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Resumo

Entendendo que os filmes são documentos históricos e também textos geradores que possibilitam a discussão
de questões diversas o artigo lança um olhar para o filme Sociedade dos Poetas Mortos, focalizando como a
Academia Welton, escola secundária retratada na película, se constitui em espaço/lugar de disciplina, ordem e
hierarquia na educação dos corpos, assim como de formação de uma elite burguesa. Para tanto, fiz uso das
observações de Viñao (2005) que confere centralidade na configuração da cultura escolar de uma dada
instituição educativa à distribuição e aos usos do espaço; como também as indicações de Eric Hobsbawm
(2006) sobre os critérios que a burguesia e a classe média elegeram para adquirir status para si e para seus
descendentes.

Palavras-chaves: Filme; Educação do Corpo; Formação de uma elite.

Resumen

Las películas son documentos históricos y también textos que pueden generar discusiones sobre muchas
cuestiones, el artículo expone la película " Sociedade dos Poetas Mortos" enfocando como la " Academia
Welton", escuela secundaria demostrada en la película se constituye en espacio/lugar de disciplina, orden y
jerarquia en la educación de los cuerpos, así como de formación de una élite burguesa. Para eso, se utilizó de
las observaciones de " Viñao" (2005) que se centraliza en la configuración de la cultura escolar de una
institución educativa y en la distribución y a los usos del espacio, como también a las indicaciones de Eric
Hobsbawn (2006) sobre los critérios que la burguesia y la clase media eligieron para tener una mejor posición
social para sí y para sus descendientes

Palabras clave: películas; educación de los cuerpos; formación de una élite burguesa.

Introdução

Este artigo se configura em um esforço interpretativo que visa lançar um olhar para o filme Sociedade dos
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Poetas Mortos, focalizando como a Academia Welton, escola secundária retratada na película, se constitui em
espaço/lugar de disciplina, ordem e hierarquia na educação dos corpos, assim como de formação de uma elite
burguesa.

Nesse sentido, farei uso das observações de Viñao (2005) que confere centralidade na configuração da cultura
escolar de uma dada instituição educativa à distribuição e aos usos do espaço, ou seja, a dupla configuração
deste último como lugar e como território.

Também considerarei as indicações de Eric Hobsbawm (2006, p.224) sobre os critérios que a burguesia e a
classe média elegeram para adquirir status para si e para seus descendentes, tendo em vista construir uma
noção de pertencimento de classe que se diferenciasse dos operários, camponeses, dos que realizassem
trabalhos manuais, bem como apresentar uma “hierarquia de exclusividade, sem afastar a possibilidade de o
candidato galgar os degraus da escadaria social”.

Ao se referir as produções fílmicas Nóvoa (1995) compreende que no momento em que os historiadores
passaram a olhá-las indo além de fonte de prazer estético e de diversão, logo este grupo a encarou como
agente transformador da história e como registro histórico. Nesse sentido, assevera o autor que as películas,
ficcionais ou realidade são documentos históricos de grande importância.

Assim, o filme ora em análise será tomado como texto gerador em que se privilegia as questões e temas,
sejam políticos, morais, ideológicos, existenciais, históricos, etc como elementos propulsores de debates
(Napolitano, 2009) e outros olhares.

Espaços – lugares da Academia Welton: disciplina, ordem e hierarquia na educação do corpo

O filme Sociedade dos Poetas Mortos, em sua sinopse, informa que quando um professor de inglês com
grande carisma chamado Jonh Keating chega para lecionar em um rigoroso colégio para rapazes provoca
transformações na rotina da escola, isso devido a seus métodos de ensino pouco convencionais que mudam a
rotina do currículo tradicional da instituição.

Assim, ao lançar um olhar para a Academia Welton, nome da escola secundária do filme, constata-se que ela
é um internato destinado a rapazes que são filhos de banqueiros e profissionais liberais.

O prédio da escola possui uma arquitetura grandiosa que se localiza em meio a uma paisagem com jardins
bem cuidados, rodeado por lagos, que imprime um ar de imponência e demonstra a capacidade de domínio
do homem sobre a natureza. Alguns espaços-lugares da Academia Welton são reveladores de uma concepção
de educação para o corpo que tem na disciplinarização e ordem um forte viés, de modo a destacar-se o
auditório, a sala da direção, a biblioteca, o refeitório e as salas de aula.

Para Viñao (2005) juntamente com a distribuição e uso do tempo, dos discursos e as tecnologias da
conversação e comunicação, tem centralidade na configuração da cultura escolar de uma dada instituição
educativa a distribuição e os usos do espaço, ou seja, a dupla configuração deste último como lugar e como
território. Nesse sentido, assevera o autor

A constituição do espaço como lugar, esse “salto qualitativo” que implica o passo do
espaço ao lugar, é o resultado de sua ocupação e utilização pelo ser humano. O
espaço se projeta, se vê ou se imagina, o lugar se constroi [...]. Nesse sentido, a
instituição escolar ocupa um espaço que se torna, por isso, lugar. Um lugar
específico, com características determinadas, aonde se vai, onde se permanece umas
certas horas de certos dias, e onde se vem. Ao mesmo tempo, essa ocupação do
espaço e sua conversão em lugar escolar leva consigo sua vivência como território
por aqueles que com ele se relacionam. Desse modo é que surge, a partir de uma
noção objetiva – a de espaço-lugar -, uma noção subjetiva, uma vivência individual
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ou grupal, a de espaço-território (VIÑAO, 2005, p.17).

Assim, o espaço do auditório da Academia Welton, que certamente foi planejado para eventos que
congregassem a comunidade escolar, que deveriam estar com seus corpos sempre sentados, se constitui em
lugar em que são realizadas as reuniões entre direção, professores e alunos para tratar de assuntos
relacionados a disciplina e a ordem, sendo revelador desse aspecto a cena em que o Sr. Nolan, personagem
que é o diretor da Academia, procura identificar quem publica no jornal escolar “Honra de Welton” uma
matéria “profana” e não autorizada em nome da “Sociedade dos Poetas Mortos” que exige que a Academia
admita garotas como suas alunas. Também nesse espaço-lugar os agentes diretivos da instituição reúnem os
alunos e suas famílias, que também devem estar com seus corpos sempre sentados, para falarem sobre a
grandeza da instituição.

A sala da direção da Welton traz indícios de que há nessa instituição uma concepção maximizadora de direção
que de acordo com Viñao (2005, p. 25) é “vigente em alguns colégios privados de elite ou tradicionais, nos
quais o gabinete da direção – ou seja, o diretor – costuma encontrar-se no ponto mais alto do edifício [...]” o
que traz a possibilidade de se visualizar o que ocorre na escola. Fica evidente essa concepção e configuração
no posicionamento da sala da direção quando o Sr. Nolan, observa as aulas do professor Jonh Keating que
estão sendo realizadas no pátio. Também corrobora com essa função maximizadora da direção o fato da
personagem Charlie Dalton, que se revelou o aluno responsável pelo artigo que exigia que a Academia Welton
admitisse garotas, ser punido com castigos físicos no interior da sala do diretor.

Outro espaço-lugar da Academia Welton que revela o quanto a disciplinarização e o controle dos corpos são
seus marcos é a biblioteca. Assim, nesse ambiente, além da necessidade de se estudar em silêncio,
acrescenta-se a obrigatoriedade para que os alunos permaneçam sempre sentados para essa atividade.

O refeitório da escola secundária, local em que se faz as orações antes das refeições, traz indícios de que,
além da disciplina e da ordem, a hierarquia é outro valor que é pilar da instituição. Tal fato pode ser
confirmado quando se nota que a equipe diretiva da instituição educativa e o professores, durante as
refeições, se mantém separados e em um plano elevado em relação a todos os alunos.

Por fim, o espaço-lugar da sala de aula - com exceção das do professor Keating – também torna visível como
a Academia Welton imprime à educação do corpo uma disciplina e ordem em que os alunos devem ficar
sentados enfileirados, um após o outro, sempre de modo a ficarem em silêncio, mantendo com isso seus
corpos imóveis.

Academia Welton : uma escola secundária de elite

A Academia Welton, como mencionado anteriormente, é um internato destinado a rapazes que são postos em
classes e dormitórios[1] levando-se em consideração a proximidade entre suas idades, o que de certo modo
denuncia seu caráter homogeneizador.

Pode-se observar também, por meio do discurso do diretor da instituição proferido aos alunos e suas famílias
no auditório da escola, em uma das cenas inicias do filme, a ênfase dada aos cem anos de fundação da
Academia Welton, que ocorreu em 1859, como fato que garante um ensino pautado pela tradição e valores
como honra e disciplina; além da anunciada excelência no ensino da instituição que confere credibilidade e
justifica a confiança dos pais em colocarem seus filhos naquela escola. Essa passagem da película permite,
desse modo, situar temporalmente em que momento histórico se situa a narrativa fílmica, a saber, final da
década de 1950 do século passado.

Ainda nesse discurso, o diretor da instituição chama a atenção para o fato de que a Academia é considerada a
melhor escola preparatória para a entrada nas mais prestigiadas universidades dos Estados Unidos, usando
como argumento para tal afirmação o dado de que 75% dos alunos formados na Welton são aceitos em tais
estabelecimentos de ensino superior. Assim, estudar neste espaço educacional indica uma grande
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probabilidade de ascensão na sociedade, conforme as declarações do Sr. Nolan.

Pensar nesse aspecto, qual seja, na possibilidade de ascensão nos estudos devido a uma formação secundária
de excelência envolve levar em consideração as considerações realizadas por Hobsbawm (2006) que
compreende ser um dos critérios centrais que a classe média ou burguesia lança para estabelecer status para
si e para seus descendentes a educação formal, de maneira que a instrução oferecida possa ser

[...] acima de tudo, um bilhete de entrada para as faixas médias e superiores
reconhecidas da sociedade e um meio de socializar aqueles que eram admitidos, de
modo a distingui-los das ordens inferiores (HOBSBAWM, 2006, p.247)

Destaca-se também na Academia Welton um saber disciplinar, tanto no aspecto de exigir ordem nos tempos,
ou seja: hora da aula, das refeições, de dormir; nos espaços: locais de aula, das refeições, da prática dos
esportes; quanto na forma como os saberes são distribuídos: latim, geografia, geometria, inglês, química,
entre outras. Desse modo, a escola se mostra longe de uma vocação utilitarista de educação indo se
aproximar de uma concepção propedêutica.

De acordo com Hobsbawm (2006) para a classe média ou burguesa não era tão relevante a função utilitarista
da educação. Nesse sentido, destaca o autor

O conteúdo da educação era secundário e, na realidade, o valor vocacional do grego
e latim, que tanto absorviam o tempo dos meninos da ‘escola pública’ na Inglaterra,
ou o da filosofia, das letras, da história e da geografia, que preenchiam 77% das
horas nos licées franceses (1890), era desprezível. Mesmo na Prússia, cuja
mentalidade era tão mais prática, os clássicos Gymnasiem, em 1885 continham
quase três vezes o número de alunos que os Realgymnasien e as Ober-Realschulen,
mais ‘modernos’ e de mentalidades mais técnicas (HOBSBAWM, 2006, p.246)

Assim, para o historiador, oferecer uma educação com essas características, ou seja, menos pragmática e
curta em duração e mais propedêutica com uma duração mais longa, se constituía em um custo alto que ao
mesmo tempo servia como elemento distintivo de classe social. Dessa maneira, esse aspecto demonstra que
os adolescentes tinham condições de adiar sua entrada no mundo do trabalho, ou em suas palavras “a tarefa
de ganhar a vida” (HOBSBAWM, 2006, p.246).

Tradição e disciplina na Welton

A Academia Welton se mostra marcadamente pautada por um currículo fechado que de acordo com Veiga
Neto (2002, p. 164) “imprimiu uma ordem geométrica, reticular e disciplinar, tanto aos saberes quanto à
distribuição desses saberes ao longo de um tempo”. Sua pedagogia pode ser percebida como tradicional, isso
sendo evidenciado no tipo de conhecimento que tem centralidade nesse espaço, ou seja, centrado no discurso
científico. Nesse sentido, este saber gera um poder que por sua vez também gera um saber. Assim, decorre
que esse tipo de saber/poder valorizado nessa instituição prioriza a entrada de seus alunos em áreas de
formação superior tradicionais como a medicina, o direito e a engenharia, de modo que as artes dramáticas, a
literatura e o saber popular são menos valorizados.

Dessa forma, ainda que o professor Jonh Keating quebre em certa medida com essa pedagogia tradicional
que disciplinariza o tempo, os espaços e alunos, se fazendo um sujeito que com sua maneira de ensinar busca
outros espaços para suas aulas de literatura, que permite aos estudantes se expressarem, ou seja, com
métodos que parecem se aproximar dos novos ideais pedagógicos que colocam o aluno como centro da
aprendizagem traduzidos nas proposições de Dewey e da Escola Nova, percebe-se não haver uma ruptura
com os propósitos da Academia Welton que se traduzem na disciplinarização dos corpos e na formação de
uma elite de lideres burgueses.
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Isso é evidenciado quando o professor chama a atenção de um dos alunos sobre sua atitude desafiadora ao
senhor Nolan, diretor da instituição, e ao mesmo tempo indicando para o jovem que aquela escola é um
espaço em que se promovem grandes oportunidades.

A trama que envolve a personagem do estudante Neil também é reveladora do quanto a Academia Welton se
constitui, na percepção das famílias dos alunos, em espaço de ascensão social que oferece um tipo de
escolarização secundária burguesa que, conforme Hobsbawm (2006, p.249), se expandiu

[...] para atender ao aumento do número dos que haviam adquirido fortuna, porém
não status [...]; para aqueles cujo status burguês dependia, tradicionalmente, da
educação, como era o caso dos filhos dos profissionais mais liberalmente
remunerados e para uma multidão de pais menos “respeitáveis” ambiciosos em
relação a seus filhos.

É interessante, todavia, perceber que a posição social da família de Neil não é claramente definida no filme,
de maneira, que se pode inferir tratar-se de um grupo familiar que tem na figura do pai alguém que ascendeu
socialmente por meio do trabalho, seja como comerciante ou profissional liberal, e que pretende que seu filho,
por meio dos estudos na Academia Welton, se torne um membro de uma elite burguesa de líderes.

Assim, o pai de Neil após descobrir que seu filho foi aprovado para ser protagonista em uma peça de teatro
sem o seu consentimento o aborda de forma incisiva, tal como revelado nessa fala: “Não se atreva a replicar,
já é bem ruim ter desperdiçado o seu tempo com essa história absurda de representar. [...] Pode acabar o
mundo, mas você vai sair da peça. Está claro?
Está claro?
[...] Fiz muito esforço para matricular você aqui e não vai me desapontar”.

Desse modo, essa exigência para que o estudante abandonasse a peça teatral para não o desapontar
confirma, inicialmente, o quanto a Academia Welton é em sua perspectiva “[...] a escada na qual os filhos dos
membros mais modestos do estrato intermediário passavam para o alto” (HOBSBAWM, 2006, p.253) e revela
o pouco prestígio que as artes dramáticas possuem para esse chefe de família.

Considerações Finais

Neste artigo procurei, por meio do filme Sociedade dos Poetas Mortos, focalizar como a Academia Welton,
escola secundária em que se passa a trama, se constitui como espaço/lugar de disciplina, ordem e hierarquia
na educação do corpo e de formação de uma elite burguesa.

Assim, é possível perceber que o auditório, a sala da direção, a biblioteca, o refeitório e a sala de aula
possuem na sua noção objetiva de espaços-lugares de reuniões, funções administrativas, de leituras, de
refeições e de ensino, a função de, respectivamente, educar os corpos dos estudantes para que sejam
disciplinados, sigam a ordem, a hierarquia e que se mantenham sobre controle.

A Academia Welton procura oferecer um saber enciclopédico, marcado por um longo tempo de permanência
dos alunos no ensino secundário que visa, dessa maneira, prepará-los para ingressar nas mais prestigiadas
universidades, com ênfase para cursos tradicionais, tais como medicina e direito.

Assim, evidenciou-se que essa instituição educativa possui um caráter homogeneizador e disciplinarizador,
centrada numa pedagogia tradicional que, segundo as palavras do diretor Sr. Nolan, possui um currículo fixo,
sendo isso visto na forma como as diferentes matérias eram dispostas, bem como, sobre como os diferentes
espaços e tempos para o estudo eram ordenados.

Por fim, é possível notar como a Academia Welton é vista como vetor para que os filhos de uma elite
burguesa se preparassem para os postos de comando na sociedade, assim como espaço que propiciaria aos
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filhos daqueles pais que conseguiram sucesso financeiro o almejado status social.
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[1] As cenas em que os estudantes aparecem nos dormitórios fumando e dialogando sobre o que de fato
gostariam de fazer de suas vidas indicam que esse espaço-lugar transforma-se em território em que há a
possibilidade de subverter a ordem e disciplina que são valores fundantes da Academia Welton. Nesse
sentido, compreendo que tais “usos” dos espaços-lugares da escola estão sujeitos as táticas ou astúcias dos
alunos (CERTEAU, 1994).
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