. 1°17'11''), numa alusão às investidas da 

sociedade em se higienizar desses ―parasitas‖.  

 

Exército 

 

Considerando-se o episódio narrado anteriormente a respeito do 

alistamento de Antoine no exército, é evidenciado em “Beijos Proibidos” o 

momento de sua dispensa. Trancado na cela, lendo novamente “O Lírio do 

Vale”, Doinel é chamado por um oficial superior. Durante a conversa, além da 

humilhação, Antoine é informado que lhe foi negada a emissão do certificado 

de boa conduta (S57. F3. C1. T. 0°05‘24‖). Sem o certificado Antoine jamais 

conseguiria emprego no serviço público, ou em qualquer empresa privada 

respeitável. Essa condição determinou todo o seu percurso profissional, tal 

como analisado no item anterior do estudo. O intrigante é pensar que se a 

escola tivesse autonomia para emitir um certificado semelhante, talvez ela o 

fizesse na tenra idade. Nas palavras do oficial superior: ―Antoine é como um 

cão que vai para qualquer lugar menos para onde é chamado”. (S58. F3. C1. T. 

0°05‘13‖) Na ignorância do exército, talvez essa seja a forma de se definir 

autonomia. 



98 

 

Prostitutas 

 

Em seu primeiro projeto, Truffaut (1990) havia intitulado “Os 

Incompreendidos” de “A fuga da Antoine” (p. 89). Durante inúmeras passagens 

dos filmes da série há menções às fugas de Antoine, que sempre aparece 

correndo (S59.F1.C2. T. 0°15'00‖ / F2.C1. T. 0°03'33'' / F3.C8. T. 1°05'59'' / 

F4.C5. T. 0°37'53'' / F5.C3. T.0°17'23''). Uma passagem que convém citar é 

durante a realização de “Amor em Fuga”, mais uma referência à fuga no título 

do filme: quando Doinel é reencontrado por sua primeira paixão, Colette, 

muitos anos depois, ela afirma para um amigo: “Aham... Doinel sai correndo. 

Este aí não mudou nada”! Essa ideia de título possui significados simbólicos 

diversos. Uma possível interpretação sugere o desejo inconsciente de Antoine 

de se libertar de uma situação de inadequação ao meios sociais em que vive. 

Outra possível análise conduz à interpretação de que a fuga de Antoine 

consiste numa incapacidade de lidar com o sofrimento constante, fazendo o 

garoto querer fugir para onde quer que seja na esperança de transformar a 

situação dolorosa na qual se encontra; Antoine foge de sua natureza interna no 

relacionamento com os demais. Alguns depoimentos de Truffaut para uma 

entrevista elucidam o temperamento do personagem: 

 

Eu lhe dizia que os revolucionários podem rejeitar Antoine Doinel por ele não 
ser contra a sociedade. Justamente. Antoine quer estar bem com todo mundo. 
Não discorda jamais. Quando algo não vai bem, ele parte... (Truffaut, 1990, p. 
264). 
 

 
Doinel não é contra a sociedade; vive em um mundo em que procura 

constantemente ser aceito. Essa disputa diária do garoto com sua própria 

realidade, seu desejo inconsciente de aceitação somado à inadequação social, 

obriga-o a estar sempre fugindo, sendo expelido para uma situação marginal29. 

                                                             
29

Nos depoimentos do diretor: ―Além das crianças - há sempre algumas em meus filmes - eu me 

interesso sobretudo pelos ladrões, mendigos e prostitutas, que são os personagens marginais dos 
quais eu não gostaria de ver a sociedade desembaraçar-se. Aliás, ela bem que gostaria que isso 
acontecesse...‖ (Truffaut, 1990, p.56). Notam-se as investidas da sociedade em tentar se livrar 
dos indivíduos que não fazem jus à ordem social. 
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Desde os treze anos de idade – fase ilustrada pelo primeiro filme – Antoine, 

que não era estrangeiro, refugiado, foragido ou criminoso, sentia-se em 

situação irregular. Por ser constantemente expelido para a margem da 

sociedade, identificava-se com os marginalizados.  

Tal como descrito, após ser dispensado do serviço militar, Antoine 

Doinel – ainda em trajes militares – vai direto à periferia de Paris, zona 

frequentada por diversos indivíduos incluídos perversamente à sociedade; 

então, entra em uma casa de prostituição (S60. F3. C2. T. 0°06'32''). Ainda em 

busca do afeto que nunca obtivera de sua mãe, desentende-se com a prostituta 

por não conseguir estabelecer um ―contato afetuoso‖. Doinel tenta acariciar e 

beijar a moça, que, por sua vez, rejeita-o, submetendo-o a um contato 

impessoal. Diante da interdição do afeto, contrariado, Antoine dispensa a 

moça. 

Em 1979, ano de lançamento do último filme de Antoine, na ocasião de 

uma entrevista concedida, Truffaut relata acerca da situação difícil do 

personagem: sua construção havia chegado a um ponto que não havia muitas 

coisas mais a se fazer por ele: 

 
Porque nem tudo é fácil nessa história. No caso de Doinel as limitações são 
enormes, na medida em que ele é uma espécie de marginal sem sequer ter 
consciência disso... Fi-lo evoluir quase que à margem da sociedade. 
Inconscientemente, chegamos a um somatório de impossibilidades com ele. 
Ele não pode se impor diante das pessoas, não pode praticar esporte... Em torno 
dele há apenas restrições, muito poucas coisas positivas... uma espécie de 
solidão, povoada evidentemente de presenças femininas, mas sem muito contato 
com os homens...Vivemos uma época de contestação em que as pessoas bem 
integradas à sociedade criticam-na e querem sair dela, enquanto ele vive 
tentando se encaixar, esforçando-se por se comunicar... (Truffaut, 1990, p. 
379). 
 

 

Antoine acabou rodeado por uma série de restrições que o impeliam 

para a solidão e que o afastavam cada vez mais. Antoine não tinha consciência 

de sua exclusão social, esforçando-se para se adaptar tal como se corresse 

atrás da sociedade, que cada vez mais o abandonava. No tópico a seguir, são 

apresentadas as tentativas de adaptação do personagem a fim de poder se 

relacionar com as pessoas.   
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2.4.4.e. Outras famílias 

 

Neste tópico, é apresentado um balanço de como a socialização de 

Antoine no contato com diferentes instituições como a família, a escola, o 

reformatório, demais grupos e seus respectivos representantes determinaram 

seu processo de individuação, bem como condicionaram seu comportamento a 

um padrão que delimitou seu relacionamento com as pessoas e sua trajetória 

de vida. 

 

A família de Colette 

 

Na frequência assídua aos concertos musicais, Antoine Doinel conhece 

Colette (S61. F2. C1. T. 0°06'46'') e se apaixona pela moça. Porém, é 

novamente acometido pela já experimentada rejeição. Embora a jovem não 

corresponda aos sentimentos do rapaz, Colette é o passaporte de Antoine para 

a tão desejada família. Nos depoimentos de François Truffaut sobre o filme: 

“Dessa vez, mostrei uma família diferente, uma família que dá certo”. (Truffaut, 

1990, p. 147) (S62. F2. C1. T. 0°15'38''). Por intermédio do relacionamento com 

Colette, Antoine obtém acesso a uma família estruturada com laços afetivos 

que jamais tivera antes. Obcecado em busca de afeto, Antoine aluga o 

apartamento de frente ao dos pais de Colette. O núcleo familiar de Colette é 

composto por seu pai, Albert Tazzy, de aproximadamente quarenta anos, e sua 

esposa, também com aproximadamente quarenta anos, de nome e profissão 

não revelada. Devido à proximidade e ao interesse, Antoine torna-se muito 

amigo dos pais da moça; então, perde Colette para sempre (S63. F2. C1. T. 

0°19'43''). 

 

A família de Christine 

 

A busca por famílias substitutas se repete no filme “Beijos Proibidos”. 

Antoine troca de garota, mas permanece interessado nas relações que 

estabelece com os pais das moças. A família de Christine Darbon é composta 

por seu pai, Lucien Darbon, e sua esposa de nome não revelado. Ambos com 
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aproximadamente quarenta e cinco anos e profissão não revelada. Tal como os 

pais de Colette, os pais de Christine acolhem, respeitam e ―adotam‖ Antoine, 

ajudando-o a arrumar um novo emprego ao ser dispensado do serviço militar 

(S64. F3. C2. T. 0°10'18''). Nessa passagem, nota-se, então, que Lucien 

(Darbon) cumpre a função de pai. 

 

A família de Fabienne Tabard 

 

Paralelo ao relacionamento com Christine, Antoine se apaixona por 

Fabienne, mulher madura de aproximadamente quarenta anos que não tinha 

filhos, ou seja, trata-se da primeira investida de Antoine em adentrar uma 

família pela porta da frente. O interesse por Fabienne Tabard pode receber 

distintas leituras: ou Antoine está amadurecendo a ponto de não mais 

necessitar de famílias substitutas, ou Fabienne, por ser mais velha do que ele, 

representa a própria figura da mãe. 

 

A família que inicia com Christine 

 

No filme subsequente, “Domicílio Conjugal”, a história se inverte: de 

filho, Antoine passa a ser pai (S65. F4. C5. T. 0°34'53''). Por ser recém-

nascido, a vida de Alphonse não é enfatizada em demasia. Fato interessante é 

a ocasião do registro de seu nome: contrariando o desejo de Christine, a mãe, 

Antoine, de forma covarde, troca o nome do filho e registra o garoto com o 

nome que bem entende (S.66. F4. C6. T. 0°43'19''). Como resquício eterno da 

lembrança do nome Doinel – cedido pelo padrasto – Antoine faz questão de dar 

a última palavra ao registrar Alphonse. 

Em “Amor em Fuga”, Antoine está se divorciando de Christine. Com 

Alphonse mais crescido, embora carinhosamente, Antoine trata o garotinho de 

cerca de sete anos como irmão, esquecendo-se de alguns compromissos com 

o filho. Uma situação que convém ser descrita é referente ao dia em que 

esqueceu que levaria Alphonse para a estação de trem na ocasião de sua 

viagem para um acampamento de férias (S.67. F5. C4. T. 0°25'29''). Essa 

passagem é muito valiosa por dois motivos: em primeiro lugar, demonstra a 
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infantilidade de Doinel, que se recusa a se portar de maneira adulta em relação 

ao filho; em segundo lugar, o esquecimento a respeito do acampamento de 

férias de seu filho pode ter relação com o trauma que sofrera na infância em 

relação aos seus pais: para Antoine ser mandado para um acampamento de 

férias significava que os pais estavam querendo se livrar dele. Agora, na 

condição de pai, Antoine é tomado de assalto pelas situações traumáticas que 

vivera em função de seus pais. 

 

A família de Sabine 

 

Em “Amor em Fuga”, a referência à família de Sabine, sua atual 

namorada, é feita somente em relação a um irmão. Ao contrário das demais 

mulheres por quem Antoine se apaixona, Sabine – moça moderna de 

aproximadamente trinta e cinco anos – é apresentada sem família, o que 

denota o amadurecimento de Antoine. Portanto, seu relacionamento com 

Sabine indica que Antoine enterrara o assunto da mãe em relação ao interesse 

que desenvolve pelas mulheres. Nesse sentido, vale citar uma queixa proferida 

por Sabine, que afirma que Antoine parece um velho (S68. F5. C1. T. 

0°52'02''). Antoine adquiriu certas manias que não consegue transpor; por 

morar sozinho por muito tempo, Antoine não consegue levar suas coisas para o 

apartamento de Sabine. 

Esclarecidas as questões que conduziram Antoine à busca desesperada 

por famílias substitutas, convém deixar um pouco de lado o interesse de 

Antoine em relação à família das mulheres a fim de investigar o interesse do 

personagem pelas mulheres propriamente ditas. A partir de agora, é analisado 

como se configura a jornada sentimental do personagem a fim de elucidar 

como o personagem se posiciona no mundo. 

A instabilidade emocional, ou a instabilidade de caráter – como foi 

definido pelas autoridades – determinou a conduta de Antoine Doinel em todas 

as facetas de sua vida. Mesmo na fase adulta, Antoine apresenta uma imensa 

dificuldade em se adaptar a situações estáveis. Essa limitação pessoal justifica 

os rompantes emocionais que conduziram Doinel a tomar algumas atitudes que 

determinaram sua trajetória tortuosa, como no caso do alistamento no exército 
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após uma desilusão sentimental. Sua vida social e amorosa é muito 

inconstante, permeada por romances obsessivos, paixões abruptas, amores 

platônicos, curiosidades por figuras exóticas, aventuras, lirismo exacerbado, 

invenções lunáticas, e até mesmo a adoção do amor de outras pessoas.  

À primeira vista, Antoine parece ser um aventureiro emocionalmente 

realizado que teve acesso às mais diversas facetas do amor; no entanto, a 

intimidade emocional de Doinel reserva um segredo oculto à visão superficial: o 

impulso frenético que conduz Antoine às mais diversas realizações é causado 

por um sentimento de incompletude que o impulsiona a buscar com unhas e 

dentes aceitação e afeto. Essa busca incessante, além de ser entrecortada 

pelo contato com a família dos outros, é permeada pela repetição de um 

padrão compulsivo de conquista que não o satisfaz: propõe-se a viver 

aventuras amorosas com mulheres que jamais o acompanhariam por um longo 

tempo e outras situações descabidas que evidenciam sua dificuldade de se 

relacionar profundamente com as pessoas. Seu envolvimento com o outro é 

fugaz, provisório. Esse comportamento pode ter sido gerado devido a uma 

sensação de deslocamento perante o mundo, que o leva a cometer atos 

insensatos, magoando as pessoas com quem convive, afastando-as e 

destruindo os pequenos laços que conseguira estabelecer. Antoine Doinel se 

sabota, se autodestrói não só inconscientemente. 

 Antoine é inseguro, frágil; jamais discute com alguém e não encara as 

situações de frente. Sua autoexclusão inconsciente o conduz a cometer atos 

que afastam as pessoas, o que faz dele um solitário. Doinel, que não se sente 

confortável em situações confortáveis, sabota sua felicidade para agir diante da 

perda e da não aceitação. Revive a rejeição por se tratar do sentimento com 

que teve que aprender a conviver desde a infância. Antoine lida melhor com 

aquilo que lhe falta do que com aquilo que tem à disposição, afastando de si a 

possibilidade de realização de relacionamentos maduros. Tal como citado por 

Truffaut anteriormente, a vida inteira de Antoine é um processo de 

desconstrução; luta inconscientemente para desconstruir o que construíra com 

muito custo, a fim de se manter numa situação de busca constante, busca esta 

que se originou na infância em decorrência da procura do afeto mediante sua 

relação tempestuosa com a figura materna.  
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No interesse que demonstra pelas mulheres, Antoine se porta de 

maneira deslumbrada, porém distante, comunicando-se por intermédio de 

terceiros; encanta-se pelos pais das pretendentes e por todo e qualquer tipo de 

diálogo que substitua o contato direto com elas, por exemplo, no contato 

mediado por cartas não correspondidas (S69. F2. C1. T. 0°16'13'' / F3. C3. T. 

0°13‘12‖), telegramas (S70. F3. C9. T. 1°11'33''/ F3. C10. T. 1°12'42''), bilhetes 

escondidos em flores (S71. F4. C9. T. 1°09'23''), conversas através de portas 

(S72. F2. C1. T. 1°22'09''/F2. C1. T. 1°26'39'') e janelas (S73. F2. C1. T. 

1°21'33''/ F4. C5. T. 0°33'17''/ F5. C8. T. 0°56'06''), conversas gestuais (S74. 

F3. C3 T. 0°12'59''/ F4. C5. T. 0°37'43''), no início de um romance intermediado 

por uma fotografia encontrada no chão (S75. F5. C7. T. 0°49'25'') e demais 

situações em que Antoine, paradoxalmente, tenta se aproximar das garotas por 

meio da distância física e emocional com elas.  

Durante o desenrolar da trama percebem-se diferentes representações 

do amor. Em “Os Incompreendidos”, o amor se efetiva – ou não se efetiva – por 

meio da rejeição materna. Em “Antoine e Colette”, o jovem é rejeitado pela 

pretendente. Em “Beijos Proibidos”, Antoine se equilibra entre as incertezas do 

relacionamento com Christine, o contato entre profissionais do sexo e a 

invenção de uma situação de amor impossível com Fabienne, esposa do dono 

de uma loja de sapatos por quem Antoine é contratado para prestar serviços de 

detetive particular, ou seja, apaixona-se pela mulher do patrão.  

Durante o desenvolvimento de sua função de detetive, na ocasião em 

que Antoine deveria descrever a aparência física de Fabienne Tabard para o 

relatório da agência de investigação (S76. F3. C8. T. 0°55'40''), Antoine 

responde à funcionária, Ida:  

 

Antoine: Ela tem uma voz encantadora, e fala inglês admiravelmente. 

Ida: Descreva-a para mim. 

Antoine: É uma mulher extraordinária! Com uma expressão muito vaga e muito doce. 

Ela tem o nariz levemente arrebitado, mas reto; espiritual! 

Ida: Suas medidas? 

Antoine: Isso eu não sei... 

Ida: Estou perguntando qual é a altura dela. 

Antoine: 1,65 sem o salto alto. 
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Ida: E o formato do seu rosto? 

Antoine: Um rosto oval perfeito… Quero dizer, um oval levemente triangular…  

Mas a sua pele é brilhante, como se fosse iluminada por dentro!  

Ida: Queremos um relatório, não uma declaração de amor. Boa Noite.  

 

Para Antoine, Fabienne Tabard não é uma mulher, é uma aparição! De 

maneira delirante, Antoine não se apaixona por uma mulher real, mas sim, por 

ela corresponder às visões românticas que Antoine sempre apreciou na arte.  

Dando continuidade ao seu devaneio estético, Antoine escreve uma carta 

desesperada à Fabienne, que acaba com sua fantasia de amor inatingível 

invadindo seu quarto e propondo-lhe uma possibilidade de aproximação real 

entre ambos (S77. F3. C10. T. 1°14'20''). A proposta consiste em ficarem juntos 

durante um tempo e depois não se encontrarem jamais. O posicionamento 

racional e sensato de Fabienne obriga Antoine a trocar seus sonhos pela vida 

real. Para Doinel, a proposta parece válida devido à sua inconstância vital, 

entregando-se, então, à aventura.  

A característica fugaz do comportamento de Doinel pode ser explicitada 

mediante a citação da cena final do mesmo filme, na qual um homem 

desconhecido e misterioso se aproxima de Antoine e Christine Darbon na rua e 

pronuncia para ela: 

 

"O sujeito com quem você está é provisório, enquanto eu sou definitivo, não a 
deixarei jamais. ficarei sempre ao seu lado, pois não preciso ganhar a vida, 
então nunca me ausentarei, estarei sempre presente." O que ele diz apavora, e 
não sabemos mais se o amor deve ser assim ou como o que Doinel oferece... 
(Truffaut, 1990, p. 203). (S78. F3. C12. T. 1°29'06''). 

  

 O estranho sujeito classifica perfeitamente a natureza interna e externa 

de Antoine Doinel, alertando também a respeito da determinação do homem 

em relação ao trabalho. O golpe baixo do desconhecido assusta Christine, mas 

– fascinada pelo lirismo inebriante de seu pretendente – opta pelo amor de 

Doinel, mesmo levando em conta sua fugacidade sentimental somada à vida 

que ele ainda tem por ganhar. 

O prosseguir dessa decisão conduz os jovens ao ―Domicílio Conjugal”. 

Mas, casado com Christine, Antoine envolve ambos em uma confusão em 

decorrência do adultério com a superficial Kyoko (S79. F4. C7. T. 0°52'49''), 
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figura exótica que desperta a curiosidade de Antoine. Porém, essa jovem 

japonesa é rapidamente descartada enquanto Antoine tenta fazer as pazes 

com sua esposa. Em certa passagem, Antoine declara-se a Christine, dizendo 

que ela é para ele como uma irmãzinha, uma filha, uma mãe (S80. F4. C11. T. 

1°26'19''). E Christine sabiamente responde: “Gostaria de ter sido sua esposa 

também”. Este trecho comprova perfeitamente a busca eterna de Antoine em 

substituir o afeto que não obtivera com mãe via relações amorosas. 

Em “Amor em Fuga”, com o divórcio de Antoine e Christine em trâmite, é 

apresentada a nova personagem, Sabine, atual namorada de Antoine. Em 

decorrência de um desentendimento entre ambos, Sabine questiona Doinel 

sobre o porquê de ele não ter revelado o que sentia por ela há mais tempo. 

Antoine responde: “Por que, em toda a minha vida, escondi minhas emoções... 

nunca dizendo nada diretamente”. (S81. F5. C12. T. 1°30‘55‖).  Diante da 

exposição, é possível identificar no comportamento de Antoine em relação às 

mulheres de sua vida os reflexos da repressão emocional e do controle sobre 

sua espontaneidade e autonomia exercido pelas instituições que em que vivera 

na infância, nas quais era impossibilitado de se expressar e expor seu ponto de 

vista. 

O interessante em “Amor em Fuga” é referente às falhas de memória 

propositais de Antoine ao recontar uma história. A falta de franqueza de Doinel 

em relação aos fatos é denunciada pelos flashbacks de memória das suas 

mulheres: 

 

Porque esse é o princípio do filme: todo mundo conta a todo mundo. Doinel 
não é totalmente franco. Mente. Conta apenas uma parte das coisas a Marie-
France no trem. Por exemplo, no tocante à aventura com Dani, ele não diz 
toda a verdade, que só ficará conhecida depois de a história ser contada por 
Claude Jade, quando ela os encontra na cama com a história do livro recoberto 
com papel jornal... Há flashbacks falsificados propositalmente, como quando 
Antoine afirma que os pais de Colette vieram morar na casa em frente à sua, 
quando ele é que tinha se mudado para se aproximar dela... Enfim, flashback 
não quer necessariamente dizer verdade. (Truffaut, 1990, p. 382). 
 
 

Ao recontar suas lembranças, trapaças e traições, Antoine é obrigado a 

confrontá-las com as lembranças das mulheres com quem convivera numa 

espécie de acerto de contas com a realidade. É passada ―a limpo‖ mais uma de 

suas traições; Antoine, receoso da amizade entre Dani e Christine – que 
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imaginava poder resultar num romance – toma a frente da situação e envolve-

se com Dani, magoando Christine mais uma vez. Por essa razão, nesse filme, 

as mulheres se juntam para esclarecer e desmentir os devaneios de Antoine 

(S82. F5. C11. T. 1°21'54''). Como escritor, Doinel escreveu um livro de 

memórias. Porém, o livro foi escrito de acordo com as lembranças que lhe 

convinham; o oportunismo do personagem foi um dos pontos geradores da 

trama. Essa aproximação ocasional entre as mulheres de Antoine é utilizada 

como recurso para uma espécie de análise em grupo na qual elas, de certa 

maneira, divertem-se com as tramoias de Antoine Doinel (S83. F5. C5. T. 

0°34'44''). 

A fim de colaborar com a análise do personagem, é apresentado, a 

seguir, um trecho de Truffaut sobre o final da série de filmes: 

   

O lirismo de Doinel frequentemente faz perdoar o resto, e é graças a isso que 
volta a conquistar Dorothée, pois é o seu aspecto mais atraente, eu acho. 
Obtemos então um final feliz por acaso ou relativamente feliz. O diálogo diz: 
"Claro, isso não vai durar por toda a vida, mas podemos fazer como se, sim, é 
isso, façamos como se." Há aqui a ideia de duas pessoas de boa-fé que tentarão 
caminhar juntas. (Truffaut, 1990, p. 381). 

 

É válido esclarecer que Dorothée equivale à personagem Sabine. Do 

mesmo modo que Christine, a nova namorada de Antoine também aceita 

conviver com o potencial efêmero e misterioso do rapaz. Assim é Antoine 

Doinel: tal como sugere a letra da música encomendada por Truffaut para este 

último filme da série (S84. F5. C1. T. 0º03‘06‖ / F5. C12. T. 1° 33‘28‖): 

 

“Toda a minha vida, é correr atrás de coisas que escapam: 

Jovens perfumadas, buquês de lágrimas, de rosas... 

Minha mãe também colocava atrás de sua orelha, 

Uma gota de alguma coisa que cheirava igual...” 

 

Antoine segue tentando acertar as contas com a mãe em cada 

relacionamento que estabelece com as garotas que encontra, superando 

alguns traumas, mas permanecendo incapaz de se livrar por completo das 

determinações da infância objetivadas institucionalmente. 
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 A fim de retomar os posicionamentos adotados em relação ao objeto de 

estudo investigado, convém, antes de encerrar o segundo capítulo, apresentar 

um balanço do que foi discutido ao longo do estudo. Cabe portanto, nesse 

momento, ressaltar algumas considerações acerca da formação de Antoine 

Doinel.  

A transitoriedade dos laços afetivos que Antoine Doinel estabelece ao 

longo da vida denuncia o enfraquecimento de seu núcleo familiar: sem a 

referência do pai biológico, com a inconstância do pai adotivo e com uma mãe 

que não o acolhe e lhe apresenta ao adultério, Antoine é atirado para uma 

busca incessante por afeto a fim de substituir os laços que não obtivera na 

infância, o que explica sua busca por famílias substitutas e o mecanismo fugaz 

de seu interesse por mulheres e amantes de sua vida.  

Quando a história se inverte, na ocasião da paternidade de Alphonse, 

Antoine – que não obtivera referência de um pai que personifica a força –  

reproduz para seu filho a figura de pai ausente e disperso, tratando o filho 

como irmão e se permitindo ―esquecer‖ as responsabilidades com o garoto. Por 

essa via, Antoine se integra às condições estabelecidas: perde as 

características de indivíduo transformador da sociedade, adaptando-se a ela e 

a uma configuração familiar enfraquecida, perpetuando o enfraquecimento da 

socialização que acomete a família. 

Por outro lado, não é possível considerar Antoine Doinel um indivíduo 

absolutamente integrado; por alguns aspectos deixou-se levar pelas forças 

malignas da manutenção do existente; por outros, foi um exemplo de 

resistência. Como ensina Adorno, existe um paradoxo entre a adaptação e a 

resistência. Tanto a adaptação quanto a resistência apresentam suas 

contradições. Ambas são positivas e negativas. Uma das tarefas da adaptação 

– a qual a educação corrobora – é adaptar os indivíduos para se orientarem no 

mundo; a adaptação é necessária e benéfica para a vida em sociedade. Mas, a 

adaptação na escola tende a acontecer de maneira imediata, sem reflexão nem 

resistência. Deve haver um equilíbrio de forças que permitam ao indivíduo 

adaptar-se ao mesmo tempo em que exerce a crítica e a resistência ao que se 

adapta. Uma vez que a adaptação é necessária, ela deve ser refletida; 
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somente a resistência à adaptação permite melhor adaptação. A simples 

adesão à sociedade administrada não garante o conforto. 

Por um lado, Antoine Doinel adaptou-se. Sua constituição íntima 

marcada pela fragilidade emocional o impeliu ao vício em suprir o afeto e à 

sujeição a subempregos que depreciavam sua capacidade e determinaram sua 

carreira profissional. Antoine foi impelido à caça da aceitação da sociedade, 

tendo que se submeter às regras do jogo. No sentir-se inadequado, Antoine 

queria mesmo era fazer parte. Ao contrário do defendido por Truffaut, Antoine 

tornara-se um sujeito médio. Emocionalmente extremo, mas praticamente 

médio; adaptável. Muito perspicaz, mas adaptado.  

Mas, justiça seja feita ao personagem, mesmo dentro dessas condições, 

Antoine encontrou uma forma de fingir-se submisso à ordem estabelecida, para 

no fim fazer aquilo que bem entendia.  

Quanto aos subempregos, aceitava-os de bom grado desde que estes 

lhe permitissem prazeres compensatórios nos quais suas vontades fossem 

sobrepostas. Para Antoine, não havia nada de tão ruim assim em ser guarda 

noturno de um hotel, desde que isso lhe permitisse ler os livros de que gostava 

durante toda a noite; não havia nada de tão ruim em ser detetive particular 

desde que isso lhe permitisse apaixonar-se e usufruir a esposa de seu chefe, 

enfim... Antoine ensina: cada minuto que se dribla do trabalho no trabalho é 

hora extra. Afinal, o que é um bom emprego? Aquele que lhe paga bem e não 

lhe resta tempo ou espírito para usar o dinheiro ganho? Aquele que lhe paga 

razoavelmente bem e acaba com a saúde e com o corpo? Ou aquele que lhe 

permite a mínima chance de subverter o desprazer do trabalho? Antoine sabia! 

Inconscientemente ou não, conhecia o lado A do subemprego. Como poucos, 

dispunha daquela sensação única de poder estar trabalhando um dia e no 

outro, não; não via razão para se subjugar a um emprego que tampouco lhe 

pagaria um salário justo. Para Antoine tanto fazia: conhecia que tanto no 

trabalho como fora dele não havia liberdade; e assim transitava pela vida: sem 

liberdade, ora com, ora sem trabalho. De certa forma, arquitetou para se dar ao 

luxo de pular de emprego em emprego desde a juventude; fome não passava. 

Durante seu investimento em Colette e Christine – com sua simpatia real – 

tornara-se uma espécie de ―parente papa jantares‖. Frequentava as famílias 
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bem estruturadas das moças e sempre ―filava a boia‖. Certa feita, um ex-colega 

de trabalho encontrou Antoine colorindo flores num pátio e, ao saber que havia 

se casado com uma jovem violinista, o amigo disse: “No fundo você sempre 

gostou das menininhas bem educadas, das burguesinhas”. E Antoine 

respondeu: “Gosto das moças que têm pais gentis; adoro os pais dos outros”. 

(S85. F4. C3. T. 0°18'51"). Nota-se que as famílias substitutas de Antoine não 

substituíam somente a ausência de afeto; faltava-lhe dinheiro também.  

Diante das condições estabelecidas, Antoine Doinel soube ser safo; 

fazia o que lhe aprouvesse sem ter que confrontar com nada. Aprendeu a 

aproveitar a vida com o que era significativo para ele, sem se importar com o 

julgamento da sociedade. Fracassado? Não. Antoine era maleavelmente 

esperto. Introduziu de contrabando seu modo de vida singular e ser fez pleno 

na condição possível. Se a atividade humana nada mais é do que o trabalho, e 

a escola surte como a preparação para ele, isso explica o fato de Antoine ser 

expelido para a margem desde a escola. O que se seguiu a partir daí foram os 

percalços de um indivíduo crítico que – integradamente excluído – não deu o 

braço a torcer às imposições do capitalismo tardio. Não haverá emancipação 

das instituições – assim como não haverá emancipação do indivíduo – 

enquanto não houver na cultura condições objetivas para esse fim.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Não: Não quero nada.  

Já disse que não quero nada.  
Não me venham com conclusões!  

A única conclusão é morrer”. 

 
Álvaro de Campos 



112 

 

Nesta investigação, procurou-se analisar – dentre as múltiplas leituras 

possíveis – as possibilidades e impossibilidades do espectro da formação do 

indivíduo na sociedade contemporânea, adotando como fonte o conteúdo 

objetivado nas obras de arte, especificamente, a história de Antoine Doinel 

expressa em cinco filmes de François Truffaut. Admitidas as dificuldades 

quanto à complexidade imbricada na verificação deste objeto de estudo em 

relação ao tempo e às condições objetivas para sua realização, percebe-se que 

esta investigação não é de natureza finita; por mais que se debruce na ânsia 

de concluí-lo, a dimensão imposta pela riqueza do material insiste em revelar-

se inacabada. Não por não haver condições para encerrá-lo, mas sim, por se 

considerar que o conhecimento é de natureza ininterrupta. Esta é a sensação 

do ―término‖ de uma pesquisa: sabe-se dever fazê-la, embora se tenha plena 

noção de não estar acabada. Portanto, o que se pretende com a pesquisa não 

é esgotar as investigações acerca da formação; ao contrário, que seus méritos 

(e também suas falhas) tenham servido para iluminar algumas inquietações 

que se iniciaram nesta investigação e que transcendem para a realização de 

futuras pesquisas que se dediquem a estudar a arte e a formação. A 

consciência da incompletude benéfica do objeto de estudo aponta para a 

necessidade de crítica permanente em relação a todo e qualquer objeto.  

Por mais chegada a hora de término da pesquisa, a crítica em relação à 

formação do indivíduo na sociedade contemporânea não deve cessar; são 

enormes os limites impostos pela cultura. Por essa razão, a fim de se 

sugerirem novas indagações, enunciam-se alguns assuntos que foram 

observados de forma sucinta e que, portanto, merecem maior atenção para o 

desenvolvimento de novas análises. Merece destaque a questão que enuncia a 

potencialidade da arte como forma de reaver no indivíduo a experiência, 

espontaneidade e autonomia que lhe foi privada de base. Como apontado no 

decorrer do estudo, uma vez que a arte autônoma é capaz de ultrapassar a 

sociedade e extrair do indivíduo algo que ainda não fora capturado, permanece 

a necessidade de investigar a arte como forma de superação do controle social 

exercido sobre a autonomia e, portanto, como expressão do fortalecimento do 

indivíduo. Nesse ínterim, também é coerente propor o exame a respeito da 

síntese entre autor e obra, de modo a sugerir que toda obra de arte – não 
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somente a autobiográfica – emerge como um autorretrato. Outra questão 

interessante a ser frisada é vislumbrar a possibilidade de verificar o potencial 

da expressão artística como forma de elaborar do passado, tomando como 

hipótese a proposição de que as reminiscências do indivíduo possam irromper 

em obras, não em traumas. 

A objetividade da história de Antoine Doinel em consonância com o 

referencial teórico adotado permitiu analisar o indivíduo e as possibilidades e 

impossibilidades da formação na sociedade administrada, consentindo verificar 

– dentre as demais considerações descritas ao longo do estudo – que as 

relações sociais estabelecidas em convívio com diferentes instituições como a 

família, a escola, o reformatório e demais grupos são determinantes na 

formação do indivíduo; objetivam marcas profundas em seu modo de ser, 

condicionam o comportamento, as escolhas, relacionamentos afetivos, 

casamento e a relação com os filhos. Nessa medida, constata-se que as 

instituições determinam o indivíduo por toda a vida. Vale ressaltar que a 

apropriação do indivíduo das instituições contrainterage na sociedade, 

evidenciando o movimento dialético entre a unicidade a e supraestrutura, que, 

por sua vez, são indissociáveis do modo de produção econômica vigente. 

O capitalismo tardio, voltado para a produção excessiva de bens de 

consumo, subjugou o processo de formação à economia. As instituições como 

a família, escola e demais grupos que formam a sociedade são submetidos às 

suas leis. A crise que acomete a formação cultural tem sua origem na divisão 

social do trabalho. Uma educação voltada para o trabalho e/ou uma educação 

pelo trabalho anuncia seu declínio. Uma vez declarada submissão ao poder 

econômico e estando subordinadas às leis do capital, a formação cultural e a 

educação assumem seu potencial de dominação. Portanto, não se deve apelar 

cegamente para a educação como solução dos problemas sociais; há de se 

considerar a gama de determinações que acomete a todas as instituições, 

dentre elas a escola. A racionalidade produtivista atingiu a escola na mesma 

medida em que atingiu todo organismo social: faltam condições objetivas para 

que a formação se realize. A análise da formação do indivíduo não pode ser 

verificada isoladamente; implica denunciar os enleios de sua impossibilidade 

para que seja possível interferir em seu rumo, que tende a perpetuar-se.  
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Nessa perspectiva, a educação surte como uma alternativa para a 

fortificação do indivíduo, a resistência, a desbarbarização e a emancipação da 

sociedade. Surte como uma alternativa desde que atente para a necessidade 

de intervenção urgente no âmbito da determinação social e psicológica a que 

os alunos estão submetidos. Deve-se atentar para o legado simbólico 

imbricado na imagem do professor para que todas as formas de punição e 

abuso da força sejam extintas da escola. Admitindo-se que não são possíveis 

soluções mágicas, deve-se ao menos assegurar que a experiência escolar seja 

menos traumática. Nos moldes em que se encontra, a escola tende a contribuir 

com a sociedade dada. Tal como se manifesta – a pura aplicação de 

conhecimentos apropriados de acordo com a perspectiva intelectualista – a 

educação parece impotente para transformar a si mesma e a sociedade, 

colaborando para a manutenção do existente. Por outro lado, é ingênuo pensar 

que a família e a escola são instituições ilhadas; suas características são as da 

sociedade. Mudanças nas condições serão possíveis somente por meio da 

união de forças para o bem comum dos homens; tanto a família como a escola 

por si só não são capazes de mudar o mundo, o que é preocupante ao se 

pensar que a tendência geral da sociedade é retroalimentar a si mesma e gerar 

um clima que potencializa a barbárie. Como evidenciado no desenvolvimento 

do estudo, as condições e o clima social que conduziram a Auschwitz ainda 

não foram superados.  

Ao denunciarem as forças avassaladoras da manutenção do existente e 

o perigo iminente de uma catástrofe, os autores da Escola de Frankfurt alertam 

o quanto urge a necessidade de rompimento desse ciclo. A Teoria Crítica da 

Sociedade desvenda alguns caminhos possíveis, mas não se propõe a 

fornecer receitas ou soluções mágicas que somente mascaram e agravam os 

problemas. Com o mesmo raciocínio se orientam as intenções deste estudo, 

que jamais se propôs à aplicação prática direta, mas que ostenta a reflexão 

acerca da vasta teia de determinações que engloba o processo de formação do 

indivíduo.  

Como ensinam os autores, a experiência formativa implica a abertura 

total ao objeto para somente por essa via tornar-se experiente. Na era da crise 

da formação, existe uma ruptura permanente na mediação que aproxima 
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indivíduo e objeto, garantindo a manutenção e a continuidade do 

empobrecimento da experiência, que converte a formação em 

pseudoformação. Posterior à sociedade, o indivíduo tem sua existência pré-

determinada por regras que antecedem seu nascimento, nas quais a 

dominação está presente em sua origem e seu caminhar. Os grupos são 

instituições que medeiam a relação entre o indivíduo e a supraestrutura, 

ficando responsáveis pela socialização do indivíduo e pela introdução do 

mesmo às regras da sociedade. Cabe ao indivíduo apropriar-se – da melhor 

maneira – do paradoxo que existe entre adaptação e resistência, do qual é 

exemplo a formação de Antoine Doinel, que tentava a todo custo libertar-se da 

opressão que sofria diuturnamente. 

 A trajetória de Antoine Doinel expressa com precisão a impossibilidade 

de realização da formação na sociedade administrada, que acarreta a 

desumanização do homem e impede sua transformação via experiência, desde 

já empobrecida. A realização do homem é interceptada, falsa. Por essa razão, 

admitida a necessidade de adaptação, vale deixar claro que ela não deve ser 

total. Dadas as condições objetivas que a impedem, a formação deve apontar 

para a negação: crítica permanente, resistência, recusa do existente, não 

identificação, não integração, afastamento e inadequação à ordem 

estabelecida; e curiosamente, essas são as características de Antoine Doinel, 

que, rejeitado pela família e pela escola, passou a vida tentando se adaptar 

justamente porque se sabia resistente. Não é possível dizer que não sofrera 

com a sensação de inadequação que o acompanhou por toda a vida e que o 

fez tomar drásticas atitudes autodestrutivas. Mas uma coisa é certa: Antoine 

não deu o braço a torcer ao autoritarismo da família, da escola, da polícia, do 

reformatório, do exército, tampouco a todos os representantes carrascos que 

fizeram valer as regras de uma sociedade injusta. Mesmo com a falta de 

estrutura em todos os níveis de sua socialização e diante das atrocidades que 

sofrera, Antoine não se tornou um mau caráter. Seu ego fortalecido permitiu-lhe 

resistir às agressões sem se tornar ou se identificar cegamente com a figura do 

agressor. Parafraseando Walter Benjamin: “O sucesso está com os 

fracassados”. Para aqueles que tiveram pena de Antoine por ter sido entregue 

à ama de leite logo nas primeiras horas de nascimento e depois à avó, não 
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contavam que talvez ambas fossem as únicas pessoas responsáveis por seu 

lirismo, sua doçura, características que se tornariam questionáveis caso ele 

estivesse desde sempre com a mãe biológica, fato que fez cair por terra o 

protótipo idealista acerca da configuração do núcleo familiar burguês. Por essa 

razão, há que se manter a crítica ao processo de formação do indivíduo 

enquanto fortificação do Eu, estruturação da personalidade, potencial para a 

reflexão, resistência, autonomia e consciência crítica pelas vias da educação e 

da cultura na sociedade burguesa. Criticar a formação é – antes de tudo – 

negá-la; é impedir que lhe capture o espírito; é resistir ao modo como se 

apresenta à sociedade vigente, contrapondo-se à desumanização inerente a 

esse processo. Antoine Doinel – pelo simples fato de existir – obrigou a escola 

a ter contato com o diferente, com o não estandardizado, com a 

autodeterminação que lhe permitiu não aceitar cegamente as imposições da 

cultura. Sua alma rebelde e coerente fez com que a escola e seus 

representantes assumissem sua total inabilidade em lidar com a sublime 

sensatez daquilo que foge à regra. O Eu fortificado, até subversivo, de Antoine 

denuncia o anacronismo da escola; seu aparato volvido para a apropriação de 

conteúdos administrados somente reproduz a ordem estabelecida, e não 

permite ao aluno transformar-se no curso da interação direta com o objeto. A 

experiência escolar é empobrecida, é falsa, a formação que a escola oferece é 

pseudoformação. Antoine nos obriga a ver isso.  

 Nas demais instituições por onde Antoine passou após a escola, nada se 

alterou. Nosso herói seguiu recebendo toda sorte de retaliações: foi maltratado 

na delegacia e obrigado e dividir a cela com criminosos de verdade; no Centro 

de Observação para Menores Delinquentes, foram-lhe impingidas punições 

verbais e físicas; foi humilhado no exército, dispensado por instabilidade de 

caráter e teve seu certificado de boa conduta negado. Não só a boa conduta de 

Antoine lhe foi negada. Foi negada sua realização. Como ensinam os 

frankfurtianos, a realização do homem está no que lhe foi privado. A análise do 

homem implica interpretar aquilo que ele não é ou o que não pode ser. 

Preservar a experiência formativa é o mesmo que preservar a realização do 

homem na sociedade, ou, mais tragicamente, o homem e a sociedade.  
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 Em contrapartida, a mera comprovação do perigo iminente não significa 

entregar-se a ele. A constatação de que as formas sociais entravam o 

desenvolvimento do indivíduo não implica abandonar-se de forma fatalista. 

Deve-se tomar consciência da falsidade da formação para tentar superar as 

condições e as limitações que converteram – e convertem – o homem em 

pseudoformado. Trabalho árduo e contínuo tem de ser feito; a tendência real é 

ser tomado pelas forças malignas da manutenção do existente que furtam a 

consciência e o poder de ação, fazendo o homem se iludir acerca de sua 

própria condição ou impedindo a tomada de atitude para reverter esse quadro. 

A tendência da cultura é furtar do indivíduo a liberdade e a autodeterminação, 

fazendo-o abrir mão de si mesmo e o impelindo a militar contra seus próprios 

objetivos. 

Ora, por que, então, o homem se deixa levar se tem consciência das 

determinações a que está submetido? Sob a alçada das condições objetivas da 

sociedade administrada, a consciência é falsa. A supraestrutura se expressa no 

indivíduo, imprimindo-lhe marcas vis que tendem para um estado de natureza 

inerte. Como apontado, não existem soluções fáceis; a superação desse 

estado requer tempo, empenho, abertura, reflexão e crítica constante por parte 

do indivíduo, e mesmo assim – considerando a dialética entre indivíduo e 

sociedade – como pode o indivíduo resistir à sua própria cultura? Nunca se 

estará completamente isento das determinações impostas pela cultura. Mas, 

“há sempre uma flor que não colore como as demais”. Antoine resiste! 

A tomada de consciência a respeito de sua falsidade é o primeiro passo 

para negar a pseudoformação à qual os indivíduos estão submetidos. A crítica 

à cultura – ao invés de se esquivar – deve acolher suas contradições. Um bom 

caminho para retomar a formação que foi convertida em pseudoformação é 

restaurar a experiência genuína, a reflexão crítica, a autonomia e a liberdade 

que foi privada de base, mas que a razão oferece condições suficientes para 

buscar. Como? Que a recusa de Antoine Doinel em aderir às formas 

estabelecidas da sociedade aponte para a possibilidade de superação dessa 

realidade. No mais, se possível for, cabe a cada um refletir por si mesmo: 

“Cada um sente por si próprio o que está faltando”.  
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ANEXO 1a: 

Filme 1: “Os Incompreendidos” – Ano: 1959 

2.4.2. Instrumentos e técnicas de coleta de informações 

1) Fichas de descrição das situações vividas por Antoine Doinel: 

 

 

a) Caracterização dos personagens: 

 

Antoine Doinel, sexo masculino, aproximadamente treze anos, estudante. 

René Bigey, sexo masculino, aproximadamente treze anos, estudante. 

Mauricet, sexo masculino, aproximadamente treze anos, estudante. Gilberte, 

sexo feminino, aproximadamente trinta e cinco anos, secretária. Julien Doinel, 

sexo masculino, aproximadamente trinta e cinco anos, ocupação não revelada. 

Professores de francês, inglês e educação física: nomes não evidenciados, 

sexo masculino, aproximadamente quarenta anos cada. Ladrão, sexo 

masculino, aproximadamente, trinta e cinco anos. Policiais, nomes não 

evidenciados, aproximadamente quarenta anos cada. 

b) Que tipo de relacionamento os personagens mantém: 

 

Antoine Doinel é filho de Giberte. Julien Doinel é padrasto de Antoine. 

René e Mauricet frequentam a mesma escola que Antoine. Os professores 

ministram aulas para os garotos na escola regular. O ladrão é o receptador de 

um dos furtos de Antoine. A polícia é a autoridade que toma conhecimento das 

trapaças de Antoine. 

 

c) Objetivo formal que reúne os personagens destacados: 

 

Antoine vive em um pequeno apartamento com sua mãe Gilberte e seu 

padrasto Julien. René e Mauricet freqüentam diariamente a mesma sala de 

aula de Antoine com os três professores citados. O ladrão é o receptor que 

tenta vender a máquina de escrever que Antoine furtara de seu padrasto; fato 

que o faz ter contato com um grupo de policiais. 

 



 

d) Reação dos participantes ao objetivo formal da situação:  

     Antoine é um pré-adolescente em idade escolar que é rejeitado pela mãe e 

tolerado pelo padrasto, que lhe forneceu seu sobrenome. René torna-se um 

grande amigo e companheiro de Doinel durante a vida escolar; o acompanha 

durante os bons e maus momentos. Mauricet é colega de sala dos meninos; 

delator de todas as peripécias de Antoine. O professor de francês é muito 

autoritário, rígido e severo no trato com os garotos que frequentam a sala de 

aula, principalmente com Antoine; os demais professores são mais tolerantes. 

O ladrão tenta trapacear Antoine e René. A polícia tenta conter os delitos de 

Antoine. 

 

e) Objetivos implícitos visados pelos participantes:  

     Antoine Doinel quer ser livre e independente e tenta a todo custo ser aceito 

por seus pais, colegas e professores. Porém, sua mãe não parece estar 

interessada no desenvolvimento do garoto; tem uma postura distante e severa 

em relação a ele. Durante a rotina familiar, Gilberte não se dirige à Antoine 

pelo seu nome, referindo-se a ele como “o garoto”. Não demonstra nenhuma 

relação afetuosa; sua comunicação com Antoine se dá por intermédio de 

ordens proferidas em um tom de voz exaltado. Gilberte passa seus dias 

nutrindo especial interesse no desenvolvimento de casos extraconjugais. 

Julien Doinel é instável no trato com Antoine. Durante o convívio, faz algumas 

brincadeiras com Antoine; porém, é o responsável pela aplicação dos castigos 

mais severos. Seu maior interesse são as corridas automobilísticas que 

frequenta aos finais de semana. René une-se a Antoine para realizar toda 

sorte de golpes, trapaças e peripécias infantis. Mauricet é o fiel delator dos 

golpes de ambos. O professor de francês leciona suas aulas de maneira 

impositiva; não tolera nenhuma forma de indisciplina ou vadiagem, utilizando-

se de métodos coercitivos para manter a ordem. Julga-se correto na função 

que desempenha e naquilo que faz. O contato com o ladrão é um meio que 

Antoine encontra para arrumar dinheiro com a venda da máquina de escrever. 

A polícia é a autoridade que tenta adequar o comportamento de Antoine à 

forma exigida pela vida em sociedade. 



 

f) Descrição do ato social: 

 

“Os Incompreendidos” narra a história de Antoine Doinel, garoto de 

aproximadamente treze anos que é rejeitado pela mãe Gilberte e não tem um 

bom relacionamento com seu padrasto Julien, embora este, em um ato de 

bondade, tenha lhe fornecido seu sobrenome. 

A trama discorre acerca da conturbada fase escolar de Antoine. Tal como 

em sua família, Antoine apresenta enorme dificuldade de aceitação, o que 

acentua sua rebeldia na sala de aula e fora dela: é um aluno disperso, porém 

os esforços do garoto em direção à melhora de comportamento e seus 

pequenos atos de aplicação nos estudos são erroneamente interpretados 

como fraudes, o que gera no garoto uma grande sensação de injustiça e 

enfatiza ainda mais seus atos de rebeldia.  

Doinel não se sente pertencente nem confortável em todos os locais 

que frequenta: em casa é visto como um empecilho e na escola é tratado 

como delinquente. Essa sensação de completa inadequação faz com que o 

garoto permaneça numa eterna fuga; sendo expelido para as ruas, cinemas e 

parques. Matando aula com o amigo René, se divertem assistindo filmes e se 

viram como podem, cometendo alguns delitos e furtos. Esses sucessivos 

problemas em casa e na escola levam o garoto a fugir de casa e devido à 

intolerância e impaciência dos pais – na ocasião do fruto da máquina de 

escrever do escritório do padrasto – a guarda do garoto é transferida para as 

autoridades locais. Na delegacia, Antoine – mesmo sendo adolescente – 

recebe o mesmo tratamento que um adulto, dividindo o mesmo espaço com 

infratores e prostitutas. Por fim, o aluno é obrigado abandonar definitivamente 

a escola e é transferido para uma instituição para o tratamento de jovens 

delinquentes, mas, felizmente consegue fugir. 

 

 

 

 

 



ANEXO 1b: 

Filme 2: “Antoine e Colette” – Ano: 1962 

2.4.2. Instrumentos e técnicas de coleta de informações 

1) Fichas de descrição das situações vividas por Antoine Doinel: 

 

 

a) Caracterização dos personagens: 

 

Antoine Doinel, sexo masculino, aproximadamente dezessete anos, 

montador de discos de vinil da Philips. René, sexo masculino, 

aproximadamente dezessete anos, trabalha na bolsa de valores. Colette, sexo 

feminino, aproximadamente dezessete anos, estudante. Albert Tazzy, sexo 

masculino, aproximadamente quarenta anos, ocupação não revelada. Mãe de 

Colette, nome não revelado, sexo feminino, aproximadamente quarenta anos, 

ocupação não revelada.  

 

b) Que tipo de relacionamento os personagens mantém: 

 

René é amigo de infância de Antoine; dividiram passagens da vida escolar. 

Doinel conhece e se apaixona por Colette durante a freqüência em concertos 

musicais. Colette o apresenta para sua mãe e seu padrasto Albert Tazzy; que 

o convidam frequentemente para jantar. 

 

 

c) Objetivo formal que reúne os personagens destacados: 

 

Antoine mantém sua amizade com René, porém agora estão mais 

distantes, pois ambos já começaram a trabalhar. Antoine está apaixonado por 

Colette e faz de tudo para conquistar ela e a família dela. 

 

 

 



 

d) Reação dos participantes ao objetivo formal da situação:  

      

     René e Antoine trocam confidências sobre a iniciação à vida amorosa. 

Colette rejeita Antoine e leva uma vida agitada se divertindo com muitos 

amigos. Os pais de Colette acolhem Antoine tratando-o com respeito. 

 

e) Objetivos implícitos visados pelos participantes: 

 

Antoine procura ser aceito: por Colette, pela família de Colette e pelas 

pessoas de maneira geral. Colette admira a independência de Antoine que, 

com dezessete, anos já trabalha e mora sozinho. Porém o interesse da moça 

está voltado para descobrir novas aventuras e romances. Os pais de Colette 

gostam da companhia de Doinel, portanto procuram mantê-lo por perto. 

 

f) Descrição do ato social:  

 

Com a vida um pouco mais estável do que em sua infância, Antoine Doinel 

agora dispõe de um emprego fixo que lhe dá condições – como sempre 

desejou – para cuidar de sua própria vida. Doinel é funcionário da Philips, 

trabalha na confecção de discos de vinil. Este média metragem narra o 

primeiro episódio da vida amorosa de Antoine: Colette, jovem que conhece 

durante as apresentações musicais nas quais os dois eram freqüentadores 

assíduos. Neste período, Antoine reencontra René, com quem troca 

confidências – agora não mais sobre as peripécias da fase escolar, mas sim 

sobre a iniciação amorosa. As investidas de Antoine para conquistar Colette 

são extremas – Doinel chega a alugar um quarto na frente de casa de Colette 

para ficar mais próximo, porém o comportamento distante da moça e seu 

interesse em diversão e aventuras amorosas findam num investimento 

frustrado para Doinel. Por outro lado, a proximidade de ambos resulta em uma 

amizade na qual Antoine é “adotado” pelos pais de Colette. Porém, a rejeição 

de Colette – sentimento inúmeras vezes vivenciado por Antoine – faz com que 

o jovem, mais uma vez contrariado, se aliste no exército. 



ANEXO 1c: 

Filme 3: “Beijos Proibidos” - 1968 

2.4.2. Instrumentos e técnicas de coleta de informações 

1) Fichas de descrição das situações vividas por Antoine Doinel: 

 

 

a) Caracterização dos personagens: 

 

Antoine Doinel, sexo masculino, aproximadamente vinte e cinco anos, 

guarda noturno e detetive particular. Christine Darbon, sexo feminino, 

aproximadamente vinte e cinco anos, estudante de violino. Mãe de Chirstine, 

nome não revelado, aproximadamente quarenta e cinco anos, ocupação não 

revelada. Lucien Darbon, sexo masculino, aproximadamente quarenta e cinco 

anos, ocupação não revelada. Fabienne Tabard, sexo feminino, 

aproximadamente quarenta anos, esposa do dono de uma loja de sapatos. 

Comandante do exército, nome não revelado, sexo masculino, 

aproximadamente sessenta anos. Prostituta, sexo feminino, aproximadamente 

trinta anos, nome não revelado.  

 

 

b) Que tipo de relacionamento os personagens mantém: 

 

De acordo com a hierarquia das forças armadas francesa, Antoine é 

submisso ao comandante do exército. A prostituta é procurada por Antoine 

num bordel. Antoine Doinel é apaixonado por Christine. Senhor Lucien Darbon 

e Senhora Darbon são pais de Christine e amigos de Antoine. Fabienne é 

esposa do dono de uma loja de sapatos em que Antoine é contratado para 

prestar serviços de detetive.  

 

 

 

 

 



 

c) Objetivo formal que reúne os personagens destacados: 

 

Após ser humilhado e dispensado pelo comandante do exército, Antoine 

segue direto à uma casa de prostituição, onde encontra a prostituta. Tentando 

retomar a vida em liberdade após ser reformado do exército por instabilidade 

de caráter; Antoine investe em conquistar Christine e ganha a simpatia dos 

pais da moça; que o convidam sempre para jantar. Antoine presta diversos 

serviços temporários até se tornar detetive particular para o dono de uma loja 

de sapatos e assim conhece Fabienne, esposa de seu cliente.  

 

 

d) Reação dos participantes ao objetivo formal da situação: 

 

Christine tem uma vida social agitada e a princípio não corresponde às 

investidas de Antoine. A prostituta procurada rejeita Antoine. Sr e Sra Darbon 

gostam da presença do rapaz e o ajudam a arrumar um emprego de guarda 

noturno em um hotel. Antoine fica encantado por Fabienne e se tratam 

respeitosamente.  

 

 

e) Objetivos implícitos visados pelos participantes: 

 

Antoine entra em contato com o comandante por que queria se livrar do 

exército francês. À procura de afeto, Antoine tenta se relacionar também com 

prostituas. Christine quer ter Antoine por perto, não o rejeita, mas também não 

o assume como namorado, gosta da presença dele, mas prefere sair com 

outros amigos. Senhor e senhora Darbon acolhem o rapaz, o ajudam, mas são 

cúmplices diante da postura da filha. Antoine se apaixona perdidamente por 

Fabienne, que se envolve com o rapaz.  

 

 

 



 

f) Descrição do ato social:  

 

       Na tentativa de refazer sua vida, após ser expulso do exército pelo 

comandante; Antoine parte direto para um bordel à procura de afeto. Porém, a 

prostituta com quem estabelece contato o trata de maneira impessoal: não 

permite beijá-la e nem acariciá-la. Desiludido, Antoine dispensa a moça. Após 

isso, Antoine tenta retomar sua proximidade com Christine Darbon e seus 

pais, que arrumam para o rapaz um emprego de guarda noturno em um hotel. 

Christine parece desinteressada pelo rapaz, assim, segue sua vida divertindo-

se com outros amigos. Durante uma noite de guarda no hotel, Antoine é 

surpreendido por dois homens que simulam um atraso de uma hóspede para 

forjar uma flagrante de adultério, sendo, um dos homens, detetive particular. O 

incidente resulta na demissão de Antoine e, ao mesmo tempo, na amizade 

com o detetive; fato que acarreta o surgimento de sua nova ocupação. Como 

detetive, Antoine é contratado para investigar a vida do dono de uma loja de 

sapatos.  As investidas frustradas de Antoine e a postura distante de Christine 

conduzem Antoine para outra distração: Doinel se apaixona pela esposa de 

seu cliente, mas, por fim, decide ficar com Christine; que o aceita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1d: 

Filme 4: “Domicílio Conjugal” - 1970 

2.4.2. Instrumentos e técnicas de coleta de informações 

1) Fichas de descrição das situações vividas por Antoine Doinel: 

 

 

a) Caracterização dos personagens: 

 

Antoine Doinel, sexo masculino, aproximadamente trinta e cinco anos, 

vendedor de flores e controlador de tráfego de maquetes de navios. Christine 

Doinel, sexo feminino, aproximadamente trinta e cinco anos, violinista. 

Alphonse, sexo masculino, recém-nascido. Kioko, sexo feminino, 

aproximadamente trinta anos, ocupação não revelada. 

 

 

b) Que tipo de relacionamento os personagens mantém: 

 

Antoine Doinel é casado com Christine Doinel. Alphonse é o filho recém-

nascido do casal. Kioko é uma jovem oriental por quem Antoine se interessa. 

 

 

c) Objetivo formal que reúne os personagens destacados: 

 

O objetivo oficial que reúne Antoine e Christine é o matrimônio. Alphonse é 

filho do casal. Kioko é alvo do adultério de Antoine. 

 

 

d) Reação dos participantes ao objetivo formal da situação: 

        

     O casal Doinel e o filho Alphonse compartilham a monotonia do dia a dia. 

Kioko é um adendo na história do casal. Ao praticar o adultério Antoine 

modifica a rotina, porém reage a esta situação de maneira atrapalhada e 

imatura, magoando Christine e estabelecendo um novo rumo para a o casal. 



 

e) Objetivos implícitos visados pelos participantes: 

 

Acostumado à instabilidade emocional, Antoine trata de arrumar um 

subterfúgio para comprometer a dinâmica estática e confortável de sua vida. 

Antoine Doinel está sempre fugindo. Acusado de egoísta, Christine, Alphonse 

e Kioko são submetidos às oscilações de Antoine. 

 

 

f) Descrição do ato social:  

 

Casado, pai e supostamente bem empregado Antoine Doinel dá 

sequencia à sua vida dividindo o lar com sua esposa Christine e seu filho 

Alphonse. Em contraposição à sua trajetória conturbada – criança rebelde e 

jovem traumatizado por instituições que tentaram normatizar sua conduta – 

Antoine consegue levar uma vida normal, porém, sem se submeter 

absolutamente a um padrão ajustado às normas sociais. Permanece um 

sujeito à margem, mas, sempre tenta se adaptar. Como profissão, Doinel 

passa por diversas tentativas de colorir e vender flores e, por fim, se 

estabelece num ofício inusitado como controlador de tráfego de maquetes 

náuticas. Para fugir da monotonia da vida conjugal Antoine apaixona-se por 

uma jovem oriental e, um descuido coloca seu casamento a perder. Inseguro e 

atrapalhado, Antoine tenta a todo custo recuperar seu casamento ao mesmo 

tempo em que se apóia nos antigos hábitos da juventude: frequentar bordéis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1e: 

Filme 5: “Amor em Fuga” - 1979 

2.4.2. Instrumentos e técnicas de coleta de informações 

1) Fichas de descrição das situações vividas por Antoine Doinel: 

 

 

a) Caracterização dos personagens: 

 

Antoine Doinel, sexo masculino, aproximadamente trinta e cinco anos, 

escritor e funcionário de uma gráfica. Christine Doinel, sexo feminino, 

aproximadamente trinta e cinco anos, professora particular de violino. 

Alphonse, sexo masculino, aproximadamente sete anos, estudante. Colette, 

sexo feminino, aproximadamente trinta e cinco anos, advogada. Sabine, sexo 

feminino, aproximadamente trinta e cinco anos, vendedora de uma loja de 

discos de vinil. Lucien, sexo masculino, aproximadamente sessenta anos, 

ocupação não revelada. 

 

b) Que tipo de relacionamento os personagens mantém: 

 

Antoine Doinel é o pivô da história; responsável pela aproximação dos 

demais personagens. Christine Darbon é sua ex - esposa. Alphonse é seu 

filho. Colette é um antigo romance da juventude. Sabine é sua namorada 

atual. Lucien é um antigo amante de sua falecida mãe.  

 

c) Objetivo formal que reúne os personagens destacados: 

     

  Antoine, Christine e Alphonse estão reunidos em decorrência do 

agendamento do divórcio do casal. Antoine passou a noite na casa de Sabine, 

sua namorada atual. Colette é advogada e encontra ocasionalmente Antoine 

em dois momentos: na porta do fórum no qual Antoine e Christine estão se 

divorciando e numa estação de trem em que Antoine leva o filho para uma 

colônia de férias. Lucien encontra Antoine no trabalho ocasionalmente. 

 



 

d) Reação dos participantes ao objetivo formal da situação: 

 

Antoine e Christine realizam o primeiro divórcio amistoso da história, 

aquele em que o parceiro não é obrigado a apresentar provas que justifiquem 

a separação. Alphonse segue sua rotina e embarca para suas férias. Colette 

avista Antoine de longe, mas opta em não falar com ele ao encontrá-lo no 

fórum; mas, se reencontram na estação e Antoine, impulsivamente, embarca 

no mesmo trem. Sabine dá inicio a uma discussão com Antoine; que 

desmarcara um compromisso com ela para levar Alphonse à estação. Lucien e 

Antoine ficam surpresos com o reencontro e saem para tomar um café. 

 

 

e) Objetivos implícitos visados pelos participantes: 

 

Antoine quer acertar as contas com seu próprio passado, com as mulheres 

que vivera e, ao mesmo tempo, conquistar Sabine. Lucien leva Antoine para 

visitar pela primeira vez o túmulo de sua mãe que morrera enquanto ele 

estava no exército. 

 

 

f) Descrição do ato social: 

 

O filme “Amor em Fuga” revisita os acontecimentos passados da vida de 

Antoine Doinel que, atualmente é escritor e trabalha numa gráfica de livros. 

Cinco anos após ter se casado e ter um filho com Christine Darbon, Antoine 

está prestes a se divorciar. Sua mais nova paixão é Sabine, vendedora de 

uma loja de discos de vinil que Antoine conhece de maneira inusitada, 

baseando-se num ideal de realização amorosa, mas que tem seu sentido 

alterado quando se aproxima da realidade. Antoine presencia a discussão de 

um desconhecido numa cabine de telefone público que, num acesso de raiva, 

retira do bolso uma fotografia e a rasga por completo.  

 



 

Deslumbrado, Antoine entra na cabine e reconstitui a foto, fazendo emergir 

a figura de Sabine, por quem se apaixona e parte à procura. Se utilizando dos 

conhecimentos reunidos quando trabalhara numa agência de detetives – 

episódio narrado em “Beijos Proibidos”, Antoine consegue encontrar Sabine; 

porém não revela a ela seus sentimentos: não revela o episódio acerca da foto 

rasgada e finge estar vendo-a pela primeira vez; conseguindo conquistá-la. 

 Antoine Doinel é um rapaz instável em seus sentimentos, assim, em meio 

ao divórcio com Christine e durante um desentendimento com Sabine, Antoine 

– ao reencontrar Colette na estação de trem lendo o seu romance 

autobiográfico – tenta novamente conquistá-la tal como antigamente. 

No decorrer da história acontece o encontro entre as ex-mulheres de 

Antoine: Christine e Colette, que se divertem com suas aventuras. O 

reencontro com Lucien é muito marcante, pois Antoine é levado a rememorar 

os acontecimentos de infância com sua mãe e, dessa vez de se depara com 

sua morte literal, uma vez que tinha inventado a morte fictícia da mãe para se 

livrar de certas responsabilidades durante a fase escolar – episódio narrado 

em “Os Incompreendidos”.  

“Amor em Fuga”, filme de desfecho das aventuras de Antoine Doinel, é 

repleto de flashbacks que remontam às vivências das passagens anteriores e 

conduz o personagem a elaborar o passado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

2.4.2. Instrumentos e técnicas de coleta de informações 

b) Fichas de localização das situações vividas por Antoine Doinel 

 

 

SITUAÇÃO FILME CAPÍTULO TEMPO (Hora°Minuto'Segundo'')

1 Comentário sobre a gravidez da prima durante o jantar F1 C2 T. 0°17'07''

2 Mulheres descrevem os horrores do parto F1 C2 T. 0°14'55''

3 Brincando com a farinha F1 C2 T. 0°15'13''

4 Cama que bloqueia a porta da casa F1 C4 T. 0°29'45"

5 Penteadeira de Gilberte F1 C2 T. 0°11'50''

6 Antoine descobre a traição de Gilberte F1 C4 T. 0°24'35''

7 Gilberte arma álibi contra Antoine F1 C4 T. 0°30'18''

8 Mentira sobre morte da mãe F1 C4 T. 0°33'02''

9 Gilberte afirma: É por isso que você vai mal na escola” F1 C2 T. 0°13'51''

10 Bofetada de Lucien em meio a sala de aula F1 C5 T. 0°35'09''

11 A liberdade das ruas F1 C5 T. 0°36'12''

12 Leite na madrugada F1 C5 T. 0°39'32''

13 Noite na gráfica F1 C5 T. 0°37'44''

14 Cinema e parques de diversão F1/F1 C3/C3 T. 0°21'08''/ T. 0°21'37''

15 Furto da máquina de escrever F1 C9 T. 1°06'51''

16 Antoine é surpreendido na devolução do furto F1 C9 T. 1°11'18''

17 A Prisão F1 C10 T. 1°20'57''

18 Antoine conversa sobre seus pais com os pais de Colette F2 C1 T. 0°20'45''

19 Antoine visita o túmulo da mãe F5 C9 T. 1°06'45"

20 Furto nos bolsos no corredor da escola F1 C7 T. 0°54'35''

21 Atividades cronometradas F1 C1 T. 0º03'40''

22 Cena externa do recreio dos alunos F1 C1 T. 0°05'05''

23 Fachada da escola F1 C2 T. 0°10'11''

24 Janelas de vidro na porta da sala de aula F1 C1 T. 0°03'52''

25 Apito do Professor F1 C4 T. 0°33'27''

26
Professor ditando os segundos para o término do tempo de 

avaliação
F1 C1 T. 0°03'40''

27 Castigo atrás da lousa F1 C1 T. 0°03'33''

28 Aluno que cola na primeira carteira F1 C1 T. 0°03'50''

29 Poema “A Lebre” F1 C1 T. 0°07'07''

30 Colega cochichando e atrapalhando o amigo F1 C5 T. 0°33'47''

31
Frase escrita na parede que demonstra a injustiça do 

professor
F1 C1 T. 0°05'21''

32 Lembrança da voz do professor atormenta Antoine F1 C3 T. 0°19'27''

33 Bigodes no pôster da mulher F1 C1 T. 0°03'12''

34 O recreio é um prêmio, não um direito F1 C1 T. 0°04'45''

35 Lição de casa como castigo F1 C1 T. 0°06'30''

36 Professor desdenha o futuro do país F1 C2 T. 0°10'06''

37 Vela acesa para Balzac F1 C7 T. 0°48'44''

38 Nota zero na redação – acusação de plágio F1 C7 T. 0°53'39''

39 Professor de inglês F1 C6 T. 0°42'03''

40 Professor de educação física F1 C6 T. 0°45'59''

41 René defende Antoine das injustiças do professor F1 C7 T. 0°54'50''

42 René cede agasalho para Antoine dormir na fábrica F1 C5 T. 0°37'44''

43 René visita Antoine no reformatório F1 C12 T. 1°32'10''



 

 

44 Mauricet dedura que Antoine sujou as paredes F1 C1 T. 0°05'53''

45 Mauricet espiona Antoine e René nas ruas F1 C4 T. 0°25'11''

46 Mauricet denuncia Antoine para seus pais F1 C4 T. 0°31'31''

47 Alunos quebram os óculos de Mauricet F1 C7 T. 0°53'02''

48 Antoine é levado no camburão F1 C10 T. 1°19'31''

49 Voz da instituição F1 C11 T. 1°28'38''

50 Cena final do filme: Antoine chega à praia F1 C13 T. 1°39'08''

51 Educação pelo trabalho F1 C9 T. 1º13'44"

52 As profissões de Antoine Doinel

F2/F3/     

F3/ F3/ 

F4/F4

C1/C3/   

C4/ C11/       

C2/C5

T. 0°3'38''/ T. 0°12'30''/ T. 0°20'31''/ 

T. 1°22'36''/ T. 0°02'58/ T. 0°31'50''

53 Os uniformes de Antoine Doinel
F1/F2/      

F3

C11/C1/ 

C1
T. °24'57''/T. 0°04'06''/T. 0°02'41''

54 Antoine é uma flor que não colore como as demais. F4 C2 T. 0°03'41"

55 Encontro com ladrão F1 C9 T. 1º09'22"

56 Noite na penitenciária F1 C10 T. 1°17'11''

57 Certificado de boa conduta lhe é negado F3 C1 T. 0º05'24"

58 O exército define autonomia F3 C1 T. 0º05'13"

59 Antoine está sempre correndo
F1/F2/     

F3/ F4/F5

C2/C1/  

C8/C5/C3

T. 0°15'00/T. 0°03'33''/                    

T. 1°05'59''/T. 0°37'53''/T. 0°17'23''

60 Direto para a casa de prostituição F3 C2 T. 0°06'32''

61 Antoine conhece Colette nos concertos musicais F2 C1 T. 0°06'46''

62 Convivência de Antoine com os pais de Colette F2 C1 T. 0°15'38''

63
Antoine aluga apartamento em frente ao apartamento de 

Colette
F2 C1 T. 0°19'43''

64 Convivência de Antoine com os pais de Christine F3 C2 T. 0°10'18''

65 Antoine descobre que será pai F4 C5 T. 0°34'53''

66 Antoine registra o nome do filho Alphonse F4 C6 T. 0°43'19''

67 Antoine leva Alphonse à estação de trem F5 C4 T. 0°25'29''

68 Sabine se queixa das manias de Antoine F5 C1 T. 0°52'02''

69 Cartas não correspondidas F2/F3 C1/C3 T. 0°16'13''/ T. 0º13'12

70 Entrega de presentes e telegramas em tubos pneumáticos F3/F3 C9/C10 T. 1°11'33''/T. 1°12'42''

71 Bilhetes escondidos em flores F4 C9 T. 1°09'23''

72 Conversas por entre as portas F2/F2 C1/C1 T.1°22'09''/T.1°26'39''

73 Conversas por entre as janelas F2/F4/F5 C1/C5/C8 T. 1°21'33''/T. 0°33'17''/T. 0°56'06''

74 Conversas gestuais à distância F3/F4 C3/ C5 T.0°12'59''/T.0°37'43''

75 Reconstituição de fotos rasgadas F5 C7 T. 0°49'25''

76
Antoine descreve Fabienne Tabard para a agência de 

detetives
F3 C8 T. 0°55'40''

77 Fabienne invade quarto de Antoine F3 C10 T. 1°14'20''

78
Cena final de “Beijos Proibidos” – Antoine é acusado de ser 

provisório
F3 C12 T. 1°29'06''

79 Adultério com Kyoko F4 C7 T. 0°52'49''

80 Antoine descreve Christine F4 C11 T. 1°26'19''

81 Por toda a vida Antoine foi obrigado a conter suas emoções F5 C12 T. 1º30'55''

82 As mulheres de Antoine de divertem com suas aventuras F5 C11 T. 1°21'54''

83 Conflito de flashbacks F5 C5 T. 0°34'44''

84
Letra da música encomendada para último filme “Amor em 

Fuga”
F5/F5 C1/C12 T.0°03'06''/T.1º33'28''

85 Antoine Doinel é acusado de burguês F4 C3   T. 0°18'51" 



ANEXO 3 

 

1. Caracterização de François Truffaut 

 

Este tópico tem como objetivo apresentar a bibliografia do diretor de 

cinema francês; evidenciar as semelhanças entre François Truffaut e Antoine 

Doinel para verificar o caráter autobiográfico de sua obra. Também são 

descritos movimentos aos quais o cineasta tinha grande envolvimento: a 

nouvelle vague e a política de autor. Para compor de forma organizada esta 

elaboração, propõem-se os seguintes itens: 1.1. Biobibliografia de François 

Truffaut; 1.2. O Caráter Autobiográfico da Obra de Truffaut; 1.3. A Nouvelle 

Vague; 1.4. Observações sobre a Política de Autor: 

 

1.1. Biobibliografia de François Truffaut 

 

François Truffaut nasceu em Paris no dia 6 de fevereiro de 1932. 

Cineasta francês foi um dos fundadores do movimento cinematográfico 

conhecido como Nouvelle Vague e um dos maiores representantes da história 

do cinema do século vinte. Os temas principais de sua obra foram as mulheres, 

a paixão e a infância.   

François Truffaut é filho de Roland Lévy e Jeanine de Montferrand. O 

garoto jamais conheceu o pai biológico e foi criado pelos avós maternos - já 

que a mãe o rejeitara. O avô era um homem rígido, enquanto a avó despertou 

no menino a paixão pela literatura. Aos 8 anos, François perdeu a avó e foi 

morar com a mãe, que estava casada com Roland Truffaut; que registrou o 

garoto com o seu sobrenome. Foi o período mais difícil da infância de Truffaut. 

Rechaçado tanto pelo pai adotivo quanto pela mãe, seu espírito rebelde 

transformou-o em um mau aluno na escola e induziu-o a cometer alguns atos 

de deliquência.  

Naquele tempo, François Truffaut costumava matar aula para assistir a 

muitos filmes secretamente, muitas vezes com o colega de classe Robert 

Lachenay, seu grande amigo na infância. Aos 14, Truffaut abandonou a escola 

definitivamente e passou a viver de pequenos trabalhos e alguns furtos. Por 

intermédio da fundação de um cineclube em 1947, Truffaut conheceu André 



Bazin, crítico de cinema que o influenciou decisivamente. François chegou a 

fazer um acordo com o pai adotivo (abandonar o cine-clube e arrumar um 

emprego fixo), mas ao descumprir o acordo, Roland Truffaut internou-o em um 

reformatório juvenil de Villejuif e passou sua custódia para a polícia. Os 

psicólogos do reformatório contactaram André Bazin, que prometeu dar um 

emprego a François. Sob liberdade condicional, Truffaut foi internado em um lar 

religioso  de Versailles; mas seis meses depois foi expulso por mau 

comportamento.  

Tempo depois, Truffaut se tornou secretário pessoal de Andre Bazin, 

trabalhou num grupo seleto de estudiosos de cinema, atuou como crítico, foi 

contratado como jornalista e fazia contribuições regulares para publicações 

sobre cinema. Porém, subitamente, Truffaut largou a profissão e alistou-se no 

exército. Arrependido, tentou escapar, mas acabou preso por tentativa de 

deserção. Novamente, Andre Bazin intercedeu por ele e - depois de servir por 

três anos - Truffaut livrou-se do exército. 

François Truffaut foi um dos responsáveis pelo surgimento de um 

movimento que revolucionaria o cinema francês. Criada por jovens cineastas 

franceses, a nouvelle vague defendia tanto a produção autoral como também 

uma produção intimista e de baixo custo.  

  Uma importante informação que convém ser mencionada é a 

reincidência da temática educacional na obra de Truffaut. Em fevereiro de 1970 

foi lançado o filme “O Garoto Selvagem” . É o primeiro filme em que Truffaut 

ganha um papel de destaque. O papel de Truffaut é justamente  interepretar o 

professor Itard, que vivenciou a experiência de educar um menino encontrado 

na selva. Em 1976, foi lançado “Na Idade da Inocência”, filme que retoma 

novamente a temática educacional ao retratar o cotidiano de pais, alunos e 

professores em uma pequena cidade do interior da França. 

Truffaut já pensava em fazer sua autobiografia, mas problemas de saúde 

o impediram de finalizá-la. Em vinte e um de outubro de 1984, François Truffaut 

faleceu em decorrência de um tumor cerebral. 

Com o intúito de facilitar a localização da cronologia dos fatos vividos por 

Truffaut será apresentado a seguir um quadro com as respectivas datas e 

contecimentos vividos pelo diretor de cinema.  

 



Quadro 1.1 

Biobibliografia Cronológica de François Truffaut 

Datas Acontecimento 

06 de fevereiro de 1932 

Nasce François Truffaut, em Paris, filho de Roland Lévy e Jeanine de 

Montferrand. Truffaut se tornaria um dos maiores exponentes da 

Nouvelle Vague, movimento do cinema francês. 

1942 

A avó de Truffaut morre, fazendo com que o garoto vá morar com a 

mãe. Jeanine estava casada com Roland Truffaut, que registra o 

menino em seu sobrenome. 

1946 
Truffaut abandona a escola e passa a viver de pequenos trabalhos e 

furtos. 

1947 O garoto conhece André Bazin, por meio da fundação do cineclube. 

Anos 50 

Truffaut é internado no reformatório juvenil de Villejuif, saindo em 

liberdade condicional sob a custódia de André Bazin; que lhe promete 

um emprego. 

Anos 50 

Ainda sob liberdade condicional, François é internado num lar religioso 

em Versailles, sendo expulso seis meses depois por mau 

comportamento. 

Anos 50 
Truffaut se torna secretário pessoal de André Bazin, atuando 

ativamente como jornalista e crítico de cinema. 

1954 
Publica o polêmico artigo: “Uma certa tendência do cinema Francês”  

no qual é cunhada a expressão “Política de Autor”. 

Anos 50 

François larga a profissão no cinema e se alista nas Forças Armadas 

francesa. Arrependido, tenta sair e é preso por deserção. Por 

intermédio de Bazin, consegue sair três anos depois. 

1959 Os Incompreendidos (Les 400 Coupes) 

1962 Antoine e Colette (Antoine e Colette) 

1962 Amor aos 20 anos (L’amour à 20 ans) 

1968 Beijos Proibidos (Baisers Volés) 

1970 O Garoto Selvagem (L’enfant Sauvage) 

1970 Domicílio Conjugal (Domicile Conjugal) 

1976 Na Idade da Inocência (L’ argent de Poche) 

1979 Amor em Fuga (L’ Amour en Fuite) 

21 de outubro de 1984 Truffaut morre em decorrência de um tumor cerebral. 

 

Fonte: Elaborado com base em informações extraídas de BAECQUE, Antoine de; TOUBIANA, 

Serge. 1998. François Truffaut: uma biografia. Rio de Janeiro: Record e TRUFFAUT, François. 

1990. O cinema segundo François Truffaut. Anne Gillain (Org.). Tradução: Dau Bastos. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira. 

 

1.2. O Caráter Autobiográfico da Obra de Truffaut 

 

De acordo com os dados coligidos no decorrer do estudo, é possível 

perceber grande semelhança entre a vida e a obra de François Truffaut. Para 

verificar esta afirmação; convém apresentar alguns depoimentos extraídos de 

uma série de entrevistas que o diretor francês concedeu ao longo de sua vida, 



bem como descrever algumas situações curiosas que aconteceram em 

decorrência disso. 

Certa feita, num domingo pela manhã, François Truffaut entra num bistrô 

onde jamais pusera os pés e é reconhecido pelo dono do estabelecimento que 

diz: “Puxa! Estou lhe reconhecendo, vi o senhor ontem na televisão”. Truffaut, 

que não nunca faz questão de dissipar mal entendidos, pede ao homem um 

café bem forte. Naturalmente, não fora François quem teria aparecido na 

televisão na noite anterior, e sim Jean-Pierre Léaud no papel de Antoine 

Doinel. “Conto essa história porque ilustra bem a ambiguidade (e, ao mesmo 

tempo a ubiquidade!) de Antoine Doinel, personagem imaginário que acaba 

sendo a síntese de duas pessoas reais, Jean-Pierre Léaud e eu próprio”. 

(Truffaut, 2006, p. 23). A afirmação do diretor expressa a dificuldade em se 

dissociar o autor de sua obra. 

Durante uma entrevista, Truffaut foi questionado se sua infância havia 

sido triste, respondendo: “Não. Tive a de Antoine, de Os incompreendidos. Não 

há exagero no filme. Na verdade, tenho a impressão de ter omitido algumas 

coisas que poderiam parecer inverossímeis”. (Truffaut, 1990, p.15). Diante do 

apontamento de François, percebe-se o lirismo sensível que envolve a 

trajetória de Antoine que - por mais traumática que possa parecer – o diretor 

sempre encontrou meios de contar essa história de maneira leve e poética. 

François Truffaut afirma que tudo começou em setembro de 1958, na 

ocasião em que foi colocado um anúncio no jornal francês chamado France-

Soir à procura de um garoto de treze anos para ser o herói de “Os 

Incompreendidos”. Apresentaram-se cerca de sessenta crianças que 

realizaram o teste; no qual, o importante para Truffaut era encontrar 

semelhança mais moral do que física em relação à criança que fora no 

passado.  

Escolhido, o ator Jean-Pierre Léaud era menos soturno do que Antoine 

Doinel – como adolescente de quatorze anos, parecia mais saudável, 

mostrando-se bastante desafiador. Já Antoine Doinel que sempre age 

ocultamente, prefere fingir submissão, para no fim agir de acordo com o que 

lhe passa na cabeça. Como semelhanças, eram solitários, anti-sociais e viviam 

sempre “a beira da revolta”. (Truffaut, 1990, p. 24). Antoine Doinel é resultado 

da soma de três universos: da realidade, da criação, e da elaboração do ator. 



 Quando viu o filme terminado, Jean-Pierre Léaud – que jamais imaginara 

que o filme seria rodado em grandes telas; diferentemente das gargalhadas de 

costume – caiu no choro; segundo Truffaut o ator: “Reconhecia um pouco sua 

própria história por trás daquela história que fora minha”. (Truffaut, 1990, p. 25). 

Percebe-se a trama de identificações em que Truffaut, Léaud e Doinel estavam 

mutuamente submetidos. 

Aos quinze anos, François foi internado no Centro de Reabilitação para 

Menores Delinquentes em Villejuif tendo sido detido por motivo de 

vagabundagem:  

 
Eu conhecia muito bem o que mostrei no filme: a delegacia com as putas, o 
camburão, a “gaiola”, a identificação judiciária, a prisão: não quero me estender 
sobre o assunto, mas posso dizer que o que conheci era mais duro do que o 
que mostrei no filme. (Truffaut, 2006, p. 25). 

  

Truffaut afirma que procurou amenizar esse tipo de situação durante as 

filmagens para não transformar suas cenas em sensacionalismo, porém 

contraditoriamente, na ocasião de lançamento do filme, o diretor foi acusado de 

exagero. 

Quanto à adolescência, Truffaut (2006) relata que se trata de um período 

conhecido por educadores e sociólogos, mas negligenciado pela família. Se 

utilizando da linguagem dos especialistas, aponta que o desmame afetivo, o 

despertar da puberdade, o desejo de independência e o sentimento de 

inferioridade são sinais característicos desse período também conhecido como 

“originalidade juvenil”. Basta um problema aparentemente simples para gerar a 

revolta num adolescente: “O mundo é injusto, logo temos que nos virar, então 

somos incompreendidos”. (Truffaut, 2006, p. 25). As instituições são a 

mediação entre o indivíduo a supraestrutura; pelas quais o indivíduo toma 

conhecimento de regras nem sempre justas e aprende desde cedo o que 

significa controle social. 

Quando criança, tudo que Truffaut mais queria era se tornar adulto para 

cometer – impunemente – todo tipo de delitos. Para ele, a vida de uma criança 

era constituída de infrações, em contrapartida, a vida dos adultos era composta 

por acidentes:  

 



Eu descia até a rua para jogar no lixo os cacos de um prato que eu quebrara ao 
lavar a louça e, na mesma noite, ouvia os amigos de meu pai se divertirem 
contando como o carro deles batera numa árvore. A despeito dos anos 
decorridos, não mudei de opinião quanto a esse ponto e, ao ouvir um adulto 
sonhando nostálgico com a época de sua infância, tendo a achar que ele não 
tem boa memória. (Truffaut, 2006, p. 26). 

 

 O excerto acima evidencia a possibilidade de evolução de atos 

incorretos da infância em atos também incorretos, porém aceitos, na fase 

adulta. Durante a fase do desenvolvimento infantil, em virtude da suposta 

aprendizagem, nenhum deslize passa impune. Em contrapartida, na condição 

de adulto, as pessoas são capazes de se divertir diante dos acidentes que 

causam. Como a infância de François não foi das mais fáceis, o diretor a 

classifica como um período ruim a que deve passar. 

 Após o sucesso de “Os Incompreendidos” em 1959, receoso em dar 

continuidade à série de filmes de Antoine Doinel sob a suspeita de estar 

explorando um sucesso, somente em 1962, Truffaut retomou o personagem. O 

fato se deu em decorrência de um convite para participar de um esquete filme 

internacional chamado “Amor Aos Vinte Anos”; que compreende o média 

metragem do diretor, além de outros filmes de diretores convidados de vários 

países. “Antoine e Colette” (1962) nos apresenta o primeiro caso amoroso de 

Antoine, que se apaixona por uma moça que conhece num Concerto Musical 

para a Juventude.  

 

Aconteceu comigo exatamente o que coloquei em O amor aos vinte anos 
(L'Amour à vingt ans). Apaixonei-me por uma moça que eu via muito e 
encontrava nos cineclubes. Mas a tal ponto que passei a morar em frente à casa 
dela e, pensando que estava me aproximando, acabei por me afastar para 
sempre. Eu a via sempre de queda, mas, para ela, eu me tornei uma espécie de 
parente papa-jantares. Tornei-me muito amigo dos pais dela... . A situação 
acabou por ficar tão difícil para mim que entrei para o Exército. Na época havia a 
guerra da Indochina, então alistei-me para um período de três anos. (Truffaut, 
1990, p. 27). 

 
  

Em oposição aos acontecimentos de sua vida real, Truffaut substitui o 

cineclube pelas salas de concerto musical, porém não alterou a trama, que, 

embora contada com leveza, não deixa de ser uma história trágica. 

Em “Beijos Proibidos” (1968) Truffaut afirma que a escolha dos atores 

constitui a tarefa mais importante do filme: as personagens prevalecem sobre 

as situações, sobre o cenário, sobre o tema, sendo mais importantes que a 



própria construção: “Mas o pivô do filme, a sua razão de ser evidentemente é 

Jean- Pierre Léaud. Jean-Pierre me interessa por seu anacronismo e ro-

mantismo. É um jovem do século XIX”. (Truffaut, 1990, p.196). 

Como Jean-Pierre, François é nostálgico, totalmente voltado para o 

passado: 

 
Trabalho com base em meu passado e no dos outros. Aliás, esse é um dos 
motivos que me levou a pegar como tema musical do filme uma canção de 
Trenet que data de 1942. Acho que isso trará certas lembranças aos 
espectadores. Não tenho minhas antenas voltadas para o que é moderno. O que 
me move são as sensações, aquilo que já experimentei antes. É por isso que 
meus filmes são cheios de recordações de juventude. (Truffaut, 1990, p.195). 

 

Os filmes de Truffaut têm forte menção nostálgica em relação ao seu 

passado, mas também tenta fazer emergir o passado dos telespectadores. 

Sobre “Beijos Proibidos”, o diretor afirma que o intuito era fazer o filme ser triste 

e engraçado ao mesmo tempo, alternando bruscamente cenas com sensações 

opostas. Porém, afirma: “Uma vez terminado, percebo que meus filmes são 

sempre mais tristes do que eu pretendia”. (Truffaut, 2006, p. 28). O modo doce 

e sutil do diretor de fazer cinema, era influenciado por passagens não tão 

doces de sua vida. 

A construção de “Domicílio Conjugal” (1970) foi inspirada em comédias 

sobre casais. Tinha como objetivo construir episódios familiares com a intenção 

de obter o riso do público sem apelações, tratando das situações no tradicional 

estilo francês. Para realizar a trama, o diretor se utilizou de diversas situações 

reais: 

Essa forma de pesquisa também me dá alguma tranquilidade, pois continuo 
receoso quanto à elaboração de um roteiro original. Então esse método de 
entrevistas, de coleta de pequenos fatos verídicos, funciona como uma 
espécie de verificação da vida. (Truffaut, 1990, p. 267). 
 

 

A utilização de fatos reais extraídos através da pesquisa de situações 

cotidianas de pessoas comuns proporcionava a aproximação da trama do filme 

com a vida cotidiana nas pessoas, facilitando a identificação das mesmas com 

os personagens dos filmes. 

Neste filme, alguns críticos franceses afirmaram que Antoine Doinel 

havia se aburguesado, porém Truffaut acredita ter respondido à essas 

acusações no próprio filme. Numa das primeiras cenas, um ex-colega de 



trabalho encontra Antoine pintando flores num pátio e, ao saber que havia se 

casado com uma jovem violinista o amigo diz: “No fundo você sempre gostou 

das menininhas bem educadas, das burguesinhas”. (S85. F4. C3. T. 0°18'51"). 

E Antoine responde: “Gosto das moças quer têm pais gentis; adoro os pais dos 

outros”. (Truffaut, 2006, p. 30). Diante dessas expressões percebe-se a queixa 

de Truffaut em relação aos seus pais: ao ser negligenciados durante a infância, 

passou a vida como um órfão à procura de conforto em famílias substitutas. 

Diante das acusações da critica Truffaut responde: 

 

Dito isso, vejo claramente que Antoine Doinel não é anti-social. Claro, é alguém 
à margem sim, mas não revolucionário como se vê hoje em dia. A partir dessa 
constatação, admito que meus filmes sejam condenados politicamente. Doinel 
não quer mudar a sociedade. Desconfia e se protege dela, mas é cheio de boa 
vontade e desejoso, me parece, de se fazer aceitar. (Truffaut, 1990, p.263, 
264). 

 

 Os filmes de Truffaut foram muito criticados por deixar de lado questões 

políticas. Por outro lado, o diretor jamais teve o interesse de transformar seus 

filmes em obras questionadoras. Como ensina Adorno (1986), o caráter social 

está objetivado na obra de arte. Utilizar a obra como mediação política é 

abdicar de todo seu potencial transformador. A obra de arte tem fim em si 

mesma. 

Truffaut foi entrevistado sobre a série de filmes que havia composto 

durante vinte anos sobre um personagem interpretado pelo mesmo ator em 

várias passagens diferentes como sendo inédita na história do cinema. O 

diretor afirma negar o conhecimento de outra série semelhante: “Não. Isso 

existe em cinema amador, feito em casa pelas famílias, mas na história do 

cinema não acredito que haja nenhum outro caso”. (Truffaut 1990, p. 377). De 

fato, esse feito foi muito marcante na vida dos envolvidos com o trabalho, como 

por exemplo, o ator Jean-Pierre Léaud, que teve todas as fases de seu 

desenvolvimento registrado em películas.  

Truffaut relata que quando um filme está terminado há vários meses o 

laboratório que armazena o rolo de filmes entra em contato com a produção a 

fim de obter autorização para destruir o as películas não utilizadas na 

montagem final; para que o depósito não fique entulhado. Trata-se de um 

processo usual, porém no caso do ciclo de filmes de Antoine Doinel, Truffaut 



não conseguiu se decidir. Afirmava que a película dedicada a Jean-Pierre 

Léaud, que o fixava cada vez numa etapa diferente de seu desenvolvimento 

físico era mais preciosa do que no caso de outros personagens. (Truffaut, 

2006, p. 31). Nesse sentido, não se tratava apenas de destruir as sobras de um 

material não utilizado em um filme: o apego de François se justifica porque as 

películas eram registros de trajetórias de vidas; ou seja, a dele, a de Jean-

Pierre e, por que não, a de Antoine. 

 Diante do material exposto, que evidencia a multiplicidade de François 

Truffaut e Jean-Pierre em Antoine Doinel, é possível afirmar que os cinco filmes 

descritos apresentam teor autobiográfico. 

Com o intuito de facilitar a localização da cronologia dos fatos vividos por 

Antoine Doinel bem como cotejá-los com os acontecimento vividos por 

François Trufaut descritos no quadro 1.1, será apresentado a seguir um quadro 

com as respectivas datas e contecimentos vividos pelo personagem Antoine: 

 

Quadro 1.2 

Biobibliografia Cronológica de Antoine Doinel 

Data Acontecimento 

Primeiros anos de 
vida 

Nasce Antoine Doinel, filho de Gilberte. Rejeitado pelo pai biológico e 

pela mãe, passa a morar com a avó até os oito anos de idade. Conhece 

Julien Doinel, padrasto que lhe cede seu sobrenome.  

13 anos 

Doinel se rebela contra o caráter autiritário da escola e o desprezo dos 

pais. Doinel passa a faltar as aulas para freqüentarcinemas, parques de 

diversão e brincar com os amigos, principalmente René. Fase retratada 

em “Os Incompreendidos” (1959). 

17 anos 
Primeiras aventuras amorosas de Antoine e alistamento no exército. 

Fase descrita em “Antoine e Colette” (1962). 

Aproximadamente 
25 anos 

Doinel é dispensado do quartel por indisciplina. Enquanto muda diversas 

vezes de emprego (guarda noturno, detetive particular e funcionário de 

uma sapataria), reencontra sua antiga paixão Colette e apaixona-se por 

Fabienne, esposa do dono da loja de sapatos que o contratou para 

trabalhar. Episódios descritos em “Beijos Proibidos” (1968). 

27 anos 
Antoine se casa com Christine e tem um filho chamado Alphonse. Cenas 

vividas em “Domicílio Conjugal” (1970). 

Oito anos depois 

Aos 35 anos, Doinel se divorcia de Christine e se apaixona por Sabine, 

ao mesmo tempo em que reencontra Colette, adentrando novamente em 

uma confusão amorosa repleta de lembranças do passado. Fase 

retratada em “Amor em Fuga” (1979). 

 

Fonte: Elaborado com base em informações extraídas de BAECQUE, Antoine de; TOUBIANA, 

Serge. 1998. François Truffaut: uma biografia. Rio de Janeiro: Record e TRUFFAUT, François. 



1990. O cinema segundo François Truffaut. Anne Gillain (Org). Tradução: Dau Bastos. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira. 

 

1.3. A Nouvelle Vague 

 

Quando questionado sobre a expressão Nouvelle Vague, François 

Truffaut afirmou que o termo tratava-se de uma expressão cunhada pelos 

jornalistas da época que acabou por se tornar efetiva. Durante a realização do 

festival de Cannes, essa designação ou qualquer outro slogan semelhante teria 

sido criado para designar o conjunto de filmes criados naquela época.  

 

Inicialmente a nouvelle vague designava uma pesquisa oficial realizada na 
França por não sei que serviço de estatística, sobre a juventude francesa em 
geral. A nouvelle vague eram os futuros engenheiros, médicos e advogados. 
Essa pesquisa foi publicada na revista L'Express, que lhe deu todo o destaque, 
chegando até a passar algumas semanas tendo na capa: "L'Express, a revista da 
nouvelle vague." (Truffaut, 1990, p. 39). 
 

 
Este slogan não correspondia à realidade dos fatos. Isso por que, fora 

da França, acreditava-se que se tratava de uma associação de jovens 

cineastas franceses que se reuniam regularmente, tinham um mesmo plano e a 

mesma estética. Porém, o que aconteceu foi o inverso disso: por mais que 

Truffaut, Louis Malle, Godard e Chabrol1 se conhecessem, gostassem dos 

mesmos filmes e trocasses inúmeras idéias sobre isso, constata-se que cada 

diretor imprimia sua marca estritamente pessoal para cada um de seus filmes, 

tornando-os bastante diferentes uns dos outros, porém muito parecidos com 

quem os fazia.   

 

E realmente a liberdade é o único ponto que temos em comum. Há muito que os 
grandes diretores franceses tinham perdido o hábito de escolher o assunto a ser 
filmado, isto é, uma concepção de filme que trouxessem dentro de si, algo que 
sentissem visceralmente, que existisse em suas cabeças. (Truffaut,1990, p. 40). 
 
 

Esta liberdade de criação e a abordagem de temas visceralmente 

pessoais deram origem ao que foi conhecido como a Política de Autor, tema 

desenvolvido pouco mais adiante. 

                                                             
1
 Louis Malle (1932 – 1995); Jean Luc Godard (1930); Claude Chabrol (1930 – 2010): Diretores 

franceses de cinema da geração de François Truffaut. 



Para tornar a liberdade de criação possível levando-se em conta as 

dificuldades advindas dos trâmites da produção de um filme: pressão de 

produtores, roteiros numerosos, grandes equipes técnicas, intervenção de 

distribuidores gerando orçamentos muito altos, os jovens diretores chegaram à 

conclusão que a liberdade de criação poderia fluir melhor caso todo este 

processo fosse simplificado. Esta forma de produção atribuiu uma 

característica própria em comum entre os diretores da Nouvelle Vague: 

 

Nós chegamos à conclusão de que precisávamos simplificar tudo, de modo a 
podermos trabalhar livremente e fazer filmes pobres sobre temas simples. Daí ter 
surgido essa massa de filmes nouvelle vague, cujo único ponto em comum é 
uma soma de recusas: recusa da figuração, recusa da intriga teatral, recusa dos 
cenários caros, recusa de cenas óbvias; são quase sempre filmes de três ou 
quatro personagens, com muito pouca ação... (Truffaut, 1990, p. 49). 

 

A simplicidade da técnica também oferecia maior liberdade de criação. 

Para o diretor: “A Nouvelle Vague não tinha um programa estético, era 

simplesmente uma tentativa de se recuperar uma certa independência 

perdida pouco antes do cinema falado, por volta de 1924, quando os filmes 

se tomaram muito caros”. (Truffaut, 1990, p.63). Influenciados pelo 

Neorrealismo Italiano2, os artistas franceses buscavam a realização de uma 

produção intimista e de baixo custo. Dessa forma, a grande maioria das 

filmagens era feita fora dos estúdios e locações, privilegiando lugares a céu 

aberto e com a câmera mais livre, muitas vezes empunhada nas próprias 

mãos.  

 

1.4. Observações sobre a Política de Autor 

 

A origem do termo Política de Autor consta em um artigo publicado por 

Truffaut nos Cahiers du Cinéma3 em 1954: “Uma Certa Tendência do Cinema 

Francês”. Este polêmico artigo consistia mais em um ataque ao cinema francês 

                                                             
2
As dificuldades econômicas geradas pela segunda guerra e o advento de nova tecnologia 

permitiram aos diretores de cinema a produção de filmes mais baratos com intenção de romper 
com o modo de cinema clássico e denunciar a escassez do pós-guerra. A destruição dos 
estúdios de filmagem durante a guerra obrigou os artistas a dominarem as ruas, criando-se 
assim o gosto pela filmagem a céu aberto, pela paisagem local das cidades como cenários, a 
não utilização de vedetes e a temática simples, muitas vezes voltada para as lembranças de 
um tempo de guerra. 
3
Revista francesa criada em 1951 por André Bazin na qual Truffaut e vários outros cineastas de 

sua geração participaram na publicação de artigos sobre cinema. 



produzido na época do que uma elaboração sobre a Política de Autor, porém, 

segundo François, metade do artigo escrito não foi publicado, dando maior 

destaque a esta vertente que consistia em estabelecer uma visão pessoal 

sobre a obra e defender o desenvolvimento de um estilo próprio na direção dos 

filmes, privilegiando a idéia de autoria e elevando o status do diretor à categoria 

de artista/cineasta que, por intermédio de sua obra, expõe sua visão de mundo. 

 

(...) é justamente isso o que busco: tentar ver se o homem que o realizou 
estava violento, calmo, feliz, preocupado. Eu o vejo cena por cena e tento, 
assim, retornar à fonte, à origem, ao caráter, à personalidade do diretor. 
Posso quase sentir, por exemplo, se em tal ou tal cena o cineasta estava 
satisfeito com o desempenho dos atores ou enfurecido diante do que eles 
estavam fazendo. Atualmente vejo os filmes quase como se examinasse um 
boletim de registro de temperaturas na cabeceira de um leito de hospital. 
(Truffaut, p. 72-73). 
 
 

 O “exame” minucioso das obras de arte traduz características fiéis do 

tempo, espaço em que foram criadas bem como possibilitam a visualização do 

estilo, intenções e sensações do artista que a cria. 

 Contemplada de maneira aligeirada por este estudo, a síntese entre 

autor e obra; arte e sociedade carecem de novos estudos que façam jus à 

profundidade exigida; considerando a importância e possibilidades que o 

referido tema apresenta. 
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