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Resumo: 
 

Este texto se faz na tentativa de pensarmos a gestão escolar 
através das imagens do cinema.  

Tais imagens, advindas do filme “Trem da Vida” (Direção: Radu 
Mihaileanu. França/Bélgica/Holanda, 1998), não se ambientam em 

uma escola nem trazem a educação como tema principal. No entanto, 
a partir destas imagens temos a possibilidade de pensar sobre as 

atitudes que temos todos os dias em nosso local de trabalho:  
Ao entrarmos em nosso “vagão de trabalho” chamado escola, 

quando passamos de sujeitos para “sujeitos da escola”, que relação 
construímos com os demais?  A quem estamos, de fato, ouvindo e 

dando voz?  

É sobre essas e outras questões e pretendemos pensar... 
  

Palavras-chave: Gestão Escolar – Educação – Cinema. 
 

 
 O ano é 1941, auge da Segunda Guerra Mundial. Um vilarejo na 

Europa Ocidental recebe o alerta de que os nazistas estão chegando 
para deportar todos os judeus. O vilarejo irá acabar, todos irão 

morrer... 
 Schlomo, o bobo da aldeia, é quem dá a fatídica notícia, e é 

também o único capaz de sugerir uma solução para o triste fim: os 
próprios habitantes irão forjar um trem nazista, interpretando eles 

mesmos os alemães, os maquinistas e os deportados. Mesmo com 
muitos convencidos de que tudo aquilo é uma grande loucura, um 

trem é construído e o plano segue adiante. Então, antes da chegada 
dos verdadeiros nazistas, o trem parte com destino à Terra 

Prometida.  
 Assim começa o filme “Trem da Vida” i, do diretor romeno Radu 

Mihaileanuii. Assim também se inicia nosso pensamento sobre a 
gestão escolar. 

 Sim... também nós nos mudamos todos os dias de nossas 
casas, famílias e bairros para um trem, um “vagão de trabalho” 

chamado escola. Lá passamos muito de nosso tempo, talvez até mais 
do que passamos fora dele. Neste local, construímos relações com os 

demais sujeitos que ali estão, cada um de nós interpretando seu 
papel social de aluno, professor ou gestor.  

Fora do “Trem da Vida”, tudo é deserto. Não há pessoas, vilas, 
comércios. Não há ação. O trem é a própria comunidade que carrega, 

sendo uma ilha cercada de esperança por todos os lados. 
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Quando partem naquele trem, os judeus daquele vilarejo 
mudam: já não são mais a mãe, o rabino, o bobo, o médico. Passam 

a ser maquinistas, alemães e deportados. Tudo fingimento? Sim e 
não. De fato, nenhum deles se torna um alemão verdadeiro nem 

estão todos sendo levados a algum campo de concentração. Mas, a 
partir do momento que entram naqueles vagões, todos se imbuem 

dos papeis para os quais foram designados e mudam suas atitudes 
para com aqueles que até então eram seus iguais. 

 Pergunto: e nós, quando entramos em nosso “vagão”, como 
passamos a interagir com os demais? Quando aqueles que eram 

vizinhos, colegas ou filhos passam a ser gestores, professores ou 
alunos, como reagimos? O que muda em nós quando passamos de 

sujeitos à “sujeitos da escola”? 
As encenações no “Trem da Vida” começam a ficar cada vez 

mais reais: os “nazistas” se tornam mais e mais autoritários, os 
“deportados” começam a tramar uma rebelião contra seus falsos 

algozes; alguns até se transformam em “comunistas”, querendo lutar 
contra os fascistas, os burgueses e os imperialistas. E os 

“maquinistas”? Estes tentam encontrar um caminho certo... 

Nossas ações, quando estamos em nosso “vagão de trabalho”, 
também se modificam: quem tem o papel de gerir a escola passa a 

estar com a autoridade nas mãos. Com isso, é fácil o gestor abusar 
da condição de “mandante”, tolhendo liberdades e vontades. Gerir e 

administrar podem, assim, ser facilmente confundidos com controlar, 
impor, burocratizar.  

Já quem é dirigido, mas ao mesmo tempo precisa dirigir as 
aulas, fica confuso: muitas vezes, o “professor-maquinista” pode não 

saber dirigir a máquina que possui; pode estar tentando seguir em 
frente apenas com um manual nas mãos, exatamente como o 

maquinista contratado para dirigir o “Trem da Vida”. Nem sempre 
tendo o apoio dos dirigentes, ainda é cobrado por aqueles que 

precisam ser dirigidos para aprender a andar nos trilhos. 
E os que deveriam aprender, aqueles que deveriam ser 

transportados para um nível maior de conhecimento e 
desenvolvimento? Estes, os alunos, tendem a ficar perdidos, 

desmotivados, e só conseguem criticar, estando sempre contra tudo e 
todos. Tornam-se “comunistas”, mesmo sem nunca terem lido Marx, 

como no “Trem da Vida”... 
Bertrand Russel já dizia: 

 
“É óbvio que a maioria das crianças, 

confiadas a si mesmas, não aprenderia a ler 
nem a escrever, e cresceria menos adaptada 

do que poderia ser à circunstância da vida. É 
necessária a existência de instituições 

educacionais, e as crianças devem obedecer 
a alguma autoridade, até certo ponto. Mas 

em vista de não se poder confiar 



inteiramente em autoridade alguma, nosso 
objetivo deve ser o mínimo de autoridade 

possível, e encontrar maneiras pelas quais os 
impulsos e desejos naturais dos jovens 

possam ser utilizados na educação.”iii 
 

Com isso, Russel não está desmerecendo a gestão escolar e 
colocando como equivocada a autoridade que a ela compete. 

Também não está tentando ensinar aos professores a ministrar suas 
aulas sem precisarem se fazer obedecer. Não... Russel está apenas 

nos alertando para o fato de que, ao nos imbuirmos de nossos papeis 
de gestores e professores, podemos estar tolhendo a voz e a 

liberdade dos demais sujeitos de serem, estarem e agirem neste 
vagão que deveria ser de todos nós. 

 Cabe, pois, nos perguntarmos sempre: a quem estamos dando 
liberdade e voz em nossa escola? Estamos mesmo abertos a ver e 

ouvir o que o outro, sujeito da escola como nós, tem a nos contar? O 
que estamos chamando de indisciplina em nosso vagão? Estamos nos 

lembrando que muitas vezes é o bobo de nossa aldeia o único capaz 

de ver a verdade e sugerir uma saída para os problemas reais? 
 Radu Mihaileanu sabe do que está falando: o pai do cineasta foi 

um judeu deportado. Ao conceber seu filme, Mihaileanu percebeu que 
não dava mais para retratar o Holocausto da forma tradicional. Foi aí, 

então, que começou a entrevistar outras vítimas e chegou à 
conclusão de que a imaginação destas foi o que sobreviveu ao horror! 

Mihaileanu decidiu, pois, fazer de seu filme uma comédia com traços 
de fábula, cuja história é contada por um louco e entregue à 

imaginação e aos sonhos deste. 
 E nós, ao nos depararmos com os problemas aparentemente 

intransponíveis de nossas escolas, o que escolhemos fazer? Damos 
margem à imaginação e à liberdade de pensamento a todos? 

Reunimos-nos em assembléia para decidir nossos passos, como fez o 
rabino no início e no fim do “Trem da Vida”? Ou nos fechamos em 

nossas salas, em nossos vagões, esperando que os problemas se 
resolvam? 

 Estamos aqui tentando oferecer a oportunidade de nos 
questionarmos em nossas ações e pensarmos a escola como um 

local, acima de tudo, promotor da cultura: local onde o maior objetivo 
é justamente abarcar a tudo e a todos em seus anseios, necessidades 

e vontades. Neste lugar, tudo se constrói pela interação dos sujeitos 
e, assim, a cultura da comunidade escolar pode ser pensada e 

repensada, mantida ou modificada, refletida ou refretida ao longo dos 
tempos. 

Nessa escola que desejamos, a gestão escolar se faz mais: o 
grande papel do gestor não é dirigir, controlar, (des)autorizar, impor. 

É, isso sim, facilitar a interação entre os sujeitos da escola, dando voz 
e ouvidos a todos os que ali perpassam, integrando e trazendo para 



perto também outros sujeitos, como pais, funcionários, estagiários, 
voluntários, vizinhos. 

 A comunidade escolar unida, com seus sujeitos tratados como 
iguais, reveria seus problemas e concepções e, a partir daí, se 

constituiria como verdadeira comunidade. A escola seria o centro das 
ações, das interações, da vida. Seríamos nós, sujeitos da escola, a 

própria comunidade que carregamos, cercados de esperança por 
todos os lados. 

 Afinal, no “Trem da Vida”, a liberdade é encontrada justamente 
na fronteira entre dois mundos, no meio do fogo cruzado. Estaremos, 

pois, a salvo quando estivermos entre diferenças, entre conflitos, 
entre idéias que, mesmo divergentes, podem se unir e conviver. 

 Assim, esperamos que nosso “vagão de trabalho” chamado 
escola também chegue a seu destino, não somente formando 

cidadãos críticos de seu meio social, mas também se fazendo o 
centro de uma comunidade que, apesar das diferenças, têm seus 

sujeitos se tratando e sendo tratados como iguais em suas 
possibilidades de voz e ação. 

  
                                                   
i Direção: Radu Mihaileanu. França/Bélgica/Holanda, 1998. Premiado como Melhor Filme no 
Festival de Veneza, serviu de inspiração para Roberto Benigni realizar “A Vida é Bela”. 
ii Radu Mihaileanu nasceu em Bucareste, Romênia, em 23/04/1958. Iniciou sua carreira no 
teatro, como ator, diretor e dramaturgo. Foi para Paris em 1981 para estudar cinema. 
Naturalizou-se francês e começou a realizar curtas. Sua filmografia de longas inclui “Trashir”, 

“Bonjour Antoine”, “Trem da Vida” e “Out of Wall”. 
iii RUSSEL (1957), p.01. 
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