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1. OBJETIVO

Este trabalho visa analisar, sob o aspecto filosófico, o filme “A Onda”, que trata sobre a 
falta de orientação na vida dos jovens e a responsabilidade que recai sobre seus mestres 
para essa função, além de abordar a busca por valores legítimos, tanto pelos jovens 
quanto por seus orientadores.
 Nessa análise será discutido como uma ideologia pode impor e alterar valores e 
costumes, e como isso pode influenciar o convívio escolar e familiar, levando em 
consideração os métodos utilizados no sistema educacional e suas influências na vida 
particular do aluno e na do educador.
 Através de um diálogo entre cinema e educação, este trabalho tem o intuito de provocar 
diversas reflexões filosóficas sobre a necessidade de se ensinar a pensar, no aspecto de 
transformar a informação em conhecimento, sem que isso extrapole a função e o objetivo 
do educador. 

*A Onda   (Die Welle_Alemanha_2008), Dennis Gansel
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2. FICHA TÉCNICA

Título: A Onda

Título original: Die Welle

País: Alemanha

Direção: Dennis Gansel

Roteiro: Dennis Gansel e Peter Thorwarth 

Produção: Anita Schneider, Christian Becker e Nina Maag

Língua: Alemão

Ano: 2008

Elenco principal: 
Jurgen Vogel (Rainer Wenger)        Max Riemelt (Marco)          Maximilian Mauff (Kevin)
Christiane Paul (Anke Wenger)       Jennifer Ulrich (Karo)         Maximilian Vollmar (Bomber)
Frederick Lau (Tim)                         Cristina do Rego (Lisa)       Elyas M'Barek (Sinan)

Sinopse: Um professor fica responsável por lecionar aulas sobre autocracia para uma
turma de ensino médio. Para conseguir a atenção e o interesse dos alunos, o professor
propõe  um  experimento  que  explique  na  prática  os  mecanismos  do  fascismo  e  da
ditadura.  Porém,  esse  experimento  vai  além  dos  limites  e  acaba  desencadeando
consequências inesperadas.
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3. RESUMO DO FILME

 

 A primeira cena do filme apresenta como foco o personagem principal da história: Rainer

Wenger,  ouvindo  e  cantando  a  música  “Rock  'n'  Roll  High  School”,  dos  Ramones,

enquanto  dirige seu carro  a  caminho da escola em que trabalha como professor.  Ao

chegar, é informado pela coordenadora da escola que ele será o responsável por ministrar

um curso sobre autocracia em um projeto com duração de uma semana, ao que ele tem

uma reação negativa, já que sua vontade era ministrar o curso sobre anarquia – tema

pelo qual tem um interesse pessoal.

 Na manhã de segunda-feira, primeiro dia do projeto, Wenger chega na sala de aula e é

surpreendido com a quantidade de alunos que escolheram o tema autocracia. Logo, um

deles explica que muitos não se matricularam no curso sobre anarquismo porque não

gostavam do professor encarregado por ele. Para dar início à aula, o professor explica

aos alunos o que é uma “autocracia” e pergunta se eles acham que outra ditadura seria

possível  na  Alemanha. Alguns  alunos  respondem  que  não,  enquanto  outros  acham

possível.  Ao perceber  o envolvimento  da turma, o  professor  tem uma ideia e faz um

intervalo. Quando os alunos retornam à sala, a disposição das carteiras está diferente.

Então, ele propõe uma experiência, que é aceita pela turma.

 Wenger pergunta aos alunos qual é o primeiro requisito para que uma ditadura possa se

desenvolver, ao que um aluno responde “uma figura central de liderança”. Para decidir

quem ocuparia essa posição, foi realizada uma votação, na qual escolhem o professor e

combinaram  que  os  alunos  deveriam  chamá-lo  de  “Sr.  Wegner”  e  precisariam  pedir

permissão  para  falar  ou  se  levantar.  Nesse  momento,  alguns  alunos  perguntam  ao

professor  se ele não está exagerando,  ao que ele  responde que quem não quisesse

participar não seria obrigado, contanto que saísse da sala. O aluno que sente excluído,

Tim, diz que disciplina também é essencial para que uma ditadura possa acontecer, e o

professor  concorda,  afirmando  que  “disciplina  é  poder”. No  final  da  aula,  os  alunos

demonstram ter gostado muito da experiência, principalmente Tim, que se destaca desde

o começo por demonstrar mais entusiasmo com o curso do que os demais.

 No segundo dia, quando o professor entra na classe, os alunos o recebem dizendo, em

coro: “Bom dia, Sr. Wegner!”. Surpreso com o envolvimento dos alunos, alerta: “Não vão

me levar muito a sério, hein?”. Na primeira atividade do dia, propõe que todos comecem a
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 marchar na sala, até que seus passos estejam sincronizados para mostrar o poder da

união e a força de um grupo. Ao ouvir recusas da parte de alguns alunos, o professor os

convence dizendo que o exercício tinha outro objetivo: atrapalhar a aula sobre anarquia,

que estava acontecendo no andar de baixo.Depois, os alunos discutem o objetivo do uso

de uniformes e decidem que todos deverão usar uma camisa branca a partir do próximo

dia. Após o intervalo, alguns alunos que estavam no grupo sobre anarquia decidem entrar

para o curso de autocracia. 

No dia seguinte, quarta-feira, uma das alunas, Karo, vai com uma blusa vermelha e, por

estar diferente dos demais do grupo, passa a ser excluída (inclusive pelo professor). Os

alunos decidem nomear o grupo e escolhem, por votação, o nome “A Onda”. O professor

sugere  que  um  aluno  faça  um  logo  para  o  movimento,  pois  todos  devem  contribuir

criativamente  para  o  projeto,  o  que  dá  a  ideia  ao  grupo de fazer  bottons,  cartões e

adesivos. Após a aula, Tim é insultado e agredido por dois alunos, mas dois jovens d’A

Onda  intervém  e  defendem  o  colega,  que  antes  não  recebia  ajuda  de  ninguém.

Percebemos nessa cena que o movimento passa a unir os alunos, que agora tinham algo

em comum.

 Durante a noite, parte da classe se reúne para espalhar o novo símbolo d'A Onda grupo

nas ruas com adesivos e pichações. Em certo momento, Tim se oferece para pichar o

topo de uma estrutura de metal muito alta e a escala, arriscando sua vida em nome do

grupo.

 No  quarto  dia,  os  alunos  sugerem  que  o  grupo  tenha  uma  saudação  para  se

cumprimentarem e fazem um movimento com o braço que remete ao movimento de uma

onda, que é aprovada pelo professor e o resto da turma. No intervalo do mesmo dia, Karo

procura o professor para conversar, dizendo que a experiência está saindo do controle, e

ele argumenta que ela  deve mudar de  sala,  já  que não está satisfeita.  Após a aula,

Wegner é chamado pela coordenadora da escola, que o surpreende quando diz ele tem

seu apoio.

 No final da tarde, Wegner chega em casa e se assusta com Tim à sua espera, que numa

atitude estranha se oferece para ser guarda-costas do professor, pois acredita que ele

precisa de proteção. Com pena do aluno, deixa que ele entre em sua casa e jante com ele

e com sua esposa, que se incomoda com a presença do garoto.
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 A noite,  enquanto  acontece  uma  festa  dos  membros  d’A Onda,  Karo  escreve  um

manifesto e distribui pela escola, para que os alunos vejam no outro dia pela manhã.Em

uma cena paralela, ocorre uma briga entre A Onda e um grupo de anarquistas, que se

revoltaram porque o símbolo d'A Onda foi pichado em cima do deles. Para acabar com a

briga,  Tim  saca  uma  arma  que  carregava  em  sua  mochila,  o  que  assusta  a  todos,

espantando os anarquistas e preocupando os colegas. Para tranquilizá-los, ele diz que a

arma  é  de  festim.  Enquanto  isso,  Karo  e  Mona,  duas  alunas  que  saíram do  grupo,

discutem estratégias para acabar com A Onda. 

 No último dia do curso, sexta-feira, Wenger vê no jornal uma matéria com a manchete: “O

que significa  esse símbolo?”, seguida por  uma foto  estampando o  símbolo  d’A Onda

pichado por Tim na prefeitura. No caminho para a escola, o carro do professor é atacado

por anarquistas, e ele fica ainda mais assustado. Nessa manhã, ele começa a perceber

que seus alunos estão levando a experiência a sério demais e, na escola,  discute com a

turma  e  ordena  que  escrevam  em  uma  folha  o  que  a  experiência  daquela  semana

significou para eles. 

 No mesmo dia, ocorre um campeonato de pólo aquático e os alunos só permitem que

entrem no estádio quem estiver uniformizado com uma camisa branca.  Karo e Mona,

impedidas de participar por se recusarem a usar a camisa, entram por um outro portão e

distribuem panfletos de manifesto contra “A Onda” pelas arquibancadas, gritando “Parem

com A Onda!”, o que causa uma briga entre os torcedores. Enquanto isso, os alunos que

estão jogando pólo começam a brigar entre si, provocando um grande tumulto que resulta

na suspensão do jogo.

  Mais tarde, o professor tem uma briga séria com sua esposa quando ela tenta alertá-lo

dos  perigos  de  sua  experiência.  Enquanto  isso,  Karo  briga  com  Marco  por  seu

envolvimento  com  A  Onda,  e  ele  acaba  batendo  na  namorada.  Imediatamente,

percebendo a que ponto havia chegado, ele se assusta por não se reconhecer mais e

corre até a casa do professor. Wegner está lendo as redações dos alunos sobre A Onda

quando  Marco  chega.  Ele  conta  que  agrediu  a  namorada,  argumentando  que  estava

transformado depois do experimento e por isso aquilo deveria acabar.  Imediatamente,

Wegner convoca o grupo para uma reunião marcada para sábado, em um auditório da

escola, para decidir o futuro d’A Onda.
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 No dia seguinte, com todos os alunos reunidos, Wenger entra no auditório.  Tim pergunta

ao professor se poderia ficar na frente para ter uma visão melhor, ao que ele consente e

então demanda que todas as portas sejam trancadas para que não haja interrupções.

Então,  começa  a  ler  fragmentos  das  redações  escritas  pelos  alunos  e faz  uma

dramatização sem que o grupo saiba, dizendo que o projeto não pode acabar e que A

Onda é a solução para o país, que se espalhará por toda Alemanha.  A turma aplaude,

exceto por Marco, que contesta dizendo que os alunos estão sendo manipulados por ele.

Wegner ordena que os alunos levem o “traidor” para a frente do auditório e pergunta: “O

que vamos fazer com o traidor?”. Um aluno responde que não sabe, pois estava apenas

obedecendo o professor, e este diz: “E você o trouxe aqui somente por que eu mandei? É

isso que fazem na ditadura. Entenderam o que aconteceu aqui?” 

 Nesse momento, os alunos percebem que aquilo era uma encenação e se dão conta do

quanto  estavam envolvidos  no  movimento,  perdendo  a  capacidade  de  pensar  por  si

mesmos. O professor então retoma a questão do primeiro dia – se eles achavam que uma

ditadura seria possível atualmente na Alemanha – e demonstra como aquilo que estavam

vivendo era exatamente uma ditadura: os membros do grupo se achavam melhores que

os outros, excluindo quem não concordava com eles. Então, ele pede desculpas por ter

ido longe demais com o experimento.

Os alunos se mostram muito perturbados com a situação, especialmente Tim. Em um ato

de  desespero,  ele  saca  sua  arma  e  a  aponta  aos  colegas,  ordenando  que  todos

permanecessem na sala, acusando o professor de tê-los enganado. Um dos alunos diz

que as balas são de festim. Para provar que eram de verdade, Tim atira e acerta o ombro

do colega. “A Onda era a minha vida!”, diz. O professor, para quem agora Tim mirava a

arma,  tenta  acalmá-lo  e  pede que solte  o  revólver  e  Tim obedece Porém,  quando o

professor  se  vira  de  costas  para  socorrer  o  aluno  ferido,  pensando  ter  acalmado  a

situação, Tim coloca a arma em sua própria boca e, atirando, comete o suicídio.

 Na cena seguinte, o professor é levado por policiais para uma viatura enquanto encara as

pessoas que estão na rua da escola: a esposa, os alunos, alguns pais e a imprensa. Na

cena final, o professor aparece, já na viatura, levando suas mãos à cabeça. A imagem

congela com o foco em seu rosto, que carrega uma expressão de desespero, como se

naquele momento ele tomasse consciência da proporção que sua experiência alcançou.
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4. ANÁLISE

 Nos tópicos a seguir serão feitas reflexões quanto às ideologias presentes no filme e às

relações entre o professor e seus alunos nos contextos escolar, familiar e social.

4.1. Ideologias

 Durante o  filme  são  discutidas  diversas  ideologias  e  formas  de  governo,  como  o

fascismo, o anarquismo, a autocracia e o nazismo. A partir disso, será analisado como

essas ideologias influenciaram os jovens ao longo do filme e as consequências disso.

 O professor Wenger inicia a primeira aula do projeto colocando em pauta para a turma as

questões “O que é autocracia?” e “O que é um governo autocrático?”, ao que ele recebe

diversas respostas, sendo a mais cabível a resposta de Karo, quem afirma que “é quando

um indivíduo ou um grupo domina as massas”. A palavra autocracia deriva do grego e

significa autogoverno (auto = próprio e kratia = poder). Nesse tipo de governo, o indivíduo

ou o grupo que lidera tem poder ilimitado para mudar as leis às quais devem obedecer a

massa dominada.

 Ao questionar a classe sobre exemplos de governos autocráticos, o professor gera uma

discussão entre os alunos, que citam e discutem o nazismo, sendo que parte deles afirma

que há possibilidade de um governo ditatorial  ser imposto na Alemanha atualmente e

outra parte defende o contrário, fazendo com que Wenger tenha a ideia do experimento. 

 Sabemos que o nazismo seguia a ideologia fascista,  que por sua vez se baseia na

autocracia, pois concentra o poder total nas mãos do líder de governo. Já o anarquismo,

termo também derivado do grego, significa “sem governantes”, o que faz com que os

seguidores dessa filosofia sejam contrários a qualquer forma de governo compulsório.

 Alguns alunos da aula de autocracia demonstravam interesse e preferência pelas aulas

de anarquismo, por afinidade pessoal com o tema, e chegaram a afirmar que “o nazismo

é uma droga”.  Porém, mais tarde, quando estão empolgados com A Onda, passam a

exaltar ideologias contrárias. A manifestação visual que temos disso é quando, na noite

em que estão espalhando o símbolo da Onda pela cidade, fazem um grafite do logo em

cima do símbolo anarquista que já estava no local. 

 Isso nos mostra como os jovens em formação e desenvolvimento intelectual podem ser

facilmente influenciados, a ponto de passar a seguir algo totalmente contrário às suas

opiniões  anteriores,  que  estavam  mal  formadas.  Faz  parte  da  função  do  educador

direcionar esses jovens nesse sentido. Entretanto, é importante saber como fazê-lo. 
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4.2 Métodos educacionais

 Através  dos  métodos  de  ensino,  os  educadores  trabalham  conteúdos  por  meio  de

técnicas que têm como finalidade transmitir seus conhecimentos a quem está educando.

Considerando que para cada perfil de alunos devem ser utilizadas diferentes maneiras de

se ensinar,  será  discutido sobre a didática escolhida por Rainer Wenger durante suas

aulas.

 O método adotado pelo professor Wenger para ensinar a seus alunos sobre autocracia

foi a simulação de um governo ditatorial, onde ele representava o ditador e seus alunos

representavam a população governada por ele. Inicialmente parece uma boa ideia, já que

a partir disso ele consegue a atenção dos alunos, incluindo os que não tinham interesse

pelo tema. Porém, a cada aula a simulação adquiria características mais próximas de uma

real autocracia e os envolvidos estavam ficando fascinados com isso.

 Pode-se dizer que, devido à faixa etária dos alunos e o meio em que estão inseridos

(escola,  sociedade  e  ambiente  familiar),  esses  jovens  não  estavam  preparados

intelectualmente para serem submetidos a esse tipo de experiência, considerando que

apresentam fragilidades quanto à formação de identidade. Embora o professor tivesse

boas intenções, seria necessário  que ele  avaliasse as consequências e a eficácia  do

método antes de o adotar, o que não foi feito. Nota-se, inclusive, que a experiência era

nova para ele próprio.

  Ainda que não percebesse, o professor estava perdendo o controle de seus alunos, que

fizeram com que o movimento extrapolasse o limite da sala de aula até ser difundido fora

da escola. Quando se dá conta disso, tenta reparar o erro ainda utilizando a mesma tática

de simulação, que acaba sendo eficaz para que a maioria dos alunos percebesse o que

estava acontecendo, mas é ineficaz para aquele que estava mais fragilizado, a quem era

necessário conscientizar utilizando-se outra metodologia. 

4.3. Relação professor – escola – alunos

 A percepção da escola como instrumento para a formação de cidadãos é uma ideia que

há muito foi defendida pelo teórico italiano Antonio Gramsci. Segundo ele, a escola deve

ser um ambiente de formação profissional e política de maneira integrada. Partindo desse

pressuposto, será analisada a relação do professor e dos alunos com a escola.
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 Quando o professor Wenger inicia seu método no projeto, logo se torna alvo de críticas

dos outros profissionais que trabalham na escola, mesmo com a aprovação por parte da

diretora. Até mesmo alguns alunos reprovam seu método, pois o consideram exagerado. 

 Quanto ao convívio entre os alunos da escola, percebe-se que A Onda cria uma relação

de união e cumplicidade entre seus integrantes. Porém, o movimento ideológico passa a

ser motivo de brigas e discriminação entre os estudantes integrantes e não-integrantes da

mesma. Aqueles que se recusavam, por exemplo, a usar uma camisa branca (uniforme

regularizado para seguidores da Onda) ou fazer o sinal de saudação, eram barrados na

entrada da escola ou em locais específicos dentro da mesma.

 Durante o filme, não se identifica alguma atitude por parte da coordenação da escola

para controlar essa situação. Não se pode dizer que a diretoria não estava a par do que

estava acontecendo, pois nas cenas em que os professores se reúnem nota-se que o

assunto  é  discutido  e  criticado.  Ainda  assim,  não  há  intervenção  persistente  desses

profissionais.  Diante  disso,  as  poucas  pessoas  que  intervém  e  tentam  controlar  o

movimento pertencem ao grupo dos estudantes, que se esforçam para conscientizar tanto

o professor quanto os alunos de que a situação estava fora de controle. Conclui-se, então,

que houve falhas na função da escola como instrumento para a formação de cidadãos.

4.4. Relação professor – ambiente familiar – alunos

 O  filme  contém cenas  da  vida  particular  de  alguns  alunos  com suas  famílias  e  do

professor com sua esposa. Baseado nisso, será analisado como esses relacionamentos

podem  influenciar  a  formação  dos  jovens  e  a  profissionalidade  do  professor.

 Nas cenas em que os alunos, empolgados com a nova experiência na escola, contam

aos pais sobre a primeira aula do projeto, percebe-se a existência de relações frágeis e

superficiais entre jovens e suas famílias.

 A maioria dos pais, por optarem por uma educação mais libertária, critica o exercício do

professor,  como  a  família  de  Karo.  A  garota,  ainda  que  concorde  com  as  críticas

relacionadas à prática do professor, não aprova a falta de disciplina dentro de casa, sendo

a única que percebe a falta de limites no comportamento do irmão. Marco, namorado de

Karo, sente falta de apoio devido à estrutura familiar, pois vive apenas com a mãe, que

se envolve com parceiros da idade dele. Por ausência de uma figura masculina como

modelo, se inspira na identidade do pai da namorada. 
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 Em oposição à família de Karo, a família de Tim elogia a experiência do professor, vendo

a disciplina como algo que trará bons valores ao seu filho. Porém, dão pouca atenção a

Tim e conversam muito pouco com ele, delegando à escola a educação do jovem. 

 Karo demonstra ter uma personalidade mais forte do que a de Marco e a de Tim, que se

mostra o mais vulnerável à alienação entre os alunos envolvidos na experiência. A partir

disso, percebe-se como as personalidades dos jovens variam e são influenciadas por seu

convívio familiar, pois é notável que a família de Karo, mesmo seguindo um estilo de vida

com o qual ela não concorda, contribui para a sua formação política e ideológica. Já no

caso de Marco e Tim, há uma carência de orientação dos pais, o que os deixam mais

vulneráveis a aceitar ideologias impostas por pessoas que estão fora desse ambiente,

onde eles buscam algo que não recebem.

4.5. Relação professor – sociedade – alunos

 Considerando que a qualidade da educação recebida pelos jovens, tanto no ambiente

escolar quanto no familiar, tem relação direta com o papel que os mesmos irão exercer na

sociedade,  é importante discutir como as orientações recebidas por esses aprendizes, ou

a  ausência  delas,  pode  refletir  no  comportamento  dos  indivíduos  na  sociedade.

 Logo no início do filme, na cena em que acontece uma festa, há um diálogo entre dois

jovens em que um deles diz que atualmente não existe um ideal pelo qual lutar, não há

contra o que se revoltar, “nada vale a pena, falta um objetivo comum para unir a nossa

geração”. Em seguida, vemos um jovem que se sente excluído (Tim) oferecendo maconha

a alguns colegas,  dizendo que não precisariam pagá-lo,  pois  são seus amigos.  Essa

atitude representa uma tentativa evidente do adolescente de fazer amizades e pertencer a

um grupo.

 Tão grande é a propagação d'A Onda, que o movimento passa a gerar problemas fora da

escola, provando que as atitudes dos jovens na sociedade são reflexo da educação que

recebem na escola e em casa.
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5.Conclusão

 O filme “A Onda” apresenta razões que podem levar à alienação política e ao cultivo de

lideranças  autoritárias,  como  o  vazio  de  identidade  com o  qual  a  juventude  sofre,  o

consumismo  desenfreado  presente  na  sociedade  capitalista,  a  ausência  de  projetos

coletivos e o desinteresse das pessoas pela área da política.

 Essa história transmite a ideia de que a anomia social (ausência de valores) não existe

apenas  em  um contexto  de  guerra,  mas  também atualmente,  em  que  as  regras  de

convivência  e  ética  estão  bastante  relativizadas.  Isso  é  perceptível  através  do

comportamento  dos jovens alunos do professor  Rainer,  que demonstram carência  de

autoridade, confundindo esse sentimento com a valorização do autoritarismo.  Também há

a questão da “psicologia das massas”, em que para se sentirem pertencentes a um grupo,

as pessoas podem ser facilmente influenciadas, chegando a ficar alienadas.

 Analisadas as  questões que envolvem esse contexto,  conclui-se  que as  orientações

advindas da escola e da família são fundamentais para o crescimento de jovens que

serão adultos devidamente instruídos para evitar problemas sociais desse nível.

6. Curiosidades

• A história  do  filme  é  baseada  em  fatos  ocorridos  em  1967,  em  uma  escola

secundária da Califórnia.

• A partir  da história  protagonizada por  ele,  o professor Ron Jones escreveu um

ensaio intitulado “A Terceira Onda” (The Third Wave). 

• O ensaio de Ron Jones deu origem ao livro homônimo ao filme (The wave, de

Morton Rhue), que se tornou leitura obrigatória no currículo escolar alemão.

• A primeira versão do filme “A Onda” foi produzida nos Estados Unidos, realizado

para televisão e bastante veiculado em cursos de licenciatura para  formação de

educadores. A refilmagem alemã é mais elaborada do que a versão anterior, além

de trazer o assunto para o próprio cenário alemão e para a época atual. Ron Jones

colaborou com Dennis Gansel para a realização do filme.

• A música  “Rock 'n'  Roll  High School”  dos Ramones,  executada na abertura do

filme, fala sobre a relação entre o rock, a alienação e a contestação.
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