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RESUMO

O intuito deste trabalho foi examinar as várias representações e figuras relacionadas 

com a profissão docente que aparecem em filmes nos quais o professor é elemento 

(personagem) primordial da trama. Por meio da análise dos filmes (O Sorriso de 

Mona Lisa e Sociedade dos Poetas Mortos) procurou-se evidenciar como a indústria 

cinematográfica utiliza e divulga determinados valores e representações referentes à 

profissão docente. Os filmes utilizados foram selecionados de uma lista elaborada juntos 

a professores de uma escola estadual. O referencial teórico adotado é a Teoria Crítica 

da Sociedade, em especial os conceitos de indústria culturais e estandardização, tendo 

em vista como se expressam na cultura e nas relações sociais. Para análise dos filmes 

utilizou-se, principalmente, os textos de Adorno, Benjamim e Horkheimer nos quais o 

cinema e indústria cultural são objetos de crítica. Posto que são obras bastante exibidas 

nos cursos de formação, como recurso didático, buscou-se averiguar as diversas figuras 

do professor difundidas e estimuladas pelo cinema e que são apresentados aos futuros 

docentes. A forma como a educação é mostrada nos dois filmes é contraditória. As 

instituições são pólos de excelência, com fama de formar homens e mulheres que se 

destacarão socialmente. Em ambos os filmes a educação é vista como um caminho 

para ascensão social. No entanto, são evidenciados os limites da formação escolar: os 

alunos só vivem experiências significativas quando encontram um professor excepcional 

e abnegado que, indo de encontro a normas vigentes da instituição, irá mostrar através 

do seu conhecimento e de sua própria experiência de vida um modo para que seus 

alunos escolham o seu caminho autonomamente.

Palavras chaves: professor, cinema e teoria crítica.



ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the various representations and 

images related to the teaching profession, appearing in films in which the teacher 

is element (character) of the primary plot. Through analysis of the films (Mona 

Lisa Smile and Dead Poets Society) tried to highlight how the movie industry 

uses and discloses certain values and representations relating to the teaching 

profession. The films used were selected from a list drawn together in a public 

school teachers. The theoretical approach is the Critical Theory of Society, in 

particular, the concepts of cultural industry and standardization in order to express 

themselves in the culture and social relations. For analysis of the films we used 

mainly the writings of Adorno, Benjamin and Horkheimer in which cinema and 

cultural industries are subject to criticism. Since works are displayed enough in 

training courses, as teaching resource aimed to investigate the various images of 

the teacher pushed and encouraged by the film and are presented to prospective 

teachers. The way education is shown in the two films is contradictory. The 

institutions are centers of excellence with a reputation for training men and women 

who will stand out socially. In both films, education is seen as a path to social 

ascension. However, they are shown the limits of school education: students only 

live meaningful experiences when they encounter an exceptional and selfless 

teacher who, going against the norms of the institution, will show through his 

knowledge and his own experience of life one way Have your students choose 

their path independently.

Key-words: teacher, film and critical theory.
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INTRODUÇÃO

A profissão docente ganhou no decorrer dos tempos a característica que possui nos 

dias atuais: a do mestre que à frente da sala transmite seus conhecimentos para seus 

alunos. Entretanto, essa é uma profissão com status ambíguo. Por um lado, o professor, 

pelo senso comum, é aquele a quem cabe a responsabilidade de instruir e ensinar as 

novas gerações e, portanto, é um profissional socialmente reconhecido. Por outro lado, 

o professor se tornou o ponto fraco dos sistemas educacionais, considerado muitas 

vezes como o principal responsável por grande parte das dificuldades enfrentadas na 

escola. 

As imagens conflituosas dos professores são reflexos da própria história da profissão 

docente. Segundo Nóvoa é a partir da metade do século XIX que se fixa uma imagem 

intermediária dos professores na sociedade:

(...) não são burgueses, mas também não são povo; não devem ser 
intelectuais, mas têm de possuir um bom acervo de conhecimentos; 
não são notáveis locais, mas têm uma influência importante nas 
comunidades; devem manter relações com todos os grupos sociais, 
mas sem privilegiar nenhum deles; não podem ter uma vida miserável, 
mas devem evitar toda a ostentação; não exercem o seu trabalho com 
independência, mas é útil que usufruam de alguma autoridade etc. 
(Nóvoa, 1995, p.18)

Tal condição social do docente continua presente durante o século XX, sendo 

destacada por Adorno (2006c), em seu texto Tabus acerca do Magistério, em que 

procura demonstrar as razões do professor estar vinculado a uma imagem negativa, 

tendo como referência a história desse profissional na Alemanha. Para Adorno, a figura 

do professor ainda estava ligada à figura do mestre-escola, autoritário, que impõe 

castigos físicos – o “carrasco”. Ele menciona o termo pauker, palavra alemã usada 

com sentido depreciativo para se referir ao professor que, segundo o autor citado, 
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significa “quem ensina com a palmatória como que treina soldados pelas batidas nos 

tambores” (Adorno, 2006c, p. 98). A profissão é relacionada também com a castração, 

isto é, o professor, como um ser sem função erótica, sem vida própria, vivendo entre os 

muros da escola, se isolando da sociedade; alguém que trafega entre o mundo adulto 

e o infantil, sem fazer parte de qualquer um deles completamente: “(...) por mover-

se num ambiente infantil que é o seu ou o qual se adapta, ele não é considerado 

inteiramente adulto, ao mesmo tempo em que de fato é um adulto que deriva suas 

exigências desta sua existência como tal” (Adorno, 2006c, p.109).

Portanto, o professor é menosprezado pela sociedade por sua infantilidade, que 

decorre do contato com os imaturos, ao mesmo tempo em que é cobrado por essa 

sociedade pelo desempenho de sua função de orientador dos imaturos.

Apesar de toda essa carga negativa, a figura do professor está sedimentada na 

cultura da sociedade ocidental aparecendo com freqüência em vários meios de 

comunicação, tais como livros, músicas e televisão. O interessante é observar que, 

para a maioria das pessoas, as referências da profissão docente e da escola estão 

relacionadas com o que esses meios de comunicação transmitem constantemente.

O cinema, entre eles, utiliza a figura do professor em muitas de suas histórias de 

modo recorrente. É claro que a figura do docente utilizada, mesmo quando os filmes 

são designados como “baseados em fatos reais”, é uma figura estilizada, adaptada à 

linguagem cinematográfica. O docente pode ser o herói da história, o líder, o sábio, o 

mentor, que encontra maneiras diferenciadas de ensinar, aquele que vem transformar 

a vida dos seus alunos de alguma maneira, muitas vezes confrontando o sistema e 

normas educacionais e sociais vigentes, tal como ocorre, por exemplo, nos filmes 

Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets Society, EUA,1989), O Sorriso de Mona 
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Lisa (Mona Lisa Smile, EUA, 2003) e Ao Mestre com Carinho (To Lord, with Love, EUA, 

1965). Ele também pode ser o vilão, aquele que ameaça, castiga e que faz do estudo 

de sua disciplina uma tortura para os alunos, aquele cuja mera presença aterroriza, 

como nos filmes: O Clube dos Cinco (The Breakfast Club, EUA,1985), Curtindo a 

Vida Adoidado (Ferris Bueller’ Day Off,  EUA, 1986) e Nunca Te Amei (The Browning 

Version, Inglaterra,1951 e 1994).

Entre essas duas visões opostas, o professor herói e o professor vilão, existem 

uma variedade de tipos docentes, com diferentes nacionalidades, personalidades e 

práticas de ensino inseridas em diversas situações e momentos.

A principal função desses filmes é o entretenimento, seja de qual gênero 

cinematográfico for: comédia, drama, aventura, horror, romance, entre outros. Além 

disso, são utilizados muitas vezes pelos professores dos cursos de licenciatura, 

pedagogia e de formação continuada de professores como recurso de aprendizagem, 

para que os professores em formação discutam e reflitam sobre as práticas educacionais, 

atitudes dos docentes e situações escolares semelhantes às apresentadas nos filmes.

Levando isso em conta é que propomos analisar, dentre os diversos gêneros 

cinematográficos1, produzidos pela chamada sétima arte, um tipo especifico: os filmes 

sobre professores, sendo considerados assim aqueles em que a figura docente é 

central na trama da história.

Com essas figuras tão dispares – o professor real que, “carrega nas costas” muito 

dos problemas da educação e a do professor herói/vilão do cinema – o que propomos 

1 Usamos aqui a definição de gênero cinematográfico apresentado por Graeme Turner: “(...) um 
sistema de códigos, convenções e estilos visuais que possibilita ao público determinar rapidamente e 
com alguma complexidade o tipo de narrativa que está assistindo”. (Turner, 1997, p.88)
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é analisar as imagens que o cinema difundiu da profissão docente, uma vez que os 

filmes são produtos da indústria cultural, segundo a definição de Horkeimer e Adorno, 

podendo ser conceituada como o conjunto de produções artísticas de qualidade 

discutível voltadas para o entretenimento das massas que as consomem sem qualquer 

atitude critica (Horkeimer; Adorno, 2006) e como tais, acabam por representar os 

conceitos e valores culturais da sociedade que os produz. O cinema se tornou uma 

lucrativa fonte de entretenimento, principalmente o estadunidense. Tudo na indústria 

cinematografia é pensando para vender o seu produto, o filme junto ao público, e com 

ele se vende também uma série de produtos a ele relacionados, das trilhas sonoras a 

brinquedos; seu poder não tem precedentes na área do entretenimento.

I) Revisão da literatura

A influência é tão intensa que ele se torna a base para o estudo e análise dos 

mais diversificados temas sobre nossa sociedade. No caso deste trabalho se fez 

um levantamento sobre os estudos que discutem o professor e a escola no contexto 

cinematográfico.

Uma pesquisa no portal da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior) revela quarenta e três teses e dissertações entre os anos de 1987 a 

2009 relacionadas com os termos cinema e professor, sendo que vinte e seis versam 

sobre a utilização de filmes como instrumento didático e, dentre esses, dez discutem 

a utilização de filmes em disciplinas específicas, três falam sobre a produção de 

vídeos na escola e um sobre a figura dos adolescentes em filmes de professores; sete 

discorrem sobre a utilização dos filmes na formação docente e dois sobre as práticas 

pedagógicas apresentadas nos filmes.
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A tese de doutorado de Sonia Maria C. da Silva (2004), Sorria Escola, você está 

sendo filmada, se propõe a levantar e catalogar o acervo que o cinema dispõem sobre 

a escola e dois trabalhos discutem a imagem do docente e da escola no cinema: o 

de Susana da Costa Ferreira (2002), O professor como personagem e a escola como 

cenário: escola e sociedade em filmes norte americanos (1955-1974), trabalha a imagem 

dos docentes nos filmes produzidos de 1965 a 1974 e o de Eli Teresinha Henn Fabris 

(1999), Representações de Espaço e Tempo no Olhar de Hollywood dobre a Escola, no 

qual trabalha as concepções de tempo espaço escolar juntamente com a figura docente.

Portanto, apesar dos filmes serem muito utilizados como objetos de pesquisa, 

poucos são os trabalhos que focalizam a figura do professor e da escola. Vale a pena 

destacar, dentre eles, a existência do blog A Representação do Professor no cinema – 

o mestre e suas relações com o cinema, (http://cigrupoculturavisual.wordpress.com/), 

criado por Isadora L. Attab, Leonardo dos Reis Gandia, Valdir Donizete dos Santos 

Junior, Thaís Siqueira Santos e Mariana Marques dos Santos como resultado final 

da disciplina Cultura Visual e Ensino de História, ministrada pelo professor Maurício 

Cardoso do curso de História da Universidade de São Paulo e cujo objetivo é discutir a 

representação do professor no cinema e a relação que ele estabelece dentro da escola. 

O formato de blog é interessante porque além de fazer disponibilizar informações 

produzidas no mundo acadêmico, também faz a ponte entre os professores das redes 

de ensino e os universitários.

II) Referencial teórico

Ao analisar a questão das figuras e representações do docente no cinema, 

trabalhamos com os conceitos elaborados por autores da chamada Escola de Frankfurt, 
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centrada nos escritos de Walter Benjamin, T. W. Adorno e M. Horkheimer, dos quais 

há três que são primordiais. O primeiro é o de indústria cultural, ou seja, o fato da 

cultura e bens culturais produzidos no capitalismo se transformarem integralmente 

em mercadoria, deixando de ser arte com algum grau de autonomia em relação à 

sociedade e se transformando em objeto de consumo para satisfazer as necessidades 

do público que também são direcionadas pela indústria cultural (Horkheimer; Adorno, 

2006). O segundo é o de estandardização, fenômeno a partir do qual o bem cultural 

sofre um processo de padronização por parte da indústria cultural para ser facilmente 

reconhecido e aceito e, desse modo, ser consumido sem questionamentos pelo 

público (Adorno; Simpson, 1986). Estandardização é um conceito elaborado para 

analisar a música popular, mas pode ser aplicado também quando se faz análise as 

obras cinematográficas, pois assim como a indústria fonográfica, com a repetição de 

modelos e estruturas pré-estabelecidas, torna a música reconhecível facilitando sua 

aceitação e promoção, a indústria cinematográfica também recorre à estandardização 

de modelos que são facilmente reconhecidos pelos espectadores dos filmes. Por fim, 

o conceito de pseudocultura2, focalizando no fato de a cultura, quando apropriada 

pelos meios de produção da indústria cultural, adquire um caráter que impede aos 

indivíduos sua apropriação subjetiva, pois foi simplificada e diluída para ser absorvida 

pela massa. Isso redunda em pseudoformação, uma vez que, ao ser processada 

pela indústria cultural, a cultura perde seu caráter de resistência ou transcendência 

da ordem estabelecida e o indivíduo perde sua capacidade de crítica à sociedade 

(Adorno, 1996c).

O texto de Benjamin A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica 

(1996) é também utilizado, pois, como um estudo sobre o lugar da obra de arte no 

2 O termo Halbbilung é preferencialmente traduzido, pelos pesquisadores e tradutores brasileiros, 
por semicultura; ele também pode ser traduzido por pseudocultura sendo esta a tradução utilizada 
neste trabalho, uma vez que pseudocultura (falsa cultura) explica melhor o conceito elaborado por 
Adorno, enquanto semicultura pode conotar a cultura pela metade.
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contexto da reprodução técnica no capitalismo, contém uma análise do cinema como 

reprodutor de conceitos e valores para as massas, bem como analisa as possibilidades 

emancipadoras das obras cinematográficas desde que elas consigam se libertar do 

julgo do capital (Benjamin, 1996).

Com relação à figura do professor foi utilizado o texto de Adorno (2006c), Tabus 

acerca do Magistério, no qual ele discorre sobre a figura do docente para entender os 

preconceitos e estereótipos referentes à profissão docente que se fazem presentes na 

sociedade. Também foi utilizado como referência, para analisar a figura do professor 

e da escola no cinema, as definições de bom e mau professor presentes no livro de 

Mary M. Dalton (2004), The Hollywood Curriculum – Teacher in the Movies3, no qual 

a autora faz o levantamento e análise dos estereótipos dos docentes e da educação 

presentes em 166 filmes produzidos em Hollywood.

III) Problema de pesquisa

O professor hoje tem que lidar com as várias imagens existentes da sua profissão, 

que são apresentadas pela indústria cultural, sejam elas mostradas na televisão, 

livros, cinema ou outros veículos de comunicação.

No caso do cinema, a figura do docente que aparece nos filmes é, de muitas maneiras, 

estilizada e levada de um extremo a outro. Os professores bons e competentes são 

abnegados, idealistas, buscam maneiras diferentes para atingir seus alunos e fazê-

los aprender não apenas a matéria, mas também lições de vida; fazem de tudo por 

eles, até mesmo negligenciar sua vida pessoal e familiar ou entrar em choque com 

3 O Currículo de Hollywood: os professores nos filmes.
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qualquer um que, de alguma maneira, os prejudique, seja a direção da escola ou 

os pais, pagando, muitas vezes, o preço por sua ousadia, como nos filmes Conrack 

(Conrack, EUA, 1974), em que o personagem de John Voight é demitido do cargo de 

professor por se atrever a ensinar alunos negros da mesma maneira que os brancos, 

ou O Preço do Desafio (Stand and Deliver, EUA, 1988), no qual o professor Jaime 

Escalante sofre problemas de saúde por se dedicar à educação. No outro extremo, 

há os professores incompetentes, aqueles que aterrorizam seus alunos com castigos 

físicos e psicológicos, que não se comunicam adequadamente com os jovens e estão 

fechados no próprio conhecimento e no universo escolar ou, ainda, aqueles que 

transformam a sala de aula num inferno para seus alunos, como os mestres dos 

filmes Encontrando Forrester (Finding Forrester, EUA, 2000) em que o preconceituoso 

professor de literatura inglesa não reconhece o talento de escritor de Jamal, jovem 

negro, bolsista numa escola de elite graças a seu talento em jogar basquete, ou em 

Adeus Mr. Chips (Goodbye, Mr. Chips, 1939 e 1969) que, logo no início do filme, 

mostra o professor Sr. Chippings castigando seus alunos de latim mantendo-os na 

sala pela tarde toda, impedindo-os de ir assistir a um jogo do colégio. Nos cursos de 

formação para docentes (pedagogia ou licenciatura) é comum que sejam exibidos 

para os alunos esses filmes sobre professores como recurso didático seja para que os 

futuros professores analisem e discutam as práticas e situações mostradas nos filmes, 

seja para ilustrar as aulas dos professores formadores. 

O que nos leva a perguntar: qual figura e valores da profissão docente, da escola e 

da educação são apresentados e difundidos para esses professores em formação por 

meio das obras cinematográficas? 

O objetivo principal deste estudo é identificar as figuras da profissão docente 

e as representações de escola divulgadas nos filmes sobre professores, em 
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particular, naqueles que são apresentados e exibidos aos docentes em formação. 

Outro objetivo foi identificar e analisar essas imagens de professores para que 

venhamos a conhecer os exemplos da profissão que são mostrados aos futuros 

professores.

Frente à necessidade de responder essas questões, levantou-se, junto aos 

professores de uma escola pública, quais filmes desse gênero foram exibidos para 

eles em seus cursos de formação. Depois verificamos como essas imagens são 

elaboradas e como esses tipos de professores e suas práticas educacionais são 

apresentadas em tais filmes, levantando as características da profissão docente e 

da vida do professor que são privilegiados, explorados e estimulados nessas obras 

cinematográficas e, conseqüentemente, que são disseminados para os profissionais 

docentes e para a sociedade.

O tema não é novo; muitos educadores já se debruçaram sobre as problemáticas 

da escola e do professor e suas relações com o cinema, principalmente após o 

surgimento das tecnologias de reprodução caseira: o vídeo cassete na década de 

1980 e o DVD a partir da década de 1990, o que facilitou o acesso e análise de obras 

cinematográficas. O que se propõe aqui é dispensar outro tratamento a ele, além 

de utilizarmos o referencial da teoria crítica e de tipificar as figuras de professores 

que são apresentadas aos futuros docentes através dos filmes sobre professores, 

não queremos analisar os filmes tendo como referência como ele foi produzido, mas 

como que ele reflete na tela do cinema as visões que a sociedade tem da profissão 

docente.

Assim, os filmes se tornam instrumentos ideais para o trabalho porque reproduzem, 

na película de celulóide ou nos arquivos digitais, representações típicas da sociedade 
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e da cultura que os produziram. Portanto, tomar ciência dos modelos de docentes 

apresentados nos filmes é uma maneira de entender como as imagens dos professores 

e da educação são apresentadas e construídas pela sociedade e fixadas pela cultura.

IV) Metodologia de pesquisa

Com o objetivo de selecionar os filmes sobre professor para serem analisados neste 

trabalho foi solicitado a docentes que indicassem filmes de professor com os quais 

tiveram contato em sua formação. A escola escolhida, para amostragem, foi a Escola 

Estadual Toufic Joulian, colégio localizado no centro da cidade de Carapicuíba na 

grande São Paulo. Nessa escola funcionam cursos de Ensino Fundamental (ciclo II) e 

Ensino Médio, é um local de fácil acesso e, por ser uma escola grande e tradicional na 

região, tem em seu quadro de professores desde profissionais que estão estagiando 

ou ingressando na carreira até aqueles que já estão às vésperas de se aposentar. A 

escolha desta escola foi feita pela facilidade de acesso que a pesquisadora tem a ela 

devido ao fato de integrar o seu quadro de docentes.

V) Seleção da amostra de filmes

O primeiro procedimento foi levantar junto a quinze professores da escola, em 

conversas informais, se eles haviam assistido filmes sobre professores em seus 

cursos de formação e quais foram esses filmes (anexo I). Esse levantamento foi 

feito ainda durante o estágio de projeto para se verificar se esse era um tema efetivo 

para essa dissertação. O resultado foi uma relação de vinte e dois filmes nos quais 

a figura do professor tem grande relevância na trama, ou é a figura principal. Após 
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com a solicitação para relacionarem os filmes assistidos durante o curso de formação 

a esses 15 professores, foi elaborada uma questão (anexo II) em que era solicitado 

aos docentes de toda a escola que assinalassem os filmes sobre professores que 

assistiram durante sua formação, não havendo limite de indicações e podendo incluir 

outros filmes desse gênero que não constassem na lista, desde que assistidos durante 

a formação dos docentes participantes da pesquisa. Essa ficha foi distribuída para 

cinqüenta profissionais da escola, sendo que 92% delas foram devolvidas. A intenção 

não era fazer um levantamento sistemático dos filmes sobre professores assistidos 

pelos docentes, mas ter uma base sobre a qual fosse possível efetuar a escolha dos 

filmes a serem analisados neste trabalho.

Por fim, chegou-se a uma lista de vinte e cinco filmes, com professores em destaque, 

relacionados pelos docentes (anexo III), sendo quinze produções dos Estados Unidos 

da América, uma da China, uma da Espanha, uma da França, uma da Inglaterra, 

e uma do Irã. Apareceram ainda cinco co-produções: duas da Alemanha e Estados 

Unidos, uma dos Estados Unidos e Canadá, uma do Chile, Espanha e Inglaterra e 

uma co-produção Alemanha, França e Itália, havendo o predomínio dos filmes em 

língua inglesa, mesmo quando foram produzidos fora do eixo Canadá/EUA/Reino 

Unido e em co-produção.

Dos vinte e cinco filmes da lista, 10 filmes (40%) têm roteiros originais escritos 

diretamente para o cinema e quinze filmes (60%) têm seus roteiros baseados em outras 

obras, sendo que desses, nove (60%) deles são as transposições, para o cinema, de 

experiências de professores reais, o que Dalton (2004) denomina de biofilme.

Observa-se que ao assinalarem o campo outros, devido à falta de clareza 

no instrumento de trabalho, os professores citaram também filmes diversos de 
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gêneros que não correspondiam ao solicitado na questão e que não tem relação 

com o gênero em foco neste trabalho. Os filmes são: 1492 – A Conquista do 

Paraíso (1492 - Conquest of Paradise, Espanha/EUA/França/Inglaterra, 1992), 

Arquitetura da Destruição (Undergangens Arkitektur, Suécia,1989), Bicho de Sete 

Cabeças (Brasil, 2001), o Carteiro e o Poeta (Il Postino, Bélgica/França/Itália, 

1994), Crianças Invisíveis (All the Invisible Children, França/Itália, 2005), Depois 

da Chuva (Ame Agaru, 1999), Diários de Motocicleta (Diarios de Motocicleta, 

Alemanha/Argentina/Chile/EUA/Inglaterra/Peru, 2004), Jornada da Alma (Prendimi 

L’Anima, França/Inglatera/Itália, 2003), O Homem que Virou Suco (Brasil, 1981), 

Olga (Brasil, 2004), Olhos Azuis (Blue Eyed, Alemanha, 1996) e Tempos Modernos 

(Modern Times, EUA, 1936).

Feito esse levantamento passou-se para a escolha dos filmes a serem 

analisados. Optou-se junto ao orientador a se analisar dois filmes. O primeiro 

selecionado foi o filme Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets Society,  

EUA, 1989), pois foi o mais citado, no levantamento feito junto aos docentes, 

com 17,5 % das citações, além disso, é um filme de sucesso e que, segundo 

Moraes (2004), é um filme que se tornou paradigma quando pensa o professor 

que se coloca contra as formas tradicionais de educação. O segundo filme 

a ser analisado, O Sorriso de Mona Lisa (Mona Lisa Smile, EUA, 2003), 

apesar de também fazer parte da lista levantada junto aos docentes, com 7 

% das citações, foi escolhido com base nas características do primeiro, com 

quatorze anos de diferença entre uma produção e outra, em ambos os filmes 

os roteiros são originais e suas histórias se passam nos Estados Unidos na 

década de 50 do século XX, em instituições tradicionais de ensino e ambos 

mostram o conflito de um novo professor com métodos não ortodoxos com 

essas instituições.
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VI) Ficha de registro

Para a análise dos filmes foi elaborada uma ficha de análise (anexo IV) para destacar 

as características de cada um. Dessa ficha constava:

Identificação do filme: Contém os dados técnicos do filme: título em 

português e original, país de origem, ano de produção, gênero cinematográfico, 

duração, tipo (longa, médio ou curta metragem), se é colorido ou preto e 

branco, também são identificados o diretor e o roteirista bem como qual 

tipo de roteiro: se original (quando é escrito diretamente para o cinema) 

ou adaptado (quanto tem sua origem em outra mídia). Relaciona também o 

elenco principal, com os respectivos personagens e traz sinopse da história 

do filme.

Eixos de análise: Foram escolhidos cinco eixos para analisar a figura do professor 

que é personagem principal da trama e suas relações com o universo educacional 

mostrado no filme.

1º) Professor (personagem principal): São levantadas características do professor 

que é o personagem principal do filme, além de itens como nome, sexo, idade, 

estado civil, também são descritos os traços mais marcantes do docente. 

2º) A relação do professor com o conhecimento: Destacamos os principais métodos 

de ensino do professor e o que ele procura transmitir para seus alunos e as razões.

3º) A relação do professor com a escola: Esse eixo se divide em duas partes, 

na primeira descrevemos e analisamos as relações que o professor tem com 



28

a instituição escolar, como e porque ele foi selecionado para o cargo, qual seu 

relacionamento com seus superiores hierárquicos e como seus métodos/postura 

afetam essa relação. Já segunda, centramos nos tipos de envolvimento que ele 

possui com seus colegas de profissão.

4º) As relações do professor com os alunos: Aqui também o eixo é divido em dois 

para analisarmos melhor a relação do professor com seus alunos. Num primeiro 

momento analisamos o professor e sua relação com sua classe como um todo e 

depois destacamos as relações que o educador mantém com um determinado aluno 

ou com um grupo de alunos.

5º) Quais os modelos/estilos de educação aparecem no filme: Levantamos os 

modelos educacionais apresentados no filme, como eles são apresentados nos 

filmes e como ocorre o embate entre eles. 

Tendo esses dados em mãos, passamos à fase de análise, relacionado os valores 

relacionados à figura do professor ao referencial teórico. 

VII) Estrutura do trabalho

O trabalho é estruturado na forma de capítulos. No primeiro procura-se fazer a 

articulação do referencial teórico com o tema proposto, destacando-se a relação da 

teoria crítica com o cinema, principalmente com as posições de Adorno e Benjamin. 

Discute-se, ainda, a figura do docente com os preconceitos elencados por Adorno 

e as posições levantadas por Dalton sobre a figura do professor no filmes em que 

eles são tema. 
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No segundo capítulo, temos a análise dos dois filmes selecionados, Sociedade dos 

Poetas Mortos (Dead Poets Society, EUA, 1989) e O Sorriso de Mona Lisa (Mona 

Lisa Smile, EUA, 2003), utilizando os cinco eixos temáticos apresentados do método 

da pesquisa. Encerramos com algumas considerações finais em que retomamos os 

pontos em destaque deste trabalho.
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1. O professor como personagem de obras cinematográficas 

Discute-se, a seguir, alguns conceitos da Teoria Crítica e sua relação com o 

cinema, as relações entre a reprodutibilidade técnica e o acesso das massas as obras 

cinematográficas e, por fim, discutem-se as imagens dos docentes que aparecem no 

cinema focalizando os filmes em que o professor é o personagem de destaque.

1.1. O filme como obra de arte e a reprodutibilidade técnica

Para o pensamento crítico dos frankfurtianos, o capitalismo tardio alterou a estrutura 

das suas duas classes básicas – a burguesia e o proletariado – diluindo as tensões 

entre ambas, sem que as relações sociais de produção capitalista fossem alteradas. A 

massificação da produção de bens de consumo permite que as camadas mais pobres da 

sociedade tenham acesso a bens, serviços e cultura graças a sua incorporação a lógica da 

economia de troca e ao consumo, que antes estava restrito as camadas mais abastadas. 

Um dos elementos que compõe essa mudança nas relações sociais é a indústria cultural.

A indústria cultural leva à estandardização (a padronização, a produção em série) 

dos bens culturais que são consumidos pela sociedade em uma aparente liberdade de 

escolha, uma vez que os mecanismos de propaganda induzem as pessoas a desejarem 

esses bens, pois ao adquiri-los elas têm a ilusão que também adquiriram uma formação 

cultural que no passado era acessível apenas às classes mais abastadas. 

A sociedade de massa, cada vez mais dependente do aparato tecnológico, graças 

à produção capitalista que ensejou à indústria cultural, fica à mercê do que Adorno 

(1996c) chamou de pseudocultura, ou seja, a cultura produzida artificialmente para 
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gerar necessidade de consumo e que é apropriada pela massa. A pseudocultura é 

disseminada pela indústria cultural, que transfigura os bens culturais em mercadoria 

a serem consumidos e, assim, transforma a população em grupos homogêneos e 

em massa de consumo. A pseudocultura toma o espaço da cultura que levaria os 

indivíduos a serem livres e críticos:

A formação devia ser aquela que dissesse respeito – de uma maneira pura como 

seu próprio espírito – ao indivíduo livre e radicado em sua própria consciência, ainda 

que não tivesse deixado de atuar na sociedade e sublimasse seus impulsos. (Adorno, 

1996c, 3):

Os meios de comunicação de massa se apropriam da cultura e dão 
a impressão de democratizá-la, ao permitirem o acesso a um grande 
número de indivíduos, quando, na verdade, ao torná-la palatável 
estão transformando-a em pseudocultura, já que a produção cultural 
depurada de seus elementos críticos é entregue, a esses indivíduos, 
com as instruções de como apreciá-la, de como utilizá-la de maneira 
que eles não tenham necessidade de refletir sobre ela. “Através da 
ideologia da indústria cultural, o conformismo substitui a consciência; 
jamais a ordem por ela transmitida é confrontada com o que ela 
pretende ser ou com os reais interesses dos homens” (Adorno, 1986a, 
p.97)

A indústria cultural ao transformar os bens culturais em negócio, em mercadoria, 

os massifica convertendo-os em produtos padronizados e assim cria uma cultura 

de massa com a qual seu público se identifica com facilidade e com o qual se 

sente confortável. Os bens culturais consumidos na forma de mercadoria trazem 

para os indivíduos a sensação de que estão adquirindo cultura, trazem a sensação 

de que estão se instruindo quando na verdade estão assimilando a pseudocultura 

sem questioná-la. Os indivíduos, por meio da pseudocultura, se conformam com 

a situação presente e não sentem necessidade de confrontá-la. Assim, graças à 

indústria cultural, o status quo é mantido, uma vez que ela impede que os indivíduos 

pensem por si mesmos.
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Dentre os meios de comunicação, um dos mais populares é o cinema, responsável 

por difundir tendências em todos os campos da cultura. Com ele, se tem o culto 

aos astros que arrastam multidões, tornando os filmes campões de bilheteria, cuja 

influência se propaga para outros ramos da indústria de entretenimento. Do ponto de 

vista econômico e comercial vale mencionar os milhões de dólares aplicados em certas 

produções bem como lembrar que a “qualidade” do filme é por vezes aferida pela 

bilheteria e seu valor passa a ser dependente das possibilidades de comercialização.

Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa à fantasia 
e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes 
possam, sem perder o fio, passear e divulgar no quadro da obra fílmica 
permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos, 
e é assim precisamente que o filme adestra o espectador entregue a 
ele para se identificar imediatamente com a realidade. (Horkeimer & 
Adorno, 2006, p.104)

O filme controla a imaginação do espectador de modo que ele não possa refletir 

sobre o que está vendo, esse controle não é absoluto, ocorre através da sedução 

que as seqüências de imagens proporcionam ao espectador e que passam a fazer 

parte do seu conjunto de referências da realidade, sem que este perceba. Conclui-se 

que os filmes trazem inseridos dentro de si os comportamentos determinados pela 

indústria cultural, dissimulados em comportamentos não oficiais, que são assimilados 

aos poucos e, por isso, mesmo são mais atraentes:

(...) há justaposta no filme diferentes camadas de modelos de 
comportamento, isso implica que os modelos oficiais pretendidos, a 
ideologia fornecida pela indústria, não precisariam ser automaticamente 
aquilo que acaba penetrando no espectador (...) (Adorno, 1986b, p.103)

Os modelos de comportamentos oficiais podem não ser absorvidos como a indústria 

cultural necessita para continuar se reproduzindo; para que tal aconteça, eles são 

recobertos com modelos mais atraentes inseridos nos filmes, que criam uma ilusão de 

transgressão quando na verdade reforçam os modelos oficiais.
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Hollywood é apontada por Adorno (1986b) como a própria fonte da alienação. 

Ao evitar a individualização artística, ou seja, que a obra seja única ao reproduzi-

la em grande escala, em favor de uma padronização dos produtos oferecidos para 

as massas, ao enquadrar seus produtos às necessidades e interesses dos seus 

produtores e explorar as formas padronizadas de divertimento e, assim, selecionar a 

realidade que quer mostrar, o cinema como parte integrante da indústria cultural exclui 

a possibilidade da auto-emancipação pelo pensamento crítico transformador. 

Adorno não foi o único autor da Teoria Crítica a se debruçar sobre o cinema para 

estudar as transformações ocorridas na sociedade, com o advento do capitalismo 

industrial. Walter Benjamin também fez isso nas várias versões do seu texto A Obra 

de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica (1996 e 1997).

Benjamim concorda que o cinema pode ser instrumento de alienação, conforme 

afirma Adorno. Porém, o vê também como um instrumento de emancipação caso 

fosse capaz de se libertar do controle do capitalismo. 

Nesse ensaio, Benjamin (1996) elabora reflexão sobre o que é e como se comporta 

a obra de arte na era contemporânea, incluído as peças cinematográficas. Nele vai 

elaborar conceitos até hoje discutidos e utilizados por aqueles que se propõe estudar 

as obras de arte no contexto da indústria cultural, mesmo que esse conceito tenha 

sido elaborado por Max Horkheimer e Theodor Adorno depois do texto de Benjamim. 

Na visão de Walter Benjamim as modificações ocorridas na base econômica do 

capitalismo precisaram de mais de 50 anos para se refletirem nos setores culturais; 

só depois podemos verificar como isso ocorreu na forma de prognósticos que versam 

sobre como a obra de arte evolui frente às condições produtivas atuais. Apresenta 
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dessa maneira os conceitos novos sobre arte já que para ele a obra de arte sempre foi 

passível de reprodução. “O que os homens faziam sempre podia ser imitado por outros 

homens” (Benjamin, 1996, p.166). A imitação podia ser praticada por grupos diferentes 

que tinham objetivos diferentes ao fazer isso. Os processos de reprodução foram se 

desenvolvendo ao longo da história da humanidade, como o exemplo menciona a 

difusão da xilogravura entalhada na madeira que ocorre na Idade Média, e que vai 

também servir de base para os tipos moveis da imprensa, e a litogravura, que no início 

do século XIX expressa uma nova etapa para as artes gráficas ao conseguir ilustrar 

o cotidiano nas revistas e, ainda, a invenção que possibilitou as possibilidades de 

reprodução quase ao infinito, também no século XIX, a fotografia.

Se no início, devido a seu preço e sua técnica, a fotografia era restrita a poucos, 

com o seu desenvolvimento técnico, possibilita a reprodução de várias cópias, o 

barateamento do material e, com a divulgação da tecnologia, os estúdios fotográficos 

se multiplicam e a fotografia vai se popularizando. Com isso, de acordo com Benjamin, 

a responsabilidade artística se deslocou da mão para o olho, do talento para a técnica.

Benjamin (1996) usa a fotografia e o cinema em contraponto às artes mais 

tradicionais para ilustrar as transformações que a obra de arte sofreu com o advento 

do capitalismo do século XIX e seu desenvolvimento no início do século XX e discutir 

conceitos referentes à produção artística. Considerando que uma obra de arte é 

aquela que consegue manter sua aura (que define o objeto como individual e único), 

a reprodutibilidade técnica acaba por ajudar a privar a obra de arte de aura. O objeto 

deixa de ser único ao ser passível de ser reproduzido aos milhares e sua autenticidade 

é diluída entre cada cópia. “A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o 

que foi transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material 

até o seu testemunho histórico” (Benjamin, 1996, p.168). Todas as características 
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que tornam um objeto único, que o tornam passível de possuir uma aura, acabam 

por se perder durante o processo de reprodução: “a obra de arte reproduzida é cada 

vez mais a reprodução de uma obra de arte criada para ser reproduzida” (Benjamin, 

1996, p.171). Entretanto, ao mesmo tempo em que a obra de arte perde sua aura, 

devido à reprodutibilidade técnica, fica ao alcance de um grande público e, com isso, 

perde também sua existência parasitária, ritualística e sagrada, restrita a poucos ou 

a situações privilegiadas. A reprodutibilidade técnica da obra de arte coloca a cópia 

em situações que seriam impossíveis para a original, principalmente com relação 

à proximidade com as massas que, desta maneira, podem atribuir a copia da obra 

de arte significados e funções bem diferentes dos da obra original. Ao se ter uma 

variedade de cópias de uma obra de arte ela acaba por perder sua autenticidade, por 

um lado, mas por outro, sua função social vai sendo transformada da função ritual 

para a práxis política.

Nas obras cinematográficas, a reprodutibilidade técnica do produto não é condição 

exterior para sua difusão maciça, mas tem aí o fundamento imediato da sua produção, 

ela não apenas permite, de forma mais imediata, sua difusão em massa, como a torna 

obrigatória, pois a produção de um filme é tão cara que uma pessoa não pode pagar 

por ele sozinho, dependendo de diversos investidores. O filme é uma obra coletiva, 

pois na sua produção é necessária a participação de vários técnicos especializados 

para realizá-lo, como também é necessária uma grande demanda de público disposto 

a assisti-lo para que essa produção se pague e ainda gere lucro. Portanto, quanto 

maior a quantidade de cópias distribuídas no circuito dos cinemas mais rapidamente 

ele se paga.

A obra de arte possui tanto um valor de culto como um valor de exposição. Nos 

seus primórdios a obra de arte tinha uma função mágica e ritual, era mais importante 
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que ela existisse do que fosse vista (valor de culto), mas com o avanço da civilização 

ocidental ela se afasta desse seu uso ritual e, com o crescente progresso dos meios 

de reprodução, essa obra ganha maior valor de exposição e, com isso, novas funções 

na sociedade.

O cinema fornece uma base útil para examinar essa questão da nova função 

da arte. Na pré-história a arte tinha funções práticas, dentro do contexto social, a 

serviço das atividades mágicas/religiosas, o tema era o homem e seu meio; era uma 

sociedade onde técnica se fundia com o ritual e a técnica emancipada da função ritual 

não existia. Na sociedade contemporânea, a técnica é a mais emancipada que já 

existiu, sob a forma de uma segunda natureza que o homem cria, mas não controla, 

para isso precisa aprender a dominá-la, o que pode ser feito através da arte, sendo 

a obra cinematográfica um dos instrumentos utilizados, uma vez que o filme pode 

treinar o homem nas novas necessidades exigidas pelo aparelho tecnológico que 

cresce cada vez mais no cotidiano.

Se no passado apenas algumas técnicas permitiam que obras de arte fossem 

produzidas em massa, entre elas a cunhagem e a cerâmica – todas as outras 

eram irreproduzíveis –, eram construídas para a eternidade, tinham um lugar 

privilegiado na história da arte, o oposto ocorre na sociedade contemporânea onde 

a reprodutibilidade da obra de arte acontece em escala e amplitude jamais vistas.

O caráter artístico do filme é a sua perfectibilidade e ela só possível pelo fato 

do filme não ser produzido de uma vez só, mas feito da união de diversas cenas 

e seqüências filmadas de forma isoladas, entre as quais o montador pode exercer 

seu direito de escolha, e mesmo essas podem ser corrigidas no momento da 

filmagem já que a técnica cinematográfica permite ao diretor refazer uma cena 
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quantas vezes ache necessário. Assim, produzido de forma fragmentada, o filme 

vai sendo aperfeiçoado, mas isso só é possível porque seu custo de produção 

pode ser diluído entre o número de reproduções do filme que são exibidos nos 

cinemas. 

A controvérsia entre pintura e fotografia no século XIX, sobre o valor artístico 

de cada uma delas, foi a expressão de uma transformação histórica. Ao se 

emancipar de seus fundamentos no culto, na era da reprodutibilidade técnica, 

a arte perdeu qualquer aparência de autonomia. Discutia-se se fotografia era 

arte ou não, sem se perguntar se a foto não havia alterado a própria natureza da 

arte. Para Benjamin (1996), os primeiros teóricos do cinema fizeram a mesma 

pergunta com relação ao cinema e, também, não levaram em conta o quanto à 

invenção do cinema alterou a própria natureza da arte. No esforço para conferir 

ao cinema a dignidade de arte obrigaram, esses teóricos, a introduzir na obra 

elementos vinculados ao culto, sacralizando o filme mesmo quando seu caráter 

comercial é inequívoco.

Benjamin (1996) considera que a fotografia de uma obra de arte é um modo 

de reprodução, o objeto reproduzido é uma obra de arte, mas sua reprodução 

fotográfica não. O mesmo não ocorre no estúdio de cinematográfico, onde a obra 

surge da montagem; no filme cada fragmento é a reprodução de um acontecimento 

que não é uma obra de arte e nem passa ser quando filmado, eles sozinhos não 

perfazem uma obra de arte, mas esta surge da maneira como esses fragmentos 

são montados. Entretanto, na elaboração do filme, essa montagem está sujeita 

as intervenções dos técnicos da indústria cinematográfica que moldam o filme 

segundo os interesses dos estúdios que o produziram, tal intervenção determina 

em grande parte o processo de produção cinematográfica.



39

Num mundo onde o trabalhador passa por inúmeros testes para se adequar às 

exigências do mercado e, para que isso aconteça se aliena da sua humanidade, o 

ator de cinema também passa por uma prova rigorosa porque não representa diante 

do público, mas diante do aparelho (no caso significa a câmera e o microfone), 

ter seu desempenho aprovado nela significa que o ator mantém sua dignidade 

humana diante do aparelho. O interesse sobre tal desempenho é imenso, pois a 

massa, que passa o dia alienada, busca no cinema a vingança que o interprete 

perpetua em seu nome ao conseguir manter essa aparente dignidade na frente do 

aparelho.

Segundo Benjamin (1996) o cinema só terá uma ação política/revolucionária 

quando ele se libertar da sua exploração pelo capitalismo, que estimula o culto ao 

estrelato e das personalidades e os transforma em mercadorias, num culto público 

que leva a alienação à massa. O capitalismo, ao controlar o cinema, impede sua 

ação revolucionária uma vez que não permite que seus recursos sejam usados 

para a conscientização; ao invés disso os utiliza em favor da indústria cultural.

O capital envolvido na produção cinematográfica explora, no interesse de uma 

minoria – seus proprietários – a inquebrantável aspiração por novas condições 

sociais, a indústria cinematográfica tem interesse em estimular a participação da 

massa através de concepções ilusórias e especulações ambivalentes, por meio 

de poderosos aparelhos publicitários que hipnotizam o público com suas ações 

ao mostrar um mundo brilhante. Segundo Kellner (2001), é uma cultura industrial 

que explora os meios de comunicação que privilegiam a visão e audição, pois 

estes conseguem jogar com uma vasta gama de emoções e sentimentos que a 

indústria cultural utiliza para divulgar modelos e especificações, suas mercadorias, 

que passam a integrar a vida cotidiana.
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Para Benjamin (1996, p.185), toda arte amadurecida está na intersecção de 

três linhas evolutivas: a) a técnica atua sobre uma forma de arte determinada; b) 

em certos estágios de seu desenvolvimento as formas da obras de arte existentes 

tentam laboriosamente produzir efeitos que mais tarde serão conseguidos facilmente 

pelas novas formas de arte; e c) transformações sociais sutis acarretam mudanças 

na estrutura de recepção, que serão mais tarde utilizadas por novas formas de arte.

O exemplo que Benjamin (1996) oferece desse fato é que antes do surgimento 

do cinema, a fotografia criava a ilusão do movimento ao se passar rapidamente de 

uma imagem para outra, através de meios mecânicos. Esse também é o mecanismo 

básico do cinema, mas o diferencial entre ambos é que com a fotografia a experiência 

era individual, cada um olhava através de seu próprio aparelho, mesmo em salões 

construídos para isso e esse caráter individual podia suscitar a contemplação; o cinema 

torna essa experiência coletiva, uma vez que todos olham para mesma imagem ao 

mesmo tempo no mesmo espaço, o que pode gerar a sensação de catarse no público.

No estúdio, com sua técnica, o cinema só mantém a natureza ilusória quando 

olhado pela objetiva da câmera, pois sem esse olhar o que se vê ao redor da cena 

é o pandemônio de aparelhagem e técnicos que trazem o choque do real, pois 

a ilusão do cinema é resultado da montagem, ou seja, dos fragmentos filmados 

separadamente, que são rearranjados conforme as idéias e interesses do diretor. 

Benjamin considera que “... a reprodutibilidade técnica da obra de arte modifica 

a relação da massa com a arte. Retrógrada diante de um Picasso, ela se torna 

progressista diante de Chaplin” (1996, p.187). Como comportamento progressista, 

por um lado, está a ligação direta e interna entre o prazer de ver e sentir e, por outro, 

a atitude do especialista. Quanto mais se reduz a significação social de uma arte, 

maior fica a distância, no público, entre a atitude de fruição e a atitude crítica; isso 
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significa, no caso da pintura, que o convencional é apreciado sem crítica e novo 

é criticado sem ser apreciado. No caso do cinema, “mais que em qualquer outra 

arte, as reações do indivíduo, cuja soma constitui a reação coletiva do público, são 

condicionadas, desde o início, pelo caráter coletivo da reação” (Benjamin, 1996, p. 

187). Reações estas, que quando se manifestam, ao mesmo tempo se controlam 

mutuamente.

A função social mais importante do cinema é criar o equilíbrio entre o homem e o 

aparelho, tarefa realizada não apenas pelo modo como o homem se representa diante 

do aparelho, mas também pelo modo como ele representa o mundo graças o aparelho. 

O cinema nos faz vislumbrar, de um lado, o condicionamento que determina nossa 

existência e, de outro, nos assegura um grande e insuspeito espaço de liberdade, 

já que nos permite empreender viagens e aventuras. A natureza a que se dirige a 

câmara não é a mesma que dirige o olhar, o espaço do consciente é substituído pela 

ação do inconsciente. A intervenção da câmara com seus inúmeros recursos, abre a 

experiência do inconsciente óptico. As transformações e deformações que o mundo 

visual sofre no filme podem afetar esse mundo, através da imagem que é mostrada, 

pela câmera, a percepção coletiva do público se apropria da percepção individual do 

sonhador.

A tecnização traz a possibilidade de imunizar as massas contra as psicoses através 

da fantasia e, nesse sentido, o filme produz uma explosão terapêutica do inconsciente, 

ou seja, ao expor as fantasias e psicoses na tela, acaba por amortecê-las no público. 

No cinema a associação de idéias é interrompida imediatamente com a mudança 

de imagem, não havendo tempo para a contemplação; é nesse efeito que se baseia 

o choque provocado pelo cinema, pela metamorfose profunda do aparelho receptivo. 
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Na obra de arte, as quais a massa tem acesso, o que se busca é a distração e 

a diversão; já o conhecedor a aborda com recolhimento e devoção. O conhecedor 

mergulha na obra de arte, a massa faz a obra de arte mergulhar em si. Através 

dessa distração, modo como a obra de arte é oferecida ao público, podemos 

avaliar, indiretamente, até que ponto nossa percepção está apta a responder 

por novas tarefas. “Como os indivíduos se sentem tentados a esquivar-se das 

tarefas, a arte conseguirá resolver as mais difíceis e importantes sempre que 

possa mobilizar as massas” (Benjamin, 1996, p.194). É o que ocorre com o 

cinema. A recepção através da distração que, em todos os domínios da arte e 

que constitui sintoma de transformações profundas nas estruturas receptivas, 

tem no cinema seu cenário privilegiado. No cinema a coletividade busca apenas 

distração.

O filme possui um componente ilusório. A realidade por ele mostrada chega 

até o público por intermédio da interferência técnica do roteirista, do diretor, 

dos técnicos de filmagens, dos atores e, desse modo, tudo é selecionado para 

agradar o espectador. Assim, o filme seleciona quais aspectos da realidade 

que esse grupo de profissionais quer mostrar, o que acaba provocando uma 

homogeneização, uma alienação no modo como se aprecia essa realidade, 

o que é útil para a indústria cultural. Entretanto, o filme permite outro tipo de 

relacionamento do público com a obra de arte, uma vez que sua estrutura de 

criação e seu custo de produção tornam sua difusão obrigatória, facilitando seu 

acesso para as massas e possibilitando a renovação das estruturas sociais. E 

isso quando:

(...) através dos grandes planos, do realce dos pormenores escondidos 
em aspectos que nos são familiares, da exploração de ambientes banais 
com uma direção genial da objetiva, aumenta a compreensão das 
imposições que regem a nossa existência e consegue assegurar-nos 
um campo de ação imenso e insuspeito. (Benjamin, 1997, p.103-104)
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Por meio da facilidade de acesso ao cinema, as massas podem, então, observar 

os detalhes que antes ficavam camuflados no todo de sua existência. A difusão do 

cinema junto à massa, que o procura como distração, pode ser utilizada para gerar 

nela alterações na percepção que podem, assim, passar despercebidos fatos e idéias 

que poderiam provocar algum tipo de atitude crítica. Para Benjamin “(...) o filme serve 

para exercitar o homem nas novas percepções exigidas para um aparelho cujo papel 

cresce cada vez mais em sua vida cotidiana” (1996, p.174).

A reprodutibilidade técnica, portanto, leva a obra de arte a perder seu valor de 

culto e autenticidade, mas ela possibilita, ao mesmo tempo, que a obra de arte se 

torne mais acessível para as camadas menos privilegiadas da sociedade. No caso do 

cinema, com sua estrutura de produção fragmentada, permite que sua característica 

de perfectibilidade aflore e essa característica, juntamente com sua necessidade de 

reprodução, poderia transformar o cinema num instrumento para a conscientização 

da massa. Entretanto, a estrutura fragmentada de criação encarasse a produção 

cinematográfica, transformado-a em refém do capital; o filme se torna, dessa maneira, 

instrumento de alienação da massa e um veículo do qual a indústria cultural se utiliza 

para divulgar sua tendência e produtos. 

1.2. O professor e o cinema

O professor é uma figura emblemática na sociedade ocidental e a forma como a 

conhecemos hoje, começa a se delinear durante o século XIX, quando o avanço da 

industrialização tornou necessária uma maior escolarização da população, para que 

ela respondesse às exigências crescentes dos avanços tecnológicos necessários à 

produção industrial em expansão. No decorrer dos séculos XIX e XX a escola e a 
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profissão docente foram adquirindo a forma e a estrutura atual, na qual o professor 

está à frente de uma sala de aula com dezenas de alunos, onde ele é a autoridade 

adulta mais próxima.

Adorno conclui que a maneira como a profissão docente foi construída ao longo dos 

últimos séculos contribuiu para que se formassem tabus em torno dela, em particular 

na Alemanha em meados do século XX. O conceito de tabus utilizado por Adorno 

(2006c) é o das representações inconscientes ou pré-conscientes. Com relação à 

docência, são preconceitos psicológicos e sociais que acabam se convertendo em 

imagens reais.

Ilustrando esse ponto de vista, Adorno (2006c) elenca um apanhado de palavras 

que depreciam a profissão docente, como as alemãs pauker, que significa aquele com 

a palmatória; steisstrommler, que indica aquele que bate no traseiro e a palavra inglesa 

schoolmarn, que é a imagem da professora solteirona, amarga e mal-humorada. Para 

Adorno (2006c, p.99), a profissão do magistério prescinde de seriedade na sociedade: 

“conforme a percepção vigente, o professor, embora sendo um acadêmico, não seria 

socialmente capaz”, isto é, o professor ligado ao magistério não é tratado como um 

intelectual, não tendo o prestígio social que é conferido, por exemplo, ao professor 

universitário.

Entre os motivos para esses tabus estão às imagens da profissão docente como 

uma profissão mal remunerada. Se na Alemanha a questão material do docente já 

não é um problema para o autor, o mesmo não se pode dizer da questão do status 

desse profissional, que ainda continuava desprestigiado na década de 60 do século 

XX. Adorno considera que tal fato tem suas raízes na história, uma delas seria o fim 

tardio do feudalismo alemão que “gerou a figura do mestre-escola como sendo um 
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serviçal” (Adorno, 2006c, p.101), ou seja, o professor é visto com um servo ou um 

lacaio. Junte-se a isso, também o desprezo da nobreza feudal pela palavra escrita e 

teremos a imagem do docente com um empregado à disposição dos demais setores 

da população, não esquecendo também que no Império Romano os mestres eram em 

sua maioria escravos.

O menosprezo pelos professores que certamente existe, e talvez 
inclusive nos países anglo-saxônicos, ao menos na Inglaterra, poderia 
ser caracterizado como o ressentimento do guerreiro que acaba 
se impondo ao conjunto da população pela via de um mecanismo 
interminável de identificações. (Adorno, 2006c, p.102)

Numa sociedade que privilegia a força do guerreiro, a capacidade intelectual 

do professor acabava sendo desprezada, mesmo tendo o docente uma função na 

condução da sociedade. Adorno (2006c) considera que a ambivalência existente com 

relação aos intelectuais é arcaica, mas que foi transferida apenas para o docente e 

não para outras profissões intelectuais da sociedade contemporânea, como juristas 

e médicos; isso ocorre porque a profissão docente está fortemente conectada com 

a figura do servidor público, o qual com sua segurança financeira é invejado pelo 

pequeno burguês, que apesar da aura de ousadia e nobreza que os empreendimentos 

carregam, tem uma remuneração pequena e incerta com seus negócios.

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, 2006c, p.103).

O professor, para a população, não detém o poder sério que é legado a outros 

membros do serviço público, pois sua autoridade é exercida sobre as crianças, os 

imaturos, os quais não têm a possibilidade de rebatê-lo, reforçando sua imagem como 

tirano. Adorno (2006c) nota que, entre os grupos em que a figura do docente está 
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ligada a uma autoridade religiosa, este ainda possui um status social positivo e passa 

a ser negativo à medida que essa autoridade vai se esvaindo.

Os professores universitários, por sua vez, não desempenham, contrariamente 

aos demais docentes, funções disciplinares, sendo considerados pesquisadores 

produtivos. Já o professor não universitário tem a função de tornar assimilável o 

conteúdo científico, dando a aparência de apenas reproduzir esse conteúdo, gerando 

uma aversão por parte da população que o considera um aproveitador, esquecendo-

se da função de mediador desse conhecimento: ”(...) o professor se converte lenta e 

inexoravelmente, em vendedor de conhecimentos, despertando até compaixão por 

não conseguir aproveitar melhor seus conhecimentos em benefício de sua situação 

material” (Adorno, 2006c, p.105). Segundo Adorno (2006c), o professor, apesar de 

sua formação acadêmica, é na sociedade capitalista como um burguês que vende o 

conhecimento produzido por outro e que reduz seu intelecto a mero valor de troca. 

Ao tocar na questão da função disciplinar ele chega à seguinte conclusão: “por trás 

da imagem negativa do professor encontra-se o homem que castiga” (Adorno, 2006c, 

p.105), isto é, a imagem do docente está ligada, mesmo após a proibição dos castigos 

físicos, ao adulto que, tendo autoridade sobre as crianças, sendo mais forte, utiliza 

essa autoridade para castigá-las. O docente possui uma vantagem frente ao saber do 

aluno que confere uma autoridade da qual não consegue abrir mão. 

Adorno (2006c) considera que o professor, ao ser identificado com castigos físicos 

escolares, é imaginado como um mutilado e, desse modo, não tem função certa no 

processo de reprodução da sociedade. Para ele, tal complexo só será modificado 

quando quaisquer traços ou lembrança de punição forem erradicados da memória 

escolar. A sua hipótese é que a imagem do docente como responsável por castigos 
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físicos extrapola a prática dos castigos na escola, fazendo com que o professor 

introjete a imagem do carrasco. Outra questão levantada por Adorno (2006c), e que 

está relacionada com a imagem de carrasco, que o docente carrega, é a de que ele 

não tem função erótica ou que nela é inábil, ao mesmo tempo em que representa um 

papel erótico para seus alunos. Ao ter o caráter de inatingível para eles, também esta 

fora da esfera erótica, o que leva o professor a ser relacionado com a imagem da 

castração.

Esta imagem do quase castrado, da pessoa neutralizada ao menos 
eroticamente, não livremente desenvolvida, esta imagem de pessoas 
descartadas na concorrência erótica,, corresponde à infantilidade real 
ou imaginária do professor. (Adorno, 2006c, p.108) 

A inaptidão na esfera erótica nos leva à outro tabu sobre a profissão docente 

levantado por Adorno (2006c), a do professor como um adulto infantilizado, uma 

vez que lida principalmente com crianças. Além disso, por exercer seu poder sobre 

imaturos, acaba por ser desagregado da comunidade adulta, uma vez que o ambiente 

escolar possui uma comunidade própria, com seus próprios códigos de conduta, o 

que caracterizaria esse fenômeno como uma deformation professionelle (deformação 

profissional) e, que no caso do professor, tal deformação define a própria docência.

Aquilo que é relativo à escola, que justamente agora merece de 
novo tanta atenção, se impõe no lugar da realidade, que é mantida 
meticulosamente à distância por intermédio de dispositivos 
organizatórios. A infantilidade do professor apresenta-se pela sua 
atitude de substituir a realidade pelo mundo ilusório intramuros, pelo 
microcosmo da escola, que é isolado em maior ou menor medida da 
sociedade dos adultos (...) (Adorno, 2006c, p.109)

O isolamento relativo do ambiente escolar do restante da sociedade adulta bem 

com suas regras próprias reforça a noção que o docente esta fora da realidade, 

reforçando sua imagem de infantilidade e que, portanto, ele não se constituiu em um 

sujeito independente. 



48

E em decorrência desses tabus, detecta a repulsa dos jovens a abraçarem essa 

profissão, optando por ela geralmente por falta de perspectiva. “Eles sentem seu 

futuro como professores como uma imposição, a que se curvam apenas por falta de 

alternativas”.(Adorno, 2006c, p.97)

Segundo Adorno (2006c), a escola é quase o protótipo da própria alienação 

social. O agente dessa alienação é a autoridade do professor, sendo que a resposta 

a ela é a apreensão negativa da imagem da profissão. A dificuldade da docência 

advém do fato que nela não é possível a separação entre seu trabalho objetivo e 

o plano afetivo pessoal, pois se realiza na forma de uma relação imediata, um dar 

e receber.

Na sua visão, para que ocorressem mudanças nesses paradigmas, seria necessário 

que tais pontos fossem tratados ainda na formação dos professores. O profissional 

docente precisaria se libertar dos tabus para que a escola cumprisse seu objetivo de 

desbarbarizar a sociedade, ou seja, livrá-la do preconceito, da opressão e da tortura. 

Muitas dessas imagens negativas da profissão docente podem ser detectadas nos 

filmes onde o professor tem algum destaque. 

A imagem do adulto enfrentando e dominando vários jovens, muitas vezes rebeldes, 

para transmitir-lhes o conhecimento dentro do ambiente escolar, agrada a indústria 

cinematográfica, sempre ávida na sua busca por imagens heróicas, dramáticas ou 

cômicas que possa explorar, e que elegeu o docente como uma delas desde os 

primórdios do cinema falado.

A produção de filmes cuja temática é o professor e a escola levou os estudiosos da 

educação a procurarem entender como a escola e seus professores são apresentados 
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nesses filmes. Destaque-se aqui três autores brasileiros e uma norte-americana que 

fazem dos filmes de professores a base para suas pesquisas.

Susana da Costa Ferreira (2002), professora da Universidade Federal do Paraná, 

utiliza os filmes de professores, produzidos entre os anos de 1955 e 1975, para 

analisar a sociedade e a cultura dos Estados Unidos, principalmente no que se refere 

à disseminação da doutrina do American Way of Life. Este é o foco de seu artigo 

intitulado “O professor em filmes americanos (1955-1975): imagem, cultura e História”. 

Já em um de seus artigos, A Escola vista pelo Cinema (1998), Amaury César Moraes 

faz uma análise dos professores presentes em quatro filmes: Primavera de uma 

Solteirona (The Prime of Miss Jean Brodie, Inglaterra, 1969), Sociedade dos Poetas 

Mortos (Dead Poets Society, EUA, 1989), Ao Mestre, com carinho (To Sir, With Love, 

EUA, 1967) e Sementes de Violência (Blackboard Jungle, EUA, 1955), no intuito de 

analisar os dois tipos de professores presentes nessas obras cinematográficas: os 

professores que tentam influenciar seus alunos e os não professores que se tornam 

professores. Moraes (2004) retorna ao tema num artigo de 2004, A Escola vista pelo 

Cinema: uma proposta de pesquisa, em que propõe um estudo sobre as relações entre 

escola e cinema para que possamos compreender melhor o imaginário social que a 

escola representa. Ele propõe fazer um levantamento significativo de filmes sobre a 

escola, centrando o foco do seu trabalho no fenômeno limitado e/ou caracterizado 

pelos muros da escola. 

Outra brasileira que se dedica a estudar os filmes de professores é Eli T. Henn Fabris 

que, na sua dissertação Representações de Espaço e Tempo no Olhar de Hollywood 

sobre a Escola (1999), discute como os diferentes tempos e espaços escolares são 

apresentados nos filmes. Destaca-se nesse trabalho o que a autora denominou de 

pedagogia do herói – uma pedagogia, utilizada pelos professores nos filmes, centrada 
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nas necessidades dos seus alunos e que, ao ser aplicada invariavelmente tem que 

enfrentar o sistema educacional vigente; nesse caso, o professor é o herói que detêm 

a salvação dos seus pupilos, mesmo que ao término do filme, nenhuma modificação 

efetiva seja notada nesse sistema.

O trabalho de Fabris tem relação, em parte, com o da educadora norte-americana 

Mary M. Dalton que, por sua vez, fez levantamento dos filmes produzidos por Hollywood 

desde a década de 30 do século XX, com o advento do cinema falado, até o ano de 

2002, listando 116 filmes onde a figura do professor é o personagem principal ou 

quando secundário tem destaque no enredo. No seu livro intitulado The Hollywood 

Curriculum: teachers in the movies4 (EUA, 2004) trabalha várias questões referentes à 

figura do docente na tela do cinema, que denomina de modelo de Hollywood5, ou seja, 

a maneira com que a indústria cinematográfica norte-americana define quem é o bom 

e quem é o mau professor em seus filmes.

Dalton discorre sobre as maneiras que a profissão docente é apresentada na 

tela do cinema. Entre vários aspectos discute a dicotomia existente na figura das 

professoras no cinema que ficam divididas entre seu trabalho público e sua triste vida 

privada. Analisa também de que modo à questão dos professores homossexuais é 

apresentada nos filmes. Por fim, deixa de lado a representação do professor e passa 

analisar como a indústria cinematográfica apresenta os diretores e os estudantes nas 

suas obras.

Mary Dalton (2004) determina o que dentro do modelo de Hollywood é considerado 

um bom e um mau professor. Para a autora a indústria cinematográfica de Hollywood 

dicotomiza a figura do professor. Em mais ou menos metades dos filmes analisados 

4 O Currículo de Hollywood: os professores nos filmes.

5 The Hollywood model no original.
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por ela, o professor é o personagem principal que representa a força bondosa colocada 

contra o pano de fundo institucional e social sombrio, possuindo angústias e posições 

muito diferentes dos professores e da administração em seus respectivos filmes. Nesse 

filmes, o bom professor é conectado com os mais complicados alunos, lecionando a uma 

única sala e o aprendizado só ocorre depois que ele conquista os alunos e, com isso, 

estabelece a disciplina que considera necessária para o aprendizado do seu currículo.

Bons professores de Hollywood geralmente não são apresentados 
como parte do currículo institucionalizado - isso é precisamente que 
os fazem “bons” - mas nenhum deles é hábil para escapar do sistema 
dominante. (Dalton, 2004, p.25)6

O bom professor é sempre apresentado como um radical que desafia o sistema 

conseguindo uma vitória simbólica, mas que efetivamente não muda nada nesse sistema 

educacional. Dalton mostra que o tipo de professor exaltado na tela é caracterizado, na 

maioria dos filmes, como um outsider7, o estranho que não está integrado ao sistema 

educacional e, diferentemente dos demais professores, ele se envolve com os estudantes 

num nível pessoal, aprende com eles, não se relacionam bem com os administradores e 

demais professores, tem senso de humor e, recorrentemente, personalizam o currículo 

para que este vá ao encontro com das necessidades dos seus alunos, ao contrário 

dos seus colegas que são representados como os maus professores, que tipicamente 

são apresentados como aborrecidos, temidos, impacientes com os alunos e coniventes 

com as diretrizes e objetivos dos pais e da administração escolar. Para Dalton (2004), 

nos setenta anos de história do cinema, nos seus mais diferentes gêneros, nos filmes 

sobre professores o bom docente é mostrado como uma luz brilhante na escuridão da 

burocracia escolar.

6 Hollywood’s good teachers are generally not presented as part of the institutionalized curriculum 
– that’s precisely what makes them “good” – but neither are they able to escape that dominant system.

7 A palavra outsider significa, em inglês, o estranho, o intruso ou estrangeiro; no livro de Mary 
M. Dalton o termo indica o professor que inicialmente não está inserido na escola ou no sistema 
educacional. Aqui vou manter o termo em inglês uma vez que tanto Fabris (1999), em sua dissertação, 
bem como Ferreira em seus artigos (2002) utilizam o termo em inglês ao citarem a autora.
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O professor, como o outsider, originalmente não faz parte de um determinado 

ambiente escolar (pode não ser professor de carreira ou não faz parte da 

comunidade escolar apresentada no filme), pois representa o poder do indivíduo 

contra às forças coletivas das instituições escolares; nunca opera uma grande 

mudança mas ganha a antipatia da administração escolar e de outros professores 

pela tentativa de mudança do status quo. No modelo de Hollywood, o bom professor 

é mais próximo dos seus alunos do que os demais adultos na escola, o nível de 

intimidade varia, mas sempre envolve algum tipo de “quebra de regra” da escola 

ou tabu da comunidade. 

O sucesso do docente é mensurado pelo êxito em atingir um estudante difícil8 ou 

tímido; e esse sucesso só ocorre com o desenvolvimento da confiança entre eles, ou 

seja, quando o aluno percebe que o bom professor realmente se preocupa com ele.

Esses filmes claramente articulam uma tensão dos professores em 
face de ter que responder entre as necessidades dos seus estudantes 
e avançar nos objetivos dos seus administradores e outros oficiais 
escolares. (Dalton, 2004, p.31)9

Segundo Dalton (2004), fica claro que, nesse tipo de filme, o bom professor tem 

que se movimentar entre o que ele considera as necessidades dos seus alunos e os 

objetivos e desejos das instituições escolares e dos pais dos alunos. “O essencial é 

que os bons professores assumem esses riscos, sempre sobre eventos relativamente 

sem importância, para provar que eles se preocupam com seus alunos” (2004, p.33)10. 

A relação entre professor e aluno contém certo grau de risco, pois o docente propõe 

8 Considera-se como “difícil” o aluno indisciplinado, rebelde, com dificuldades de aprendizagem 
ou ainda que de algum modo desafie a autoridade do docente. 

9 These films clearly articulate a tension teachers face between responding to needs of their 
students and advancing the agendas of their administrators and phers school officials.

10 The point is that good teachers take these risks, even over relatively unimportant events, to 
prove that they care about their students.
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atividades que ultrapassam o que é solicitado pelo currículo oficial, atividades essas 

consideradas subversivas pelas instituições escolares, o que torna o bom professor 

uma ameaça. O bom professor assume esse risco porque também aprende valiosas 

lições com seus alunos, ao tomar contato com esses estudantes especiais, que podem 

ser uma lição simples como tornar o dia mais prazeroso, ou mais complexa, como 

aprender sobre si mesmo ou sobre sua vida.

No modelo de Hollywood, elaborado por Dalton (2004), o docente, para atingir 

e interagir com seus alunos, freqüentemente utiliza eventos do dia a dia para 

personalizar o currículo e para isso, muitas vezes recorre ao humor como ferramenta; 

nesse aspecto o bom professor se coloca como um radical, uma vez que descarta 

ou modifica o conteúdo do currículo aprovado pela instituição para ir ao encontro de 

um currículo social de maior relevância para a vida de seus alunos, sendo que a arte, 

a ética e a política são componentes primordiais deles. O fato de Mark Thackeray 

(Ao Mestre, Com Carinho - To Sir, With Love, EUA, 1967) ensinar seus alunos a 

fazerem salada ou de LouAnne ensinar caratê para sua classe formada por membros 

de gangues (Mentes Perigosas - Dangerous Minds, EUA, 1995), são exemplos dessa 

prática. Claro que tal atitude do bom professor acaba cobrando seu preço.

A maioria dos professores nos filmes tem conflito com os administradores 
sobre seus métodos não ortodoxos de ensino e relutância em estar 
sobre o enfadonho controle do seu supervisor. (Dalton, 2004, p.36)11

Os métodos de ensino diferenciados do bom professor são considerados uma 

ameaça para a estrutura escolar e, quando o docente não aceita os conselhos de seus 

superiores para se adequar à estrutura pré-existente, as conseqüências podem ser o 

afastamento do ambiente escolar (são demitidos, levados a se demitir), a transferência 

ou ser preterido em promoções.

11 Most of the teacher in the movies have conflictic with administrators over unorthodox teaching 
methods and their reluctance to come under their stodgy supervisor’s control.
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O bom professor apresentado nos filmes não é perfeito, mas faz a diferença por 

se preocupar com seus alunos e por fazer o que considera certo para eles, mesmo 

a um grande custo pessoal e/ou profissional, pois ele é o mediador que auxilia os 

alunos a fazerem a transição para a vida adulta. Um exemplo de bom professor que 

se encaixa no modelo de Hollywood descrito por Dalton (2004) é Glen Holland, músico 

interpretado por Richard Dreyfuss no filme Mr. Holland – Adorável Professor (Mr. 

Holland’Opus, EUA, 1995), que para sustentar a família passa a dar aulas de música 

em um colégio e o que era para ser provisório torna-se permanente e ele acaba se 

envolvendo cada vez mais com seus alunos deixando de lado seu sonho de se tornar 

um grande compositor.

No caminho inverso do modelo de Hollywood de bom professor temos o modelo do 

mau professor que é apresentado nos filmes. O mau professor faz parte do sistema, 

está profundamente arraigado na estrutura escolar, concorda com os planos da 

administração escolar e dos pais para seus alunos sem questioná-los e sua relação 

com os alunos é distante.

(...) maus professores são apresentados como homens descorados 
que zunem sem misericórdia em abstrações sobre assuntos que os 
estudantes acham aborrecidos. (Dalton, 2004, p.63)12

O mau professor é, em geral, uma pessoa aborrecida, temida, impaciente e mal-

humorada, que domina os estudantes com mão de ferro, não se desviam do currículo 

estipulado e não se preocupam em inovar seus métodos de ensino. Nos filmes, ele é 

o contraponto do bom professor, muitas vezes seu antagonista e, da maneira que é 

colocado por Adorno (2006c), é um ser frustrado com sua profissão, quase nunca é 

retratado no processo de aprendizagem e quando isso o ocorre é centrado em testes 

e notas. No filme Escritores da Liberdade (Freedom Writers, EUA/Alemanha, 2007) 

12 (...) bad teachers are presented as colorless men who drone unmercifully in abstraction about 
subjects students find boring.
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a professora de inglês Margaret Campbell, interpretada pela atriz Imelda Staunton, 

é um exemplo do modelo de mau professor apresentados nos filmes: no caso, ela é 

a professora veterana que segue os métodos aprovados pela administração e que 

no filme vai contra os métodos inovadores que professora novata e idealista (Erin 

Gruwell, papel de Hillary Swank). Curiosamente, Imelda Staunton interpreta Dolores 

Umbridge, outra professora ditatorial, no filme Harry Potter e a Ordem da Fênix (Harry 

Potter and the Order of the Phoenix, EUA, 2007)

O cinema e sua análise nos fornecem material para entendermos como a 

indústria cultural reproduz, na forma de entretenimento, os conceitos, preconceitos e 

representações existentes com relação à profissão docente e como estas comportam 

dentro de si as referências da sociedade em que está inserida. 

O que buscamos neste trabalho é analisar a figura do docente do ponto de vista da 

sociologia, queremos explorar de que modo o professor, a educação e a escola são 

retratadas nos filmes. Portanto, no próximo capítulo faremos um estudo com os dois 

filmes selecionados para esse trabalho: Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets 

Society, EUA, 1999) e o Sorriso de Mona Lisa (Mona Lisa Smile, EUA, 2003). O intuito 

é de analisar as figuras dos docentes aí representadas, bem como suas respectivas 

instituições escolares, usando como arcabouço às referências aqui apresentadas.
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2. Educação escolar e prática docente em obras cinematográficas

Os filmes Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets Society, EUA, 1989) e O 

Sorriso de Mona Lisa (Mona Lisa Smile, EUA, 2003) foram selecionados para análise 

neste trabalho por serem ambos produções hollywoodianos estrelados por grandes 

astros do cinema, Robin Willian e Julia Roberts, respectivamente, o que garante 

visibilidade junto ao expectador do cinema. Além disso, ambos se passam na década 

de 50 do século XX e suas tramas provêm de roteiros originais, ou seja, são textos e 

histórias criadas especialmente para o cinema. Isso os torna mais interessantes para 

se analisar como o professor, a escola e a educação são retratadas nesse tipo de 

obra cinematográfica uma vez que o mais comum os filmes sobre professores serem 

baseados em obras biográficas, onde transportam e adaptam para os filmes a vida 

e as experiências de docentes reais, ao passo que com um roteiro original podemos 

verificar a como a industria cultural se apropria da imagem da profissão docente.

2.1. Sociedade dos poetas mortos

O filme Sociedade dos Poetas Mortos é uma produção cinematográfica de 1989, 

dirigida por Peter Weir, com roteiro original de Tom Shulman e protagonizado pelos 

atores Robin Willian no papel do professor John Keating, Ethan Hawke como Tood 

Anderson e Robert Sean Leonard como Neil Perry – dois dos alunos que têm papel 

destacado na trama.

Na Academia Welton para rapazes, o Sr. John Keating é o professor de literatura 

que ingressa no corpo docente. Keating procura ensinar a seus alunos não apenas 

literatura, mas também a viverem a vida plenamente, sob o lema carpe diem (aproveite 
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o dia), por meio de aulas diferenciadas e da criação da Sociedade dos Poetas Mortos 

(um clube de poesia). O enredo se desenrola em torno do conflito entre o Sr. Keating e 

seus métodos pouco ortodoxos de ensino e os métodos conservadores e tradicionais 

da escola. Culmina no suicídio do aluno Neil Perry, dividido entre sua vocação artística 

e as expectativas paternas. Devido a isso, Keating é acusado de ser má influência 

para os alunos, sendo demitido e deixando a escola, mas não sem antes presenciar 

que seus ensinamentos foram assimilados.

A história se passa em 1959, quando os Estados Unidos da América começam a 

sofrer transformações no seu modo de vida: o rock’n roll está no auge e começam 

aparecer os movimentos de rebeldia e contestação social que irão caracterizar a 

década seguinte.

Welton é uma escola de elite, equivalente ao nosso ensino médio. Sua função 

é preparar os jovens para ingressarem na melhores universidades do país; é uma 

instituição tradicional apoiada em quatro pilares: tradição, honra, disciplina e excelência, 

com uma disciplina rígida que inclui castigos físicos. O caráter opressor da escola é 

enfatizado pelo fato ser apelidada de Hellton13 pelos alunos.

O Sr. Keating se destaca dos demais professores da escola, seja porque é 

relativamente jovem, é bem-humorado, dinâmico, irreverente e engraçado, diferente 

dos demais docentes que são apresentados no filme como sérios, indiferentes, 

monótonos e entediantes. 

A relação do professor John Keating com o saber, com o conhecimento é apresentada 

na sua segunda aula, na qual pede para os alunos arrancarem a introdução do livro 

13 Trocadilho com o nome do colégio Welton e a palavra hell, inferno em inglês.
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de literatura, pois não concorda com o autor que procura medir a qualidade de uma 

poesia através de uma fórmula matemática. Nessa aula fica demonstrado que para 

ele o conhecimento adquirido na escola é importante para a constituição da vida do 

indivíduo:

Keating: (...) medicina, advocacia, administração e engenharia são objetivos nobres 

e necessários para manter-se vivo.

Entretanto, para ele a essência da vida não está localizada no sucesso profissional 

e material e esses não devem ser os únicos objetivos na vida de seus alunos. O saber, 

a arte e a poesia existem devido à paixão:

Keating: Agora, classe, aprenderão a pensar sozinhos de novo. Aprenderão a saborear 

palavras e a linguagem. Não importam o que digam, palavras e idéias podem mudar 

o mundo.

A arte e a poesia, para ele, têm a função de ajudar os alunos a viver sua vida 

plenamente, tem a função de ajudá-los a apreciarem a vida que se descortina a sua 

frente, não sendo apenas aquilo que a sociedade espera deles, homens de negócios, 

médicos, engenheiros, advogados etc. Keating não espera que seus alunos se tornem 

grandes poetas ou que abandonem completamente as profissões tradicionais para 

as quais estão sendo preparados no colégio; o professor espera que seus alunos 

possam com isso aproveitar a essência dos dias que estão vivendo.

Os métodos de aulas do professor Keating são diferenciados dos usuais e o 

roteiro destaca algumas posturas justamente para ilustrar essas diferenças. Além de 

literatura, procura ensinar os seus alunos a terem visão diferente do mundo e não 
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aceitar as imposições da sociedade sem questioná-las, enfim, procura transformá-los 

em livre-pensadores. O caminho para tal objetivo passa pela arte (principalmente a 

poesia). Em suas aulas, procura fazer com que expressem sua voz interior, tanto que 

incentiva indiretamente um grupo deles a reativar o clube secreto que dá nome ao 

filme. Diferentemente dos seus colegas, ele está próximo dos alunos, durante o filme 

procura incentivá-los a pensarem por si mesmos, seja através de aulas diferentes ou 

de conselhos e conversas.

Seguindo o pensamento de Adorno (1996a), o professor Keating tem por objetivo 

que seus alunos escapem do conformismo e das fórmulas estipuladas pela indústria 

cultural que levam a população a se apropriar da produção cultural da maneira que os 

chamados especialistas acham que devem ser apropriadas e, dessa maneira, pensam 

que recebem formação cultural completa quando, na verdade, estão recebendo 

apenas a pseudoformação. O Sr. Keating tem por objetivo que seus alunos consigam 

expressar livremente seus pensamentos.

O professor Keating, no início, tem uma boa relação com a direção da instituição 

escolar, já que possui um excelente currículo, foi aluno de destaque do colégio no 

passado e lecionou no conceituado colégio Chester, na Inglaterra. Mas a situação vai 

mudando conforme aplica suas aulas não ortodoxas e quando o aluno Charles Dalton 

questiona o regulamento da escola o diretor Sr. Nolan interpela o professor sobre os 

seus métodos de ensino:

Nolan: Estou ouvindo boatos sobre métodos de ensino nada ortodoxos na sua aula. 

Não digo que tenha a ver com o escândalo de Dalton, mas acho que não preciso dizer 

que garotos dessa idade são facilmente impressionáveis.

Keating: Seu castigo casou uma grande impressão.



61

Nolan: O que estava havendo no pátio outro dia?

Keating: No pátio?

Nolan: Sim, os garotos marchando, batendo palmas?

Keating: Isso era um exercício para provar uma idéia. Os perigos do conformismo.

Nolan: John, o currículo aqui é fixo. Está provado que funciona. Se o questionar, o que 

os impede de fazer o mesmo?

Keating: Sempre achei que educávamos para ensiná-los a pensarem por si.

Nolan: Na idade deles? Nunca na vida! Tradição, John, disciplina! Prepará-los para a 

faculdade e o resto vem junto.

 

O diálogo acima ilustra a discussão que permeia todo o filme, a educação chamada 

tradicional, calcada em currículo aprovado por estâncias superiores e cujo objetivo é 

a aprovação do aluno em testes e provas em contraponto à educação mais humanista 

cujo objetivo é a formação do aluno como um individuo mais completo e crítico. Mas, 

como Dalton (2004) coloca nessa discussão, o professor Keating está sozinho ao 

seguir nesse modelo de ensino; os demais professores da instituição seguem o 

modelo tradicional e aparecem lecionando apenas nas rápidas cenas do primeiro dia 

de aula e depois só são vistos nas refeições e eventos oficiais da escola. Mesmo o 

Sr. McAllister, único professor com qual Keating mantêm uma relação de amizade, 

questiona seus métodos ao presenciar a aula em que Keating manda os alunos 

rasgarem a introdução do livro:

McAllister: Interessante a aula de hoje, Sr. Keating.

Keating: Desculpe se o choquei, Sr. McAllister.

McAllister: Não precisa se desculpar. Fiquei fascinado apesar da falta de fundamento.

Keating: Você acha?

McAllister: Você arrisca-se ao incentivá-los a serem artistas, John. Quando perceberem 
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que não são Rembrandtes, Shakespeares ou Mozarts, eles odiarão você. 

Keating: Não estamos falando em artistas, mas sim em livres pensadores.

McAllister: Livres pensadores com 17 anos?

Ao final do filme, quando Keating é despedido, vemos o professor McAllister tentando 

reproduzir o estilo de aula do professor de inglês e percebemos que mesmo fora da 

sala, sua aula ainda é baseada na repetição dos termos em latim embora o professor 

procure introduzir elementos inovadores em sua prática educacional inspirados nas 

práticas de seu colega.

Todos os professores que aparecem no filme, com exceção de Keating, acabam por 

reforçar vários dos preconceitos referentes à profissão docente elencados por Adorno 

no texto Tabus Acerca do Magistério (2006c), como a figura do tirano que exerce sua 

autoridade sobre os imaturos e por isso esta desagregado da comunidade adulta, a 

figura do servidor público ao prestar um serviço necessário a comunidade e a questão 

da inaptidão erótica já que aparentemente nenhum professor é casado O filme se 

passa em 1959, portanto a prática dos castigos físico ainda é recorrente para alunos 

indisciplinados reforçando a figura do carrasco, daquele que tem a autoridade de 

castigar, no caso o Sr. Nolan castiga o aluno Dalton com várias palmadas no traseiro. 

As cenas das aulas desse professor reforçam a autoridade que eles têm no modelo 

de educação tradicional sobre aos alunos. Justamente por serem os detentores do 

conhecimento, usam essa autoridade para que os alunos façam suas tarefas e se 

mantenham na linha.

Adorno (2006c) destaca ainda a questão do relativo isolamento escolar, mostrando 

que o ambiente escolar possui uma dinâmica própria. O fato do filme se passar 

num internato reforça essa característica. O ambiente é totalmente masculino, os 
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docentes aparentemente não têm vida social dentro ou fora da escola. A docência é 

apresentada como uma prática solitária, cada professor é mostrado quase sempre 

sozinho com os alunos em suas salas de aula, não discutem seus métodos e suas 

práticas pedagógicas, nem seus problemas com os alunos. No isolamento que marca 

o universo escolar nem John Keating escapa; é nítido que a vida dele gira em torno 

de lecionar, poucas cenas o mostram fora da escola e quando isso acontece, ele está 

acompanhado por seus alunos. A única referência que remete a um relacionamento 

fora do ambiente escolar é a foto de uma jovem mulher que fica na sua escrivaninha 

e, segundo ele, que mora em Londres.

Pode-se argumentar que a estrutura e o tempo do filme não comportam a 

demonstração de toda a dinâmica das interações escolares, que não é a função do filme 

mostrar a realidade das relações escolares. Assim, deve-se supor que elas ocorram 

longe das câmeras, entretanto, são as cenas mostradas que ficam na memória dos 

espectadores.

O enredo privilegia o contato do Sr. Keating com seus alunos, mostrando 

seu relacionamento com a classe, vale destacar que ele ocorre com apenas 

uma classe e com os alunos que formam a Sociedade dos Poetas Mortos. Não 

temos conhecimento se ele tem outras classes e outros alunos. Novamente 

temos a contraposição do professor Keating como os demais professores da 

instituição: enquanto estes são mostrados, no primeiro dia de aula, expondo 

matéria de ensino e passando atividades com suas expressões serias, o Sr. 

Keating cria empatia com a sua turma ao informá-la que estudou em “hellton” 

e sobreviveu, além de dizer que naquele tempo não era tão inteligente. 

Percorrendo um corredor com fotos de estudantes do passado, afirma que 

estes estariam sussurrando para que os vivos “aproveitem o dia” (carpem 
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diem). Bem-humorado e disposto esta sempre brincando com a classe, tanto 

que ao falar sobre Shakespeare, ilustra a aula declamando as frases do 

bardo inglês imitando atores famosos na época em que o filme se passa: 

John Wayne, Laurence Olivier e Marlon Brando (tirando proveito do talento de 

imitador do ator Robin Willians). 

Dos alunos que compõem a Sociedade dos Poetas Mortos, quatro têm destaque 

na trama do filme, Neil Perry, Tood Anderson, Charlie Dalton e Knox Overstreet. 

Além deles, temos também personagem de Richard Cameron que entra na trama 

para ser o delator do grupo junto à direção.

Neil, apesar de excelente aluno, é reprimido pelo pai, que o quer ver formado na 

escola de medicina, no entanto, com as aulas de Keating e a Sociedade dos Poetas 

Mortos, descobre o desejo de ser ator. É o mais próximo do professor e, com o apoio 

deste, reabre o clube de poesia. Seguindo as idéias do sr. Keating, se inscreve para 

participar de uma peça de teatro, mesmo contra as orientações do pai que acha 

isso uma bobagem. O sr. Perry descobre e decide que o filho, precisando de mais 

disciplina irá para uma escola militar; Neil não agüenta a pressão de ficar dividido 

entre os seus sonhos e o do pai e se suicida. 

Há ainda Tood, aluno novo, tímido, ignorado pelos pais e que vive a sombra do irmão 

bem sucedido. As aulas do professor o ajudam a se livrar da timidez e a expressar 

seus sentimentos. É o aluno que mesmo assinando o documento que culpa Keating 

pelas atitudes de Neil, sob a pressão dos pais e da direção da escola, assume uma 

postura mais contestadora e enfrenta seus medos, ao final do filme, ao encabeçar a 

subida nas carteiras para a despedida do professor, mesmo aos gritos de reprimenda 

do Sr. Nolan.
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Knox e Dalton são dois conformistas, ambos estão destinados a seguir os passos 

dos pais (advogado e banqueiro respectivamente). Entretanto, Knox seguindo o 

espírito do carpe diem resolve lutar pela garota pela qual se apaixonou e a conquista 

apesar dela estar noiva de outro. Já Dalton decide realmente “sugar” a essência da 

vida, assume o nome de Nuwanda (segundo ele, um nome que denota poder) passa 

a questionar as regras da escola, principalmente a que impede o ingresso de garotas. 

É o mais extremado, mas o Sr. Keating lhe explica que uma pessoa experta sabe a 

hora de lutar e a hora de calar. Agride Cameron quando descobre que este denunciou 

o professor sendo expulso de Welton.

Destaca-se com a explanação acima a influência que o professor exerce sobre seus 

alunos. Ele não apenas ensina inglês, mas busca incentivar seus alunos a apreciarem 

a poesia e as artes, procura ensiná-los a aproveitarem o que a vida tem a oferecer, a 

serem livre pensadores e não aceitarem o conformismo imposto pela dinâmica social. 

Incentiva-os reavivarem o grupo de poesia formado por ele: a Sociedade dos Poetas 

Mortos (grupo que se reúne secretamente durante a noite, numa caverna no terreno 

da escola para ler poesia e discutir outros assuntos de interesse mútuos). Apesar das 

aulas nada ortodoxas, o professor não perde o controle sobre a classe e os alunos 

seguem suas instruções e atividades.

John Keating encarna o modelo a ser seguido, seu papel é ser idolatrado por 

seus alunos que procuram seguir seus ensinamentos, mas sem a carga negativa 

destacada por Adorno (2006c), a castração do professor que ai ser idolatrado se 

coloca como inatingível excluindo-o da esfera erótica, ele se encaixa melhor na 

figura do bom professor elaborada por Dalton (2004), já que modifica o currículo e 

entra em conflito com a instituição escolar para ensinar aquilo que considera ser de 

maior interesse para seus alunos.
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Dois estilos de educação são mostrados no filme

O colégio Welton possui um modelo de educação tradicional, ou seja, com o 

professor à frente da sala transmitindo o conhecimento para os alunos que escutam 

e fazem suas tarefas, sentados em suas carteiras. As cenas do primeiro dia de aula 

ilustram isso ao mostrar imagens dos professores em suas classes: o professor de 

química passa a lista de atividades e experiências; o de latim, que na escadaria chama 

os alunos de “falange pubescente horrorosa”, é mostrado repetindo incessantemente 

as declinações dos verbos em latim; o professor de trigonometria afirma que o estudo 

dessa matéria exige precisão absoluta e exige pontualidade na entrega das tarefas. 

Por outro lado, as imagens dos alunos mostradas revelam o tédio, o aborrecimento 

e o enfado. Na escola, o conhecimento é tratado como sagrado e sua importância 

reforçada na cerimônia de início do ano letivo na qual um professor idoso, portanto 

uma vela, representa a “luz do conhecimento”. Este acende a vela do jovem aluno 

que está ingressando na escola e esse, por sua vez, acende a do colega do lado e 

assim sucessivamente, passado o saber da geração mais velha para a mais jovem. O 

currículo utilizado há anos é o aprovado pela direção e o conselho da escola. 

O modelo de aula do Sr. Keating inclui aulas e atividade tradicionais que são 

insinuadas ao longo do filme, como no momento em que diz que, além da redação, 

quer um poema original. Utiliza o livro didático, mas não na seqüência, pois seleciona 

os capítulos que acha mais importante. Mas a história está focalizada nas suas aulas 

não ortodoxas, mas no seu estilo moderno de lecionar, a partir do qual o sair do 

ambiente da sala de aula e aproveitar outros espaços escolares tem destaque: na 

primeira aula leva os alunos a galeria de retratos e pede para ouvir os que os jovens 

do passado sussurram; rasga a introdução do livro de poesia por não concordar com o 

autor que poesia pode ser mensurada utilizando-se de uma formula matemática; joga 
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bola e recita frases de poemas ao mesmo tempo, anda pelo pátio (para ilustrar 

o conformismo), pede para os alunos taparem os olhos e dizer o que lhes vêm a 

mente, grita, de acordo com o que expressa, como um bárbaro, joga futebol com 

seus alunos. Todas essas atividades têm o objetivo de transformar os alunos em 

livres pensadores, de formar os alunos contra a acomodação, de fazer com que 

aprendam a saborear as palavras e a linguagem. Na ótica do professor John 

Keating, palavras e idéias podem transformar o mundo.

O choque entre esses dois estilos de ensino permeia todo o filme. O objetivo 

do colégio Welton, com seu método tradicional de ensino, é que seus alunos 

ingressem nas melhores faculdades e universidade do país, esse também é o 

objetivo dos pais dos alunos que investem uma pequena fortuna na educação 

dos seus filhos. Na sociedade conservadora norte-americana, do fim da década 

de cinqüenta do século XX, a ascensão social e financeira, ou pelos menos a 

permanência no status adquirido, é o objetivo final da educação dos filhos dos 

grupos mais abastados.

O modelo de ensino do professor Keating tem por objetivo uma formação mais 

completa do estudante, no sentido que não visa apenas adquirir conhecimento, 

mas também que o aluno seja capaz de pensar por sim mesmo, de ser autônomo 

e que tenha base suficiente para fazer suas escolhas, arcar com elas e ser um 

agente crítico na sociedade. A postura e o modelo do professor Keating revelam 

o início do movimento das engrenagens da contestação social e política que 

marcarão a sociedade norte-americana na década seguinte pela mão desses 

jovens que estavam deixando os bancos da escola. A escola, nesse caso, 

representa o microcosmo do que estaria acontecendo na sociedade para além 

de seus muros.
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2.2. O Sorriso de Mona Lisa

Estreando em 2003, O Sorriso de Mona Lisa é um filme dirigido por Mike Newell 

cuja trama é centrada na professora de história da arte Katherine Ann Watson, 

interpretada por Julia Roberts, que consegue ser aceita para lecionar no Wellesley 

College14, tradicional e elitista faculdade feminina estadunidense. A história se 

detém na relação da professora Watson com suas alunas, as quais procura ensinar 

a enxergar além das aparências e no conflito entre essa professora e o conselho da 

tradicional faculdade, já que a postura moderna e feminista da professora choca os 

conselheiros. A permanência dela na instituição fica condicionada a uma série de 

restrições com as quais não concorda e, com isso, se demite e viaja para a Europa 

a fim de conhecer as obras de arte sobre que falava, mas que nunca tinha visto 

pessoalmente.

A história proveniente de um roteiro original se passa no ano letivo de 1953/1954, 

a sociedade americana ainda sente os reflexos do fim da Segunda Guerra Mundial, 

tantos os negativos, como os traumas nas vidas das pessoas que vivenciaram a 

guerra, o início da Guerra Fria quanto os positivos, como a aceleração da produção 

de bens de consumo, o crescimento econômico e a ascensão dos EUA a condição de 

grande potência mundial.

Katherine Ann Watson é uma jovem professora de História da Arte, por volta dos 

seus 30 anos de idade, solteira, independente, idealista e feminista, que deixa a 

faculdade estadual de Oakland para lecionar em Wellesley, uma faculdade criada para 

“formar as líderes do amanhã”. Seu objetivo como professora é “fazer a diferença”15.

14 Wellesley College é uma instituição real, fundada em 1870, cujo campus serviu de locação 
para o filme e que diferentemente do é posto na trama é uma instituição considerada progressista. Mais 
detalhes podem ser encontrados no seu website oficial: http://www.wellesley.edu/

15 Frase retirada do trailer do filme.
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A docente utiliza a arte, principalmente a moderna, para que suas alunas, além de 

conhecerem e apreciarem os diversos movimentos artísticos, a utilizem para ter uma 

visão mais crítica da sociedade em que vivem, para que possam questionar o lugar 

reservado para elas nessa sociedade, para verem além das aparências, aprendendo, 

assim, a serem autônomas e não apenas o que se espera delas. 

A professora Katherine Watson não possui a linhagem, nem as ligações certas que a 

instituição leva em conta na hora da admissão de novos membros, mas com seu currículo 

e determinação é aceita no cargo, uma vez que a candidata preferida do conselho optou 

por outra faculdade. Após o primeiro dia de aula ela é questionada por não manter a 

disciplina da classe e sobre a temática de sua dissertação de mestrado, que focaliza a 

arte moderna. É vista como uma estranha nessa escola de elite; várias cenas reforçam 

que não é parte deste ambiente, como quando chega na estação de trem e procura o 

ponto de ônibus ao passo que as pessoas a sua volta estão pegando táxis ou, ainda, 

quando é questionada pelo Sr. Staunton, chefe do departamento de arte, se já viu a 

Capela Sistina e responde que nunca foi a Europa. Assim a professora se caracteriza, 

segundo a concepção de Dalton (2004), como uma outsider, uma forasteira que por não 

fazer parte desse ambiente está apta a questionar os pontos de vistas dessa instituição.

Os modos independentes da Srta. Watson, seu uso da arte moderna em sala de 

aula, o fato de dar conselhos para as alunas sobre suas vidas pessoais e o caso que 

mantêm com o professor Dunbar vão aos poucos deteriorando sua relação com o 

conselho de Weslleley, atraindo principalmente o descontentamento da Sra. Warren 

(ex-aluna, membro de conselho e mãe da aluna Bette). Segundo a presidente do 

conselho, os pais questionam os métodos e a postura da nova professora e como a 

avaliação de Katherine para a permanência no cargo estava próxima, solicita-se que 

se limite ao assunto da aula e utilize menos arte moderna.
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A professora Watson questiona, após o artigo de Bette Warren, publicado no jornal 

da instituição, no qual ela defende as tradições de Weslleley, a presidente Carr sobre 

a função daquela faculdade: se aquela instituição formadora das líderes do amanhã 

não seria apenas um lugar onde aquelas jovens se ocupam enquanto aguardam um 

pedido de casamento. Ao que a presidente contra argumenta que quando Wellesley 

foi fundada, a educação superior para as mulheres era uma raridade. Ao discutir o 

assunto com o professor Dunbar, diz:

Watson: É brilhante, pensando bem, escola de boas maneiras sob a fachada de uma faculdade.

Dunbar: O que você esperava?

Watson: Mais. Pensei que aqui se formavam líderes, não suas esposas!

Seu gosto por arte moderna e sua postura na vida pessoal entram em conflito 

com o conservadorismo da instituição. No final, devido a seu sucesso com as alunas, 

o conselho condiciona sua permanência no cargo com a aprovação previa de seus 

planos de aulas pelo chefe do departamento e de não se relacionar fora do plano 

educacional com as alunas ou fora do plano profissional com qualquer membro do 

corpo de funcionário da instituição. A Srta. Watson não aceita tal imposição, demite-se 

e opta por uma viagem para conhecer a Europa.

O foco da trama está na discussão acerca de qual é a função dessa instituição de 

ensino ao educar essas garotas. Para a professora Watson, o objetivo deveria ser 

prepará-las para assumirem seus lugares na sociedade, como mulheres independentes 

e não apenas nos papeis de esposa e mãe.

Apesar de ser ambientada numa faculdade, o roteiro dá pouco espaço para as 

cenas que mostram a professora Watson em sala de aula ou lecionado; o filme focaliza 
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suas relações pessoais e na sua relação com as alunas. Mesmo assim, a personagem 

de Julia Roberts interage com três outros docentes que também pouco são mostrados 

em suas atividades pedagógicas.

Nancy Abbey é a professora de postura, oratória e locução que, solteira, aluga um 

quarto em sua casa para Katherine; elas se tornam amigas, mas entram em atrito, 

pois, apesar de não ter se casado, Nancy tem uma visão tradicional do papel da 

mulher na sociedade, entrando em conflito com professora de arte que possui uma 

visão feminista e liberal sobre o assunto. Essas diferenças de idéias ficam claras 

quando a Srta. Watson chega em casa e percebe que Nancy está dando uma aula 

sobre como uma esposa deve receber convidados para o jantar. Nesse momento, ela 

resolve fugir para um bar. Nancy é a personagem que mais se aproxima do estereotipo 

de professora solteirona citada por Adorno nos Tabus Acerca do Magistério (2006c), 

uma vez que sua vida se resume a dar aulas, a sua casa e aos seus programas de 

televisão; é a profissional com a qual as alunas não querem ser identificadas. Isso fica 

claro quando afirma para a aluna Connie Baker que se parecem; nesse momento a 

expressão de asco de Connie é emblemática.

Bill Dunbar é o professor de italiano, herói da Segunda Guerra, conhecido por ter 

casos amorosos com suas alunas, inclusive teve um caso com a aluna Gisele Levy. 

Logo de início fica claro que ele considera a professora de arte atraente e digna de 

ser conquistada. Sua relação com ela começa como uma amizade dentro e fora do 

ambiente de trabalho e progride para uma relação amorosa que choca o conselho 

diretor da faculdade, uma vez que nem ele e nem ela estão pensando em casamento. 

O romance termina quando ela descobre que Dunbar nunca lutou na Segunda Guerra 

ou esteve na Europa e este argumenta que ela não está na instituição para ajudar as 

alunas encontrar seu caminho, mas para descobrir o seu próprio. A relação com Dunbar 
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demonstra como essa sociedade tratava de modo diferente a vida sexual de homens 

e mulheres. Mesmo sendo notório que ele mantém casos com as alunas ou que tem 

um romance com Katherine, isso não lhe causa desconforto ou traz conseqüências, 

enquanto a protagonista da história sofre sanções e perseguições por manter um 

relacionamento amoroso fora do casamento.

Já com Miss Albany, professora de educação física, nas poucas e rápidas cenas 

em que aparece, a relação aparenta ser apenas de colegas de trabalho.

Além dos três docentes citados temos a personagem da enfermeira Amanda 

Armstrong, companheira de Josephine Burns (professora de biologia, já falecida), 

ou seja, mantinham um relacionamento homossexual, ex-aluna da instituição e nela 

trabalhando há 21 anos, apesar disso, é demitida sob a acusação de promover a 

promiscuidade no campus porque estava fornecendo métodos contraceptivos 

(diafragmas) para as alunas, algo proibido no estado de Massachusetts. Essa situação 

é posta logo no início do filme para mostrar o quanto à instituição é tradicionalista e 

conservadora. Se não perdoa deslizes daqueles considerado seus membros, imagine, 

então, o que ocorre com uma “forasteira” como Katherine Watson.

A relação da srta. Watson com suas alunas é, a princípio, de estranhamento, as 

alunas claramente dominam a primeira aula. Katherine perde o controle da classe, 

pois não estava preparada para a postura esnobe, agressiva e reticente das alunas e 

para fato destas saberem de cor o programa de história da arte preparado pelo chefe 

do departamento de arte, Dr. Staunton; elas antecipam suas falas e, após perguntarem 

se a professora não tem algo a acrescentar, elas pedem para fazer estudo livre. Nessa 

aula percebe-se que ela tem uma metodologia de ensino mais tradicional, seguindo 

a apostila e os textos indicados pela faculdade, entretanto, frente ao desafio de ter 
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alunas muita mais bem preparadas com relação ao conteúdo do que os seus alunos 

na faculdade estadual, Katherine Watson assume, então, outra postura, modificando 

o programa e acrescentando arte moderna e os seguintes questionamentos: O que é 

arte? Quando uma obra de arte é boa ou má? Quem decide isso? Com base nessas 

perguntas ela se aproxima das alunas, pois quer que pensem por si mesma, que 

questionem o que se espera delas.

O que vemos então no decorrer do filme é que seu método de ensino mescla 

atividades tradicionais como resumos, trabalhos, análises, comparações de obras de 

arte e provas com outras mais heterodoxas como levá-las um depósito para apreciarem 

um quadro modernista ou utilizar uma caixa de pintura por números de Van Gogh para 

discutir a reprodução da obra de arte e sua acessibilidade às massas; tudo isso, ao 

mesmo tempo em que questiona junto as suas alunas o papel que cabe a mulher na 

sociedade.

A professora Watson se interessa e se preocupa com o futuro de suas alunas e no 

enredo do filme quatro delas têm destaque:

Joan Brandwyn é excelente aluna e inteligente, tendo aspirações em estudar direito. 

É incentivada pela professora a prosseguir seus estudos e cursar direito em Yale 

mesmo estando noiva. A srta. Watson procura mostrar a ela que pode conciliar carreira 

e casamento. Mas Joan decepciona Katherine ao optar apenas pelo casamento. Ao 

argumentar com a aluna que ela não precisa escolher, Joan contrapõe que quer o 

casamento, que essa é sua escolha, que optar pelo casamento não a torna menos 

inteligente e que a professora é preconceituosa ao imaginar o matrimônio como um 

cerceador do intelecto feminino. A professora aceita o ponto de vista da aluna e lhe 

deseja felicidades.
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Bette Warren começa o filme como sua antagonista. A aluna questiona os 

ensinamentos da professora, todas as colocações e sua postura pessoal, 

principalmente o fato de Katherine discutir o papel da mulher na sociedade da 

década de 1950 e não ter como objetivo de vida o casamento. Bette também 

é intransigente com o comportamento sexualmente liberal de Gisele Levy, 

que teve um caso como professor Dunbar e que sai com um homem casado. 

O comportamento dessas duas mulheres entra em conflito com os padrões de 

comportamentos aceitos para uma mulher da elite norte-americana representados 

por Bette e sua mãe (uma das conselheiras da faculdade). Bette foi criada para ser 

esposa perfeita e dona de casa, tanto que, como editora do jornal da faculdade, 

escreve o artigo que leva à demissão de Srta. Armstrong e um artigo enaltecendo 

as tradições que culminam na explosão de raiva de Katherine e no diálogo em 

que afirma que as alunas estariam ali apenas aguardando um pedido casamento. 

Apesar de seguir todas as regras e padrões que se espera de uma jovem com seu 

nível social, o recente casamento (a cerimônia ocorre na primeira parte do filme) 

fracassa e sem o apoio da mãe, que considera que aturar as traições e indiferença 

do marido faz parte da barganha para se ter um bom casamento, é nas idéias de 

Katherine que Bette vai buscar inspiração para pedir o divórcio, continuar seus 

estudos (direito em Yale) e seguir em frente com sua vida, com o apoio da amizade 

de Giseli Levy.

A liberada Giselle Levy e a romântica Connie Baker vêem a professora 

como um modelo a ser seguido: a primeira considera a Srta. Watson sua 

heroína e vê nela a mulher que quer se tornar; é a aluna mais madura do 

grupo. A segunda insegura e tímida se apóia nos ideais da professora para 

correr atrás do rapaz que gosta depois que um mau entendido, criado por 

Bette, a faz desistir dele. 



75

As alunas, apesar do estranhamento inicial, sentem curiosidade em relação à 

professora e a questionam sobre sua vida e suas escolhas, principalmente por não 

ter optado pelo casamento; essas jovens da elite norte-americana sentem que podem 

confiar na professora vinda da Califórnia e que sua postura de vida vale a pena ser 

seguida.

A educação é tratada com respeito e seriedade é necessária na vida dessa moças, 

isso é mostrado na cerimônia de abertura do ano letivo em que a aluna Joan bate 

na porta da capela e pedindo conhecimento sendo ela, e todas as mulheres que 

desejarem, convidadas a entrar pela presidente Carr. Sabemos que é uma escola 

conservadora e tradicional com relação aos métodos de ensino mais pela fala e 

postura dos personagens do que pelas imagens das aulas, pois são poucas e rápidas 

as cenas em que vemos os demais professores e seus métodos: temos a aula nupcial 

de Nancy Abbey, mas esta ocorre mais para mostrar a diferenças de opiniões que 

Katherine e Nancy tem com relação ao casamento; o professor Dunbar, em duas 

cenas rápidas, dá aulas de italiano nas quais o enfoque é a repetição e a gramática; e 

a srta. Albany dá uma aula de balé aquático enquanto as quatro alunas citadas acima 

conversam. A instituição se destaca pela educação feminina, cuja função, segundo o 

filme, é preparar as jovens para serem as esposas perfeitas para os futuros líderes da 

sociedade.

O modelo de aula utilizado pela professora de história da arte no seu primeiro 

dia é o modelo tradicional: está à frente da sala expondo seu conhecimento. Após 

essa aula em que ela percebe que as alunas sabem o programa de cor e que 

não sensibiliza a classe, ela resolve mudar o enfoque de suas aulas. Ela ainda 

segue o programa e utiliza atividades e avaliações tradicionais com relatórios e 

provas; o que diferencia suas aulas das tradicionais é que busca a participação 
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das alunas, estimula que expressem suas opiniões, utiliza a arte moderna para 

causar estranhamento e para tirá-las da zona de conforto. É o que acontece na 

segunda aula quando, ao mostrar A Carcaça de Soutine (1925) a primeira coisa 

que elas fazem é procurar a referência do quadro no livro didático e a professora 

avisa que não existem repostas prontas, nem certas ou erradas e que devem 

expressar o que sentem diante do quadro. O mesmo ocorre quando as leva para 

apreciar Polock no depósito da galeria e diz que só precisam observar o estilo 

do artista, não precisam gostar dele; ou, ainda, quando discute como um pintor 

transgressor como Van Gogh foi parar numa caixa de pintura por número, neste 

trecho é possível vislumbrar uma leve crítica a indústria cultural que consegue 

transformar um pintor transgressor, que não vendeu um quadro em vida, em um 

campeão de vendas, num produto que todos querem ter mesmo na forma de uma 

reprodução. 

Utilizando a arte moderna, a professora passa a questionar os valores 

tradicionais da sociedade norte-americana em que suas alunas foram criadas. 

Tudo isso com o intuído de fazer suas alunas pensarem por si mesmas, serem 

autônomas e para que questionem seu lugar na sociedade e se tornem mais 

críticas sobre esse lugar.

2.3. Estereótipos e modelos de ação docentes

A indústria cinematográfica, com raras exceções, não é o tipo de indústria que 

incentiva a originalidade, ela prefere a garantia de uma fórmula reconhecida pelo 

público e raramente foge do padrão estabelecido por ela e isso acontece com todos 

os gêneros de filmes. 
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Assim, temos um exemplo de estandardização da figura do professor que ocorre 

nos filmes sobre escola. Por um lado, o professor deve se dedicar à formação moral 

e intelectual dos seus alunos através de meios diferenciados para conseguir atrair a 

atenção dos jovens, mas, para isso, deve abdicar de vários outros aspectos de sua 

vida, entre eles a família, condição apresentada nas personagens dos professores 

John Keating e Katherine Watson. Outro ponto importante: esse tipo de filme define as 

características de um professor ideal levando em conta as qualidades levantadas por 

Dalton (2004): são dinâmicos, modificam o currículo para se adequar às necessidades 

dos seus pupilos, são próximos dos alunos e se preocupam com o futuro deles e, por 

serem outsiders, estão aptos a questionar e desafiar o sistema educacional vigente. 

Em contrapartida, os demais professores desses filmes ministram aulas expositivas 

tradicionais, são sérios, conservadores e autoritários e, ainda, possuem características 

que, pela óptica desses filmes, os identificam muito mais com os professores retratados 

por Adorno (2006c), quais sejam, figuras de autoridade que exercem seu poder sobre 

imaturos que não podem contestar tal autoridade e, também, como vendedores do 

conhecimento que possuem, o qual trocam em favor de uma vida mais confortável; 

conhecimento este do qual se apropriam ao assumirem a função de mediador, 

tornando sua assimilação mais fácil para os seus alunos. Seguindo esse raciocínio os 

professores não apenas não produzem conhecimento, mas são profissionais que se 

apropriam e vendem a produção intelectual alheia. 

A repetição dos modelos de docência facilita a identificação do público, nesse tipo 

de filme, com o professor-herói enquanto se rejeita a figura do professor tradicional, 

pois a indústria cultural explora a imagem de que um indivíduo pode influenciar e 

mudar a vida de vários. Para isso, basta que ele tenha coragem e força de vontade 

frente às adversidades, tanto que dificilmente encontraremos uma pessoa que ao 

assistir os filmes não sinta raiva das atitudes do Sr. Nolan, não se emocione quando 
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Tood Anderson, para se desculpar e se despedir do Sr. Keating, sobe em sua carteira 

ao final do filme ou não se sinta feliz quanto, também ao final do filme, a srta. Watson 

recebe das alunas suas versões particulares do quadro Os Girassóis de Van Gogh. De 

fato, o espectador espera que esse tipo de situação aconteça e se sentiria frustrado 

se tal não ocorresse, pois para o público tal situação gera uma sensação de revanche 

contra a autoridade dos professores tradicionais, tanto que o ato de reconhecimento 

do valor do mestre por parte dos alunos é recorrente nesse tipo de filme, seja a canção 

titulo cantada por Lulu para o Sr. Thackeray ao final do Ao Mestre com Carinho (To Sir, 

with Love, EUA, 1967), seja na orquestra de ex-alunos tocando, na sua despedida, a 

obra que o Sr. Holland deixou inacabada por se dedicar à educação em Mr. Holland – 

Adorável Professor (Mr. Holland’s Opus, EUA, 1995). A identificação do público com 

o professor herói é reforçada desde no momento da escalação do elenco. Não é por 

menos que nos dois filmes analisados os atores selecionados para interpretarem o Sr. 

Keating e a Srta. Watson sejam respectivamente Robin Wilians e Júlia Roberts, dois 

astros de Hollywood laureados com vários prêmios e facilmente reconhecidos pelo 

público; esse reconhecimento ocorre, segundo as idéias de Benjamin (1996), porque 

o ator cinematográfico mais que representar um personagem representa a si mesmo 

para ao público que, ao assistir o filme, se reconhece no ator e assim tem sensação 

de vingança contra a desumanizarão de sua própria vida.

Os professores protagonistas dos filmes analisados utilizam a arte como caminho 

para o aprendizado e o conhecimento, conseguindo escapar da deformação profissional 

de considerar relevante para a formação dos alunos apenas a sua disciplina (Adorno 

2006b), ao considerarem transformá-los em livres-pensadores, em pessoas de 

espírito. Tal objetivo é alcançado mostrando para os alunos que o caminho já marcado 

e consolidado nem sempre é o melhor ou o mais gratificante. Exemplo disso é a 

utilização do livro didático conforme a conveniência da aula no caso do sr. Keating, ou 
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mostrando que os textos aprovados pela instituição e os livros dos especialistas em 

arte não são tomos sagrados no caso da srta. Watson. Para esses docentes, a arte 

pode levar seus alunos ao que Adorno (2006a) chamou de esclarecimento geral e 

auto-reflexão crítica, ou seja, eles podem questionar e criticar de maneira construtiva 

a sociedade onde vivem. A arte não pode ser mesurada, a poesia não pode ser 

qualificada através de uma fórmula matemática e uma tela não é arte apenas porque 

um especialista o diz; ela dever ser sentida e entendida conforme as experiências dos 

alunos. É desse ponto de vista que os protagonistas dos filmes consideram que a arte 

é o caminho para que o conhecimento adquirido pelos seus alunos seja acompanhado 

de uma reflexão sobre a sociedade e a vida.

As instituições escolares apresentadas nos filmes se caracterizam por serem 

tradicionais, conservadoras e elitistas, são um meio para que as classes mais altas da 

sociedade estadunidense garantam que seus filhos e filhas estarão aptos a integrar 

na sociedade vigente, uma vez que a escola reproduz dentro do seu mundo limitado 

por muros o que está ocorrendo do lado de fora, ao mesmo tempo que torna essa 

experiência segura, pois trata-se de um ambiente que possui suas próprias regras e 

códigos de conduta separados do universo adulto (Adorno, 2006c). Ambas privilegiam 

a entrada em seus quadros de ex-alunos, o que providencia que suas tradições sejam 

mantidas e, graças a isso, as relações dos protagonistas com as instituições são 

diferenciadas, ao menos no início. Enquanto o sr. Keating  é bem recebido por ser 

um ex-aluno do colégio e, portanto, um conhecedor de suas regras, a srta. Watson, 

uma estanha aquele ambiente, leva um choque ao se deparar com uma instituição 

conservadora ao invés da progressista que esperava. Entretanto, mesmo com 

essas experiências diferentes, os docentes acabam por entrar em conflito com suas 

respectivas instituições, pois estas buscam enquadrar os alunos no que a sociedade 

espera deles e, desse modo, aos poucos são vão perdendo suas características 
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particulares e individuais para se integraram na coletividade (Adorno, 2006a), enquanto 

os docentes procuram, justamente com seus métodos não ortodoxos, que seus alunos, 

mesmo integrados a sociedade, consigam se transformar em livres-pensadores. Os 

docentes vão além do que é esperado deles. Como profissionais extrapolam o que 

seria considerado sua função nas instituições e, por isso, mesmo acabam desligados 

delas.

As relações de John e Katherine com os demais docentes da instituição são poucos 

exploradas, deixando de mostrar um lado importante da experiência de ser professor, 

o contato com os colegas de profissão com os quais o docente  pode discutir e trocar 

experiências.

Na questão da relação professor e aluno, os dois filmes seguem a mesma estrutura. 

Os professores, a exceção dos protagonistas, são mostrados exercendo sua autoridade 

sobre seus alunos, utilizando para isso o seu conhecimento (Adorno, 2006c). No filme 

Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets Society, EUA, 1989) assumem uma postura 

mais despótica. O sr. Keating e a srta. Watson diferentemente dos demais procuram 

uma aproximação maior com seus alunos, além de ensiná-los tentam aconselhá-los e 

genuinamente estão preocupados com o futuro deles. Os dois docentes buscam uma 

identificação com os alunos: Keating ao pedir para ser chamado de “meu capitão” e 

chamar a escola pelo apelido dado pelos alunos (Hellton) e Watson ao responder as 

perguntas sobre sua vida particular feita pelas alunas. Essa postura se destaca frente 

à postura fria e distante dos demais professores. Tal identificação se faz necessária 

para que o docente atinja os alunos e, através disso, consiga com que eles cheguem 

a um estagio de auto-reflexão crítica necessária, segundo Adorno (2006a), para 

que possam se contrapor ao coletivismo da instituição, que aos poucos mina a sua 

individualidade, e para que possam se opor à fúria organizadora da sociedade. 
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Tanto John como Katherine são idolatrados pelos seus alunos que sentem uma 

grande curiosidade sobre a vida dos dois docentes, assim, ambos carregam a função 

erótica de objetos inatingíveis, podem ser admirados e, mesmo não sendo perfeitos, 

não carregam o estigma da inaptidão erótica que, como mostrada por Adorno 

(2006c), a profissão carrega. São docentes que não sufocam suas reações afetivas, 

eles cometem erros e os assumem como seres humanos que são. Adorno (2006c) 

considera que essa postura é necessária para que o docente desarme o aluno e, 

assim, construir uma ponte para a aprendizagem e o conhecimento – e este último 

não se limita aos conteúdos disciplinares, mas também ao que for necessário para 

que o aluno se torne um livre-pensador.

A forma como a educação é mostrada nesses filmes é contraditória. As instituições 

são pólos de excelência, com fama de formar homens e mulheres que se destacarão 

entre seus pares. Em ambos os filmes a educação é vista como um caminho para 

ascensão social, seja para conseguir uma vaga nas melhores universidades do país, 

como em Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets Society, EUA, 1989), seja para 

conseguir um bom casamento como no caso da maioria das jovens estudantes de 

Weleslley em O Sorriso de Mona Lisa (Mona Lisa Smile, EUA, 2003). 

A formação cultural como forma de ascensão social é um instrumento utilizado 

pelas pelos grupos sociais intermediários, desde o século XIX; é uma maneira 

deles se igualarem às classes mais abastadas, essas sim, com acesso irrestrito a 

formação cultural. Segundo Adorno (1986c), o avanço das técnicas reprodução em 

massa possibilitou a difusão dos bens culturais e, com eles, a indústria cultural foi se 

estabelecendo, a difusão dos bens de consumo também transforma a formação em 

pseudoformação uma vez que a socialização dos bens culturais, por um lado, facilita 

que as massas tenham acesso a eles, por outro, traz instruções de como consumi-
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los impedindo que os indivíduos consigam fazer uma reflexão crítica sobre eles. Nos 

filmes analisados a elite norte-americana está em destaque e, levando em conta as 

contribuições de Adorno, os alunos dessas instituições escolares teriam acesso a 

uma formação cultural privilegiada, entretanto, não é o mostrado por seus enredos. A 

formação apresentada não passa de pseudocultura, uma vez que a maior preocupação 

dessas instituições é manter os status de excelentes centros de educação adquiridos 

ao longo de suas histórias. 

Em Welton, a estrutura das aulas, da escola e as posturas dos professores e da 

direção são elementos utilizados para que os seus estudantes estejam habilitados, 

num futuro próximo, a seguirem carreiras que acentuem seus privilégios sociais, 

carreiras muitas vezes escolhidas pelos pais dos alunos. Já em Weleslley, as alunas 

consideram excelência acadêmica saber de cor as apostilas dos programas e também 

não questionam o futuro estabelecido para elas. Nos dois casos, toda a estrutura 

educacional está alicerçada nas tradições estabelecidas por essas instituições ao 

longo dos anos e o produto oferecido por esses centros educacionais é a excelência 

de sua formação cultural. No entanto, na verdade ela não passa de pseudoformação, 

já que tudo o que é ensinado vem em fórmulas prontas sem que seus alunos possam 

questioná-las, sendo que essas fórmulas vêm embaladas com o peso das tradições 

das instituições e afinal uma das funções da pseudoformação é manter a sociedade 

como está. 

Mas, para a indústria cultural, o filme é uma produção na qual o espectador 

consegue ter uma válvula de escape e diversão e é interessante que esse espectador 

considere que a sociedade possa ser transformada pela ação desprendida de poucos 

indivíduos. Nos filmes analisados eles são personificados por um professor, que 

através da arte, se dedica à formação cultural de seus alunos utilizando, para isso, 
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uma metodologia de aula diferente da tradicional, ou seja, o professor explicando sua 

disciplina à frente da classe. Os professores Keating e Watson, com sua metodologia 

moderna em contraponto a metodologia tradicional da instituição, procuram que seus 

alunos obtenham uma formação cultural que vá muito além das disciplinas escolares; 

buscam com isso ampliar a visão dos seus alunos para que estes possam enxergar 

as aparências e determinações da sociedade.

Para a indústria cinematográfica, a educação tradicional não é suficiente para 

garantir a formação plena dos indivíduos. Para que isso ocorra é necessário que o 

jovem veja além dos padrões e estereótipos definidos e divulgados pela sociedade. 

Tal meta só é atingida, se levarmos em conta o que é mostrado nos filmes analisados, 

quando o aluno encontra, em algum momento da sua vida, um professor excepcional 

e abnegado que, indo de encontro a normas vigentes da instituição, irá mostrar, por 

meio do seu conhecimento e de sua experiência de vida, um modo para que seus 

alunos escolham seu próprio caminho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A primeira vista, tanto Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets Society, 

EUA, 1989) como O Sorriso de Mona Lisa (Mona Lisa Smile, EUA, 2003), mesmo 

com mais de uma década de diferença nas datas de produção, são filmes muitos 

parecidos. Ambos têm suas tramas ambientadas na década de cinqüenta do século 

XX e em instituições tradicionais de ensino como pano de fundo. São histórias 

que destacam a figura de docentes preocupados com a formação de seus alunos 

como “livres pensadores”. Para efetivar seus propósitos vão de encontro com os 

valores tradicionais e conservadores das instituições escolares e da sociedade 

nas quais os enredos se desenrolam. Identificamos também grandes semelhanças 

nos elementos cinematográficos, as fotografias e as locações são parecidas, até 

mesmo a estrutura narrativa dos filmes que ora focaliza o professor em sua aula, 

ora focaliza os alunos em suas atividades diárias. 

Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets Society, EUA, 1989) é um 

filme de sucesso tanto de critica como de público; foi indicado, pela indústria 

cinematográfica, a diversos prêmios tendo conquistado o Oscar de melhor roteiro 

original. O Sorriso de Mona Lisa (Mona Lisa Smile, EUA, 2003), produzido mais de 

dez anos depois, procura seguir o exemplo do sucesso de seu predecessor, com 

paisagens outonais e invernais, alunos praticando esportes, aulas diferenciadas 

dos professores principais, embates destes com a direção das instituições etc. 

Como Adorno (1986) aponta, há uma estandardização e padronização, com a 

repetição de elementos já consagrados junto a público, de modo que o estúdio 

não corre riscos com seu produto final, uma vez que o público reconhece o padrão 

e o aceita sem questionamentos. A padronização não é garantia de sucesso e o 

filme O Sorriso de Mona Lisa (Mona Lisa Smile, EUA, 2003) não teve, do ponto de 
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vista da indústria do entretenimento, o mesmo sucesso de público e crítica do seu 

antecessor. 

Nos filmes analisados a transmissão do conhecimento remete a uma sacralidade 

da educação, isso se reflete nas escolhas arquitetônicas, nos prédios e cenários 

utilizados como locação, em ambos os filmes essa arquitetura remete a igrejas 

e catedrais, do mesmo modo que reflete as ideais de educação existentes no 

período em que as instituições educacionais dos filmes foram criadas, nos dois 

casos no fim do século XIX. Mas a idéia da educação como algo sagrado fica 

patente nas cerimônias de abertura do ano letivo mostradas no início dos filmes, 

cerimônias de grande pompa em que o mestre recebe os novos discípulos 

no ambiente escolar para a transmissão do conhecimento. Sendo sagrada, a 

educação deve ser tratada com seriedade e respeito, os professores e alunos 

devem seguir os dogmas educacionais estabelecidos e aprovados pelos líderes 

da instituição. 

A função da instituição é passar para os alunos o conhecimento necessário 

para que seus alunos atinjam o próximo estágio de suas vidas. Nos filmes, suas 

instituições possuem objetivos bem definidos. No caso de Welton, ele é explicito, 

preparar seus alunos para ingressarem nas melhores e mais prestigiadas 

universidades norte-americanas. No caso de Wellesley, o objetivo é implícito, as 

alunas esperam fazer casamentos com bons partidos.

Os professores nos dois filmes com exceção dos protagonistas são mostrados 

como profissionais sérios que, distantes de seus pupilos, utilizam métodos de 

ensinos tradicionais para transmitir seu conhecimento com o intuito de atingir 

os objetivos da instituição. Para a diretoria das escolas isso basta para serem 
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considerados profissionais competentes. Entretanto, para o espectador do filme 

esses docentes, ao serem retratados dessa maneira e aos serem comparados aos 

protagonistas, são considerados incompetentes, são considerados educadores 

que não conseguem atingir e estimular os seus alunos para irem além de suas 

disciplinas. Isso é evidente nas cenas do primeiro dia de aula em Welton, em 

que professores sisudos e rígidos aparecem como contraponto para a aula mais 

dinâmica do Sr. Keating. No caso da Srta. Watson, o contraponto é a professora 

Abbey, quase caricata no seu papel de solteirona que ministra aulas núpciais.

Os protagonistas dos filmes, Sr. Keating e Srta. Watson são o oposto dos 

professores tradicionais descritos acima, ambos são o que a indústria cultural 

coloca como o estereótipo do professor ideal, são do tipo que Dalton (2004) 

chama de bom professor, pois além de ensinar suas matérias procuram usá-las 

como ponte para que seus alunos se expressem e se tornem pessoas que se 

deixem guiar por seus desejos e inclinações. São docentes com personalidades 

cativantes – aliadas ao fato que ambos são interpretados por dois grandes astros 

de Hollywood (Robin Willians e Julia Roberts respectivamente) – que atraem 

os alunos e, ao contrário dos demais professores que aparecem nos filmes, 

não crêem que sua função se limita a sala de aula ou a sua disciplina. Dela 

também faz parte se preocupar com o futuro dos seus alunos, eles são amigos e 

conselheiros, são mais próximos dos alunos que os próprios pais e, ao contrário 

destes, conhecem seus desejos e aspirações. Assim, o Sr. Keating, utilizando a 

poesia como instrumento, procura que seus alunos queiram aspirar mais da vida 

que as trajetórias preestabelecidas por suas famílias, que busquem viver suas 

vidas plenamente, e a Srta. Watson, ao pontuar suas aulas com arte moderna e 

questionamentos sobre o que é arte, leva suas alunas a questionarem os papéis 

estabelecidos para elas na sociedade. 
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Os métodos de ensino diferenciados e as modificações no currículo tradicional 

constituem-se em outra característica marcante desses profissionais, mas, se Keating 

aparenta ter experiência anterior com sua proposta inovadora, o mesmo na ocorre 

com Katherine, uma vez que ela procura modificar sua metodologia de ensino ao se 

dar conta do preparo prévio de suas alunas; ela se adapta ao que encontra em sala 

de aula. Nos dois filmes o método diferenciado está ali para tornar as aulas mais 

interessantes para os alunos e estimulá-los a ir além do que a dinâmica social espera 

deles.

Tanto a proximidade com os alunos, como as modificações no currículo e aulas 

diferenciadas geram conflito com a administração escolar e, mesmo assim, tanto 

Keating como Watson optam por ignorar as advertências sofrendo as conseqüências 

dessa atitude.

Os dois docentes centrais, retratados nesses filmes, apesar de não serem perfeitos, 

de cometerem erros, são seres excepcionais que enfrentam situações adversas em 

prol da felicidade de seus alunos mesmo que efetivamente não ocorram grandes 

mudanças na instituição de ensino.

Hollywood se apropria e explora a figura do professor e da educação em seus 

filmes. Por um lado temos a figura docente apresentada de forma negativa que 

carregam muitas das características da profissão docente apresentadas por Adorno no 

Tabus acerca do Magistério (2006c), são apresentados como pessoas e profissionais 

desinteressantes, são monótonos, solitários, orgulhosos e que abusam do poder 

que tem sobre os estudantes, poder esse delegado pelos pais e pelas instituições 

de ensino, dessa forma negativa são os representantes, nos filmes analisado, da 

educação tradicional que dessa maneira também é apresentada de forma negativa. A 
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educação tradicional é mostrada em contraposição a uma educação moderna, mais 

humanista que busca uma formação mais completa do estudante e esta educação é 

apresentadas pelos professores protagonistas que são mostrados como dinâmicos, 

liberais, progressistas e inovadores representando a antítese de como a sociedade vê 

a profissão docente, como descrito por Adorno. 

Este trabalho apresenta e analisa ao professores presentes nos filmes Sociedade 

dos Poetas Mortos (Dead Poets Society, EUA, 1989) e o Sorriso de Mona Lisa (Mona 

Lisa Smile, EUA, 2003), filmes que são utilizados nos cursos de formação docente. 

Seria interessante que partindo dessa analise pudesse se verificar como e porque 

esses filmes sem apresentados aos futuros docentes pelos professores formadores 

e também como esses futuros docentes sente ao verem os professores retratados 

nos filmes. Ao explorar essas figuras docentes com base na teoria crítica buscamos 

demonstrar como a indústria cultural se apropria delas e as repassam para a sociedade 

através do cinema, mas não tem a ambição de esgotar o tema, na verdade a discussão 

professor, cinema e educação possuem muitas variantes e aspectos impossíveis de 

serem exploradas em um único trabalho e com base em um único referencia teórico.

Os professores analisados são fictícios, assim como as experiências retratadas, 

entretanto a experiência do cinema, a imagem refletida na tela, transforma esses 

professores na referência do que deve ser esperado de um professor para a maioria 

do público que assiste a esses filmes, público que, na sua maioria, não entende ou 

desconhece a estrutura e o funcionamento do ambiente escolar. O público almeja 

e espera que os professores que circulam nas salas de aula possuam pelo menos 

partes das características positivas que os professores protagonistas possuem.
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Filmografia

1492 – A Conquista do Paraíso (1492: Conquest of Paradise, Espanha/EUA/França/

Inglaterra, 1992).
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Adeus, Mr. Chips (Goodbye, Mr. Chips, Inglaterra, 1939).

Adeus, Mr. Chips (Goodbye, Mr. Chips, EUA, 1969).

O Anjo Azul (Der Blaue Engel, Alemanha,1930).

Ao Mestre com Carinho (To Sir, With Love, EUA, 1967) .

Arquitetura da Destruição (Undergångens Arkitektur, Suécia, 1989) .

Bicho de Sete Cabeças (Brasil, 2001).

O Carteiro e o Poeta (Il Postino, Bélgica/França/Itália, 1994).

Céu de Outubro (October’ Sky, EUA, 1999).

O Clube dos Cinco (The Breakfast Club, EUA, 1985).

O Clube do Imperador (The Emperor’s Club, EUA, 2003).

Coach Carter - Treino para Vida (Coach Carter, EUA/Alemanha, 2005).

Conrack (Conrack, EUA, 1974).

Crianças Invisíveis (All the Invisible Children França/Itália, 2005).

Curtindo a Vida Adoidado (Ferris Bueller’s Day Off, EUA, 1986).

Depois da Chuva (Ame agaru, França/Japão, 1999).

Diários de Motocicleta (Diarios de motocicleta, Alemanha/Argentina/Chile/EUA/

Inglaterra/Peru, 2004).

Encontrando Forrester (Finding Forrester, EUA, 2000).

Escola da Vida (School of Life, Canadá/EUA, 2005).
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Escritores da Liberdade (Freedom Writers, EUA/Alemanha, 2007).

Gênio Indomável (Good Will Hunting, EUA, 1997).

Harry Potter e a Ordem da Fênix” (Harry Potter and the Order of the Phoenix, EUA, 

2007).

O Homem que virou Suco (Brasil, 1981).

O Jarro (Khomeh/The Jar, Irã, 1992).

Jornada da Alma (Prendimi l’anima, França/Inglaterra/Itália, 2003).

A Língua das Mariposas (La Légua de las Mariposas, Espanha, 1999).

Machuca (Machuca, Chile/Espanha/Inglaterra, 2004).

Uma Mente Brilhante (A Beautiful Mind, EUA, 2001).

Mentes Perigosas (Dangerous Minds, EUA, 1995).

Meu Mestre, Minha Vida (Lean on Me, EUA, 1989).

Mr. Holland - Adorável Professor (Mr.Holland’s Opus, EUA, 1995).

Música do Coração (Music of the Heart, EUA, 1999).

Nenhum a Menos (Yi Ge Bu Neng Shao, China, 1999).

O Nome da Rosa (Der Name der Rose, Alemanha/França/Itália, 1986).

Nosso Professor é um Herói (Le Plus Beau Metier du Monde, França, 1996).

Nunca te Amei (The Browning Version, Reino Unido, 1951).

Nunca te Amei (The Browning Version, Inglaterra, 1994).
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Olga (Brasil, 2004).

Olhos Azuis (Blue Eyed, Alemanha, 1996).

O Preço do Desafio (Stand and Deliver, EUA, 1988).

Primavera de uma Solteirona (The Prime of Miss Jean Brodie, Inglaterra, 1969).

O Sorriso de Mona Lisa (Mona Lisa Smile, EUA, 2003).

Sementes de Violência (Blackboard Jungle, EUA, 1955).

Sociedade dos Poetas Mortos (Dead Poets Society, EUA, 1989).

Tempos Modernos (Modern Times, EUA,1936).

Sítios

http://www.choveu.net/cinema/

http://epipoca.uol.com.br/filmes.php

http://www.imdb.com/
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ANEXO I

Tabela I: Filmes mencionados por um grupo de professores

Título (em Português) Freqüência 

A Língua das Mariposas 1

Adeus Mr. Chips 1

Adorável Professor 2

Ao Mestre com Carinho 6

Conrack 1

Encontrando Forrester 1

Escola da Vida 1

Escritores da Liberdade 1

Gênio Indomável 4

Mentes Perigosas 2

Meu Mestre, Minha Vida 1

Música do Coração 1

Nenhum a Menos 1

Nosso Professor é um Herói 1

O Céu de Outubro 1

O Clube do Imperador 1

 O Jarro 1

O Preço do Desafio 3

O Sorriso de Mona Lisa 1

Sementes de Violência 1

ociedade dos Poetas Mortos 5

Treino para Vida 1

Total de menções 38
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ANEXO II

Caros colegas peço que indiquem quais dos filmes sobre a temática escola/professor 

abaixo arrolados vocês assistiram nos seus cursos de formação de professor, seja 

na licenciatura/pedagogia ou nos cursos de formação continuada oferecidos pelos 

empregadores.

Filmes:

A Língua das Mariposas  (   )

Adorável Professor   (   )

Ao Mestre com Carinho  (   )

Conrack    (   )

Encontrando Forrester  (   )

Escola da Vida   (   )

Escritores da Liberdade  (   )

Gênio Indomável   (   )

Mentes Perigosas   (   )   

Meu Mestre, Minha Vida  (   )

Música do Coração   (   )

Nenhum a Menos   (   )

Nosso Professor é um Herói (   )

O Céu de Outubro   (   )

O Clube do Imperador  (   )

O Preço do Desafio   (   )

O Jarro    (   )

O Sorriso de Mona Lisa  (   )
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Primavera de uma Solteirona (   )

Sementes de Violência  (   )

Sociedade dos Poetas Mortos (   )

Treino para Vida   (   )

Outros (especificar): _________________________________________________
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ANEXO III

Tabela II: Filmes sobre Professores citados pelos docentes*

Filme
(Título Original)

País de
 Origem

Ano de
 Produção

Número de
 Citações

Porcentagem
(%)

Sociedade dos Poetas Mortos
(Dead Poets Society) EUA 1989 35 17,5

Ao Mestre com Carinho
(To Sir, With Love) EUA 1967 31 15,5

Escritores da Liberdade
(Freedom Writers)

EUA/
Alemanha 2007 21 10,5

Mentes Perigosas
(Dangerous Minds) EUA 1995 20 10,0

Meu Mestre, Minha Vida
(Lean on Me) EUA 1989 19 9,5

O Sorriso de Mona Lisa
(Mona Lisa Smile) EUA 2003 14 7,0

Gênio Indomável
(Good Will Hunting) EUA 1997 11 5,5

Mr.Holland-Adorável 
Professor

(Mr.Holland’s Opus)
EUA 1995 8 4,0

Conrack
(Conrack) EUA 1974 5 2,5

Encontrando Forrester
(Finding Forrester) EUA 2000 4 2,0

A Língua das Mariposas
(La Lengua de las Mariposas) Espanha 1999 4 2,0

Nenhum a Menos
(Yi Ge Bu Neng Shao) China 1999 4 2,0

Coach Carter - Treino para Vida
(Coach Carter)

EUA/
Alemanha 2005 3 1,5

Escola da Vida
(School of Life)

Canadá/
EUA 2005 3 1,5

Nosso Professor é um Herói
(Le Plus Beau Metier du Monde) França 1996 3 1,5

O Clube do Imperador
(The Emperor’s Club) EUA 2002 2 1,0

Uma Mente Brilhante
(A Beautiful Mind) EUA 2001 2 1,0
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Música do Coração
(Music of the Heart) EUA 1999 2 1,0

O Nome da Rosa
(Der Name der Rose)

Alemanha/
França/

Itália
1986 2 1,0

O Preço do Desafio
(Stand and Deliver) EUA 1988 2 1,0

Sementes de Violência
(Blackboard Jungle) EUA 1955 2 1,0

O Jarro
(Khomeh/The Jar) Irã 1992 1 0,5

Machuca
(Machuca)

Chile/
Espanha/
Inglaterra

2004 1 0,5

Céu de Outubro
(October’ Sky) EUA 1999 0 0

Primavera de uma Solteirona
(The Prime of Miss Jean Brodie) Inglaterra 1969 0 0

Total: 199 100

* Dados sobre os filmes listados foram retirados dos sites: http://www.choveu.net/

cinema/, http://epipoca.uol.com.br/index.php e http://www.imdb.com/ acessados dia 

08/09/2009.
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ANEXO IV

Ficha de Registro

1. Identificação do filme

a) Ficha técnica: 

Nome: 

Origem/Ano de Produção: 

Gênero: 

Duração:

Tipo: 

Diretor: 

Roteirista:   

Roteiro: 

b) Personagens/Elenco:

c) Sinopse:

d) Contexto histórico, político e social da trama:

2. Eixos de análise:

I - Características do professor (personagem principal):

Nome:    

Idade aproximada: 
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Sexo:     

Estado Civil: 

Mote: 

Características pessoais e traços de personalidade:

II – Relação do professor com o conhecimento:

III – A relação do professor com a escola:

	 A relação com a instituição:

	 A relação com os colegas:

IV – A relação do professor com os alunos:

	 Com a classe:

	 Com aluno ou alunos específicos:

V – Os modelos/estilos de educação aparecem no filme:
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ANEXO V

Ficha de Registro

1. Identificação do filme

a) Ficha técnica: 

Nome: Sociedade dos Poetas Mortos/Dead Poets Society

Origem/Ano de Produção: EUA/1989

Gênero: Drama

Duração: 129 minutos

Tipo: Longa-metragem/colorido

Diretor: Peter Weir

Roteirista: Tom Schulman 

Roteiro: original

b) Personagens/Elenco:

	 Robin Willians/Jonh Keating (professor de inglês)

	 Robert Sean Leonard/Neil Perry

	 Ethan Hawke/Tood Anderson

	 Josh Charles/Knox Overstreet

	 Gale Hanse/ Charlie Dalton

	 Dylan Kuesman/Richard Cameron

	 Allelon Ruggiero/Steven Meeks

	 James Waterston/Gerard Pitts

	 Norman Lloyd/Sr. Nolan (diretor)

	 Kurtwood Smith/Sr. Perry



108

	 Carla Belver/Sra. Perry

	 Leon Pownall/McAllister (professor de latim)

c) Sinopse:

Quando o carismático professor de inglês John Keating (Robin Williams) chega 

para lecionar num colégio para rapazes, seus métodos de ensino pouco convencionais 

transformam a rotina do currículo tradicional e arcaico. Com humor e sabedoria, 

Keating inspira seus alunos a seguirem seus próprios sonhos e a viverem vidas 

extraordinárias.

d) Contexto histórico, político e social da trama:

Ano 1959, Estados Unidos da América, época de mudanças no modo de vida 

americano, o rock & roll esta em alta e começam a aparecer os movimentos de rebeldia 

que irão caracterizar a década seguinte. Academia Welton para Rapazes, colégio 

preparatório de elite que se orgulha de formar os futuros líderes da América, com 

disciplina rígida mantêm os castigos corporais, tem quatro dogmas a serem seguidos: 

Tradição, Honra, Disciplina e Excelência. Mas os alunos o chamam secretamente de 

Hellton (brincadeira com a palavra “hell”, inferno em inglês).

2. Eixos de análise:

I - Características do professor (personagem principal):

Nome: John Keating

Idade aproximada: aparenta trinta e pouco anos
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Sexo: masculino

Estado Civil: solteiro

Mote: Carpe diem, aproveitem o dia.

Características pessoais e traços de personalidade: Jovem professor de inglês 

(para os padrões do corpo docente) com métodos de ensino pouco ortodoxos, 

irreverente, bem humorado, engraçado, dinâmico.

II – Relação do professor com o conhecimento:

A poesia é o que move a vida, em suas palavras “lemos e escrevemos poesia porque 

somos humanos”, “poesia, beleza, romance e amor é para isso que vivemos. Segundo 

ele a vida profissional e as profissões possuem objetivos nobres e são necessária na 

vida, mas é a poesia que nos mantêm vivos. Sua idéia ao ensinar os aluno a escrever 

e apreciar a poesia não transformá-los em artistas ou que abandonem as profissões 

tradicional para as quais estão sendo preparados no colégio, mas que eles não vivam 

em função delas ou do que a sociedade espera deles e apreciem a vida que esta se 

descortinado a frente deles. Suas aulas ortodoxas buscam ilustrar esse pensamento 

como: subir na mesa para se lembrar que de que é sempre preciso mudar o ponto 

de vista ou andar pelo pátio mostrando que no inicio cada um tem um ritmo e com o 

tempo eles se sincronizam para ilustrar a conformidade e a necessidade de aceitação.

III – A relação do professor com a escola:

	 A relação com a instituição:

No inicio é bem recebido, pois foi aluno de destaque do colégio e lecionou no conceituado 

colégio Chester na Inglaterra, mas seus métodos de ensino e insistência de ensinar para seus 
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alunos a liberdade de pensamento aos poucos vão atrair o descontentamento do diretor, o 

Sr. Nolan, que prefere que ele mantenha os métodos e o currículo aprovados pela escola. 

Com suicídio do aluno Neil Perry, cujo pai reprimia sua veia artística, os jovens que fazem 

parte da Sociedade dos Poetas Mortos são induzidos (pelos pais e a direção) assinarem um 

documento acusando o Sr Keating de os incentivarem a tomar atitudes contra as regras da 

escola, para escaparem da expulsão. Tal ato culmina com a demissão do professor.

	 A relação com os colegas:

  

O corpo docente é formado por senhores de aparência austera, não vemos mulheres 

em nenhuma função da escola, é um ambiente predominantemente masculino. O único 

membro do corpo docente que ele aparece se relacionando, conversando e com quem 

aparentemente possui um certo grau de amizade é o Sr. McAllister. O professor de latim 

é o primeiro a questionar o sr. Keating sobre os seus métodos e objetivos de aula o 

sobre o perigo de transformar os alunos em artistas frustrados ao que Keating responde 

que pretende formar livres pensadores e ilustra com a frase: “Mas só nos sonhos pode 

um homem ser livre. Sempre foi assim e sempre será”. Se no começo do filme o vemos 

lecionando em sua sala no final ele esta ensinando latim caminhando com seus alunos 

pelo pátio da escola, tentando reproduzir, em parte, o estilo de aula do sr. Keating.

IV – A relação do professor com os alunos:

	 Com a classe:

Na primeira aula cria empatia com classe ao informa-los que ele estudou em “Hellton” 

e sobreviveu e que na época não era tão inteligente. Bem-humorado e disposto 
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esta sempre brincando com a classe, tanto que ao falar sobre Shakespeare 

ilustra a aula declamando as frases do bardo inglês imitando atores famosos 

na época em que o filme se passa: John Wayne, Laurence Olivier e Marlon 

Brando (tirando proveito do talento de imitador do ator Robin Willians). Além de 

ensinar inglês busca incentivar seus alunos a apreciarem a poesia e as artes, 

procura ensina-los aproveitarem o dia (carpe diem), a serem livre pensadores 

e não aceitar o conformismo imposto pela sociedade. Incentiva-os reavivarem 

o grupo de formado por ele: a Sociedade dos Poetas Mortos (grupo que se 

reúne secretamente durante a noite, numa caverna no terreno da escola para 

ler poesia e discutir outros assuntos de interesse mútuos). Apesar das aulas 

ortodoxas o professor não perde o controle da mesma e os alunos seguem 

suas atividades.

	 Com aluno ou alunos específicos:

Quatro alunos têm destaque na classe de Keating que aparece no filme, Neil 

Perry, Tood Anderson, Charlie Dalton e Knox Overstreet, além deles temos também 

personagem de Richard Cameron que entra na trama para ser o delator do grupo 

junto à direção.

  

Neil apesar de excelente aluno é reprimido pelo pai, que o formado na escola de 

medicina, mas ele prefere ser ator. É o mais próximo do professor, com o apoio deste 

reabre o clube Sociedade dos Poetas Mortos e seguindo as idéias do sr. Keating se 

inscreve para participar de uma peça de teatro, mesmo contra as orientações do pai 

que acha isso uma baboseira. O sr. Perry descobre e decide que o filho, precisando de 

mais disciplina irá para uma escola militar; Neil não agüenta a pressão de ficar dividido 

entre os seus sonhos e o do pai e se suicida. 
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Tood é o aluno novo, tímido, ignorado pelos pais e que vive a sombra do irmão 

bem sucedido. As aulas do professor o ajudam a se livrar da timidez e a expressar 

seus sentimentos. É o aluno que mesmo assinando o documento que culpa Keating 

pelas atitudes de Neil, sob a pressão dos pais e da direção da escola, assume uma 

postura mais contestadora e enfrenta seus medos, ao final do filme, ao encabeçar a 

subida nas carteiras para a despedida do professor, mesmo aos gritos para descer do 

sr. Nolan.

Knox e Dalton são dois conformistas, ambos estão destinados a seguir os passos 

dos pais (advogado e banqueiro respectivamente). Entretanto, Knox seguindo o 

espírito do carpe diem resolve lutar pela garota pela qual se apaixonou e a conquista 

apesar dela estar noiva de outro. Já Dalton decide realmente sugar a essência da vida, 

assume o nome de Nuwanda (segundo ele um nome de poder) passa a questionar 

as regras de escola principalmente a que impede o ingresso de garotas, é o mais 

extremado, mas o Sr. Keating lhe explica que uma pessoa experta sabe a hora de lutar 

e a hora de calar. Agride Cameron quando descobre que este denunciou o professor 

sendo expulso de Welton.

V – Os modelos/estilos de educação aparecem no filme:

Dois estilos de educação são mostrados no filme.

  

O colégio Welton possui um modelo de educação tradicional, ou seja, com o professor 

à frente da sala transmitindo seu conhecimento para os alunos que os escutam e fazem 

suas tarefas, sentados em suas carteiras. A cenas do primeiro dia de aula ilustram isso 

ao mostrar imagens dos professores em suas classes: o professor de química passa 
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a lista de atividades e experiências, de latim que na escadaria chama os alunos de 

“falange pubescente horrorosa” é mostrado repetindo incessantemente as declinações 

dos verbos em latim, o professor de trigonometria afirmando que o estudo dessa 

matéria exige precisão absoluta e exigindo pontualidade na entrega das tarefas e as 

imagens dos alunos mostradas revelam seu tédio, aborrecimento e enfado. Na escola 

o conhecimento e tratado como sagrado e sua importância reforçada na cerimônia de 

inicio do ano letivo na qual o professor idoso que com a vela que representa a “luz do 

conhecimento” acende a vela do jovem aluno que esta ingressando na escola e esse 

por sua vez acende a do colega do lado assim sucessivamente, passado o saber da 

geração mais velha para a mais jovem. O currículo utilizado anos é o aprovado pela 

direção e conselho da escola. 

O modelo de aula do sr. Keating inclui aulas e atividade tradicionais que são 

insinuadas ao longo do filme, como no momento diz que alem da redação quer um 

poema original, ele utiliza o livro mas não em ordem cronológica, seleciona os capítulos 

que acha mais importante. Mas a história foca nas suas aulas ortodoxas, seu estilo 

moderno de lecionar no qual o sair do ambiente da sala de aula e aproveitar outros 

espaços escolares tem destaque: na primeira aula leva os alunos a galeria de retratos 

e pede para ouvir os que os jovens do passado sussurram, rasgar a introdução do 

livro de poesia por não concordar como escritor que poesia pode ser mesurada com 

uma formula matemática, jogar bola e recitar frases de poemas ao mesmo tempo, 

andar pelo pátio (para ilustrar o conformismo), tampar os olhos e dizer o que lhe vem 

a mente, gritar como um bárbaro, jogar futebol. Todas essas atividades têm o objetivo 

de transformar os alunos em livres pensadores, que sejam críticos da sociedade, que 

aprendam a saborear as palavras e a linguagem, Na ótica do professor John Keating 

palavras e idéias podem transformar o mundo.
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ANEXO VI

Ficha de Registro

1. Identificação do filme

a) Ficha técnica: 

Nome: O Sorriso de Mona Lisa/Mona Lisa Smile

Origem/Ano de Produção: EUA/2003

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Duração: 117 minutos

Tipo: Longa Metragem/colorido

Diretor: Mike Newell

Roteirista: Lawrence Konner e Mark Rosenthal  

Roteiro: original

b) Personagens/Elenco:

	 Julia Roberts/Katherine Ann Watson (professora de história da arte)

	 Kirsten Dust/Betty Warrem

	 Julia Stiles/Joam Brandwyn

	 Maggie Gyllenhaal/Gisele Levy

	 Ginnifer Goodwin/Connie Baker

	 Dominic West/Bill Dunbar (professor de italiano)

	 Marcia Gay Harden/Nancy Abbey (professora de oratória/elocução/postura)

	 Jonh Slattery/Paul Moore

	 Marian Seldes/Presidente Jocelyn Carr
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	 Donna Michel/Senhora Warren

	 Juliet Stevenson/ Amanda Armstrong (enfermeira do campus)

	 Lisa Robert Gillian/Miss Albini (professora de educação física)

c) Sinopse:

Professora de história da arte vai lecionar em uma tradicional faculdade para moças 

de alta classe, onde além de ensinar sobre arte moderna procura mudar suas vidas ao 

pregar os ideais feministas.

d) Contexto histórico, político e social em que se passa a trama:

Início da década de 50 do século XX, em pleno vigor do American Way Life (modo 

de vida americano) onde os papeis dos sexos estão bem delimitados e o melhor futuro 

para uma mulher é o casamento. Não existe ainda o espírito de contestação que irá 

marcar o fim dessa década e a próxima. O Wellesley College (http://www.wellesley.

edu), onde a trama se passa, é uma faculdade real, tradicional, fundada em 1870 para 

prover a educação as jovens da elite dos Estados Unidos.

2. Eixos de análise:

I - Características do professor (personagem principal):

Nome: Katherine Ann Watson

Idade aproximada: 30 anos

Sexo: feminino

Estado Civil: solteira

Mote: Olhem além da pintura, vamos abrir nossas mentes para novas idéias. Olhem 
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para além da aparência.

Características pessoais e traços de personalidade: jovem e atraente professora 

de história da arte idealista, independente, com idéias feministas à frente de seu tempo, 

acredita que o destino das mulheres não é único e exclusivamente o casamento e que 

ao educar as jovens e incentiva-las olhar além das aparências as estará ajudando a 

mudar o mundo.

II – Relação do professor com o conhecimento:

Katherine Watson é docente para qual entender o que é arte, entender e a apreciar 

diversos movimentos artísticos, discutir qual importância da arte na sociedade é um 

caminho para levar suas alunas a questionar suas próprias vidas e os que esperam 

delas, ver arte com uma visão critica que as ajudará a ver as coisas além das aparências 

e assim aprenderem a serem elas mesmas e não apenas o que esperam delas.

III – A relação do professor com a escola:

	 A relação com a instituição:

A professora Katherine Watson não possui a linhagem, nem as ligações certas que a 

instituição leva em conta na hora da admissão de novos membros mas com seu currículo 

e determinação é aceita no cargo uma vez que a candidata preferida do conselho 

optou por um cargo em outra faculdade. Após a primeira aula ela é questionada por 

não manter a disciplina da classe e sobre a temática de sua dissertação de mestrado 

que foca em arte moderna. É vista como uma estranha nessa escola de elite, varias 

cenas reforçam que ela não é parte deste ambiente como quando chega na estação 
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de trem e procura o ponto de ônibus quando as pessoas em sua volta estão pegando 

táxis ou quando é questionada pelo Sr. Staunton, chefe do departamento de arte, se 

já viu a Capela Sistina e responde que nunca foi a Europa. 

Os modos independentes da Srta. Watson, seu uso da arte moderna em sala de 

aula, o fato de dar conselhos para as alunas sobre suas vidas pessoais e o caso 

que mantêm com o professor Dunbar vão aos poucos deteriorando sua relação 

com o conselho de Weslleley, atraindo principalmente o descontentamento da 

Sra. Warren (ex-aluna, membro de conselho e mãe da aluna Bette). Segundo 

a presidente do conselho os pais questionam os métodos e a postura da nova 

professora e como a avaliação de Katherine para a permanência no cargo estava 

chegando, esta pede para ela se limitar ao assunto da aula e utilizar menos 

arte moderna nela. A srta. Watson após o artigo de Bette Warren questiona 

a presidente Carr sobre a função daquela faculdade que ela imaginava que 

estaria formando as lideres do amanhã e não as esposas dos líderes ao que a 

presidente contra argumenta que a mais ou mesmo 60, quando Wellesley foi 

fundado, não se concebia a educação superior para as mulheres.

Seu gosto em arte moderna e sua postura na vida pessoal entram em conflito 

com o conservadorismo da instituição. No final, devido seu sucesso com as 

alunas, o conselho condiciona sua permanência no cargo com a aprovação 

previa de seus planos de aulas pelo chefe do departamento e de não se 

relacionar fora do plano educacional com as alunas ou fora do plano profissional 

com qualquer membro do corpo de funcionário da instituição. A Srta. Watson 

não aceita tal imposição, demite-se e opta por uma viagem para conhecer a 

Europa.
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	 A relação com os colegas:

 

Apesar de ser ambientada em uma faculdade a professora interpretada por Julia 

Roberts aparece se relacionando e interagindo com apenas três outros docentes: 

Nancy Abbey é a professora de postura, oratória e elocução que solteira um 

quarto em sua casa para Katherine, elas se tornam amigas, mas entram em atrito 

pois, apesar de não ter se casado, Nancy tem uma visão tradicional do papel da 

mulher na sociedade entra em conflito com professora de arte que possui uma 

visão feminista e liberal sobre o assunto. Essas diferenças de idéias ficam claras 

quando a Srta.Watson a chegar em casa e perceber que Nancy esta dando uma 

aula como uma esposa deve receber convidados para jantar ela resolve fugir para 

um bar.

Bill Dunbar é o professor de italiano, herói da Segunda Guerra, conhecido por de 

ter casos amorosos com suas alunas, inclusive teve um caso com a aluna Gisele 

Levy. Logo de inicio fica claro que ele considera a professora de arte atraente 

e digna de ser conquistada, sua relação começa como uma amizade dentro e 

fora do ambiente de trabalho e progride para uma relação amorosa que choca o 

conselho diretor da faculdade uma vez que nem ele e nem ela estão pensando 

em casamento. O romance termina quando ela descobre que Dunbar nunca lutou 

na Segunda Guerra ou esteve na Europa e este a argumenta que ela não esta 

na instituição para ajudar as alunas encontrar seu caminho mas para descobrir o 

próprio.

Já com Miss Albany, professora de educação física, nas poucas e rápidas cenas 

em que aparece a relação aparenta ser apenas de colegas de trabalho.
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Além dos três docentes citados temos a personagem da enfermeira Amanda 

Armstrong que tendo sido companheira de Josephine Burns (professora de biologia, 

falecida) que foi aluna da instituição e nela trabalha tem 21 anos, apesar disso é 

demitida sob a acusação de promover a promiscuidade no campus porque estava 

fornecendo métodos contraceptivos (diafragmas) para as alunas, algo proibido no 

estado de Massachusetts. Essa situação é posta logo no início do filme para mostrar o 

quanto a instituição é tradicionalista e conservadora, que não perdoa deslizes mesmo 

de alguém que é “da casa” imagine então o que ocorre com uma “forasteira” como 

Katherine Watson.

IV – A relação do professor com os alunos:

	 Com a classe:

Na primeira aula perde o controle da classe, a professora Watson não estava preparada 

para a postura esnobe, agressiva e reticente das alunas e para fato destas saberem 

de cor o programa de história da arte preparado pelo chefe do departamento de arte, 

Dr.Staunton, elas antecipam suas falas e após perguntarem se a professora não tem algo 

a acrescentar elas pedem para fazer estudo livre. Katherine Watson assume então outra 

postura, modifica programa acrescentando arte moderna e os questionamentos: O que 

é arte? Quando uma obra de arte é boa ou má? Quem decide isso? Com base nesses 

questionamentos ela se aproxima das alunas pois quer que elas pensem por si mesma, 

que questionem o que se esperam delas e mesmo quando Katherine explode questionado 

o papel da mulher naquela sociedade após o artigo de Bette sobre as tradições a serem 

seguida em Wellesley ela mantêm o respeito das alunas que a presenteiam com suas 

próprias versões dos girassóis de Van Gogh, quando ela decide deixar a faculdade.
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	 Com aluno ou alunos específicos:

Katherine Watson se interessa pelo futuro de suas alunas mas no filme quatro delas 

são mostradas com destaque:

Joan Brandwyn é aluna excelente e inteligente que tem aspirações em estudar 

direito no e que é incentivada pela professora a prosseguir seus estudos e cursar direito 

em Yale mesmo estando noiva, a srta. Watson procura mostrar que pode conciliar 

a carreira e o casamento. Mas Joan decepciona Katherine ao optar apenas pelo 

casamento, ao argumentar com a aluna que ela não precisa escolher Joan contrapõe 

que é o que ela quer, que optar pelo casamento não torna menos inteligente e que a 

professora é preconceituosa ao imaginar que toda esposa vendeu sua alma por uma 

casa colonial. A professora aceita o ponto de vista da aluna e deseja felicidades no 

enlace.

  

Bette Warren começa o filme como sua antagonista uma que os ensinamentos 

da professora ela questiona todas as colocações e postura pessoal da professora, 

principalmente o fato de Katherine questionar o papel da mulher na sociedade da 

década de 50 e não estar ansiosa para se casar. Bette também é intransigente com o 

comportamento sexualmente liberal de Gisele Levy, que teve um caso como professor 

Dunbar e que sai com um homem casado. O comportamento dessas duas mulheres 

entra em conflito com os padrões de comportamentos aceitos para uma mulher pela 

elite norte-americana e que Bette e sua mãe (uma das conselheiras da faculdade) 

representam, ela foi criada para ser perfeita esposa e dona de casa, tanto que como 

editora do jornal escreve o artigo que leva a demissão de Srta. Armstrong e o artigo 

enaltecendo as tradições que culminam na explosão e colocação de Katherine de 

que as alunas estariam ali apenas aguardando um pedido casamento. Apesar de 



122

seguir todas as regras e padrões que se espera de uma jovem com seu nível social 

o recente casamento (a cerimônia ocorre na primeira parte do filme) fracassa e sem 

apoio da mãe, que considera que aturar as traições e indiferença do marido faz parte 

da barganha para se ter um bom casamento, é nas idéias de Katherine que Bette vai 

buscar inspiração para pedir o divorcio, continuar seus estudos (direito em Yale) e 

seguir em frente com sua vida, com o apoio da amizade Giseli Levy.

A liberada Giselle Levy e a romântica Connie Baker vêem a professora como um 

modelo seguido: A primeira considera a srta Watson sua heroína e vê nela a mulher 

que quer se tornar, é a aluna mais madura do grupo. A segunda insegura e tímida se 

apóia nos ideais da professora para ir correr atrás do rapaz que gosta de depois que 

um mau entendido, criado por Bette, a faz desistir dele.

V – Os modelos/estilos de educação aparecem no filme:

O conhecimento é tratado com respeito e seriedade, isso é mostrado na cerimônia 

de abertura do ano letivo que a aluna Joan bate na porta da capela e pedindo 

conhecimento e convidada a entrar pela presidente Carr, sabemos que é uma escola 

conservadora e tradicional com relação aos métodos de ensino mais pela fala e 

postura dos personagens do que pelas imagens aulas, são poucas e rápidas as 

cenas quem que vemos os demais professores e seus métodos: temos a aula nupcial 

de Nancy Abbey, mas esta ocorre mais para mostrar a diferenças de opiniões que 

Katherine e Nancy tem com relação ao casamento, o professor Dunbar em duas 

cenas rápidas dá aulas de italiano onde o enfoque é a repetição e a gramática 

e a srta. Albany da uma aula de balé aquático enquanto as quatro alunas acima 

conversam.



123

O modelo de aula utilizado pela professora de história da arte na sua primeira 

aula é o modelo tradicional, ela esta à frente da sala expondo seu conhecimento, ao 

após essa aula em que ela percebe que as alunas sabem o programa de cor e que 

não atinge a classe é que ela resolve mudar o enfoque da aula. Ela ainda segue o 

programa e utiliza atividades e avaliações tradicionais com relatórios e provas, o que 

diferencia suas aulas das tradicionais é que ela busca a participação das alunas, 

procura que elas expressem suas opiniões utilizando a arte moderna para causar 

estranhamento, para tira-las da zona de conforto. É o que acontece na segunda 

aula quando ao mostrar “A Carcaça” de Soutine e a primeira coisa que elas fazem é 

procurar a referência do quadro no livro didático e a professora avisa que não existem 

repostas prontas nem certa, nem erradas e que elas devem expressar o que sentem 

diante do quadro. A mesma coisa quando as leva para apreciar o Polock no depósito 

da galeria e diz que elas só precisam observar o estilo do artista, não precisam gostar 

dele ou ainda quando discute como um pintor transgressor como Van Gogh foi para 

numa caixa de pintura por números e é distribuído para as massas em forma de 

calendários e reproduções. Tudo com o intuído de fazer suas alunas pensarem por si 

mesmas, para que elas questionem seu lugar na sociedade e se tornem mais críticas 

sobre esse lugar.




