
FILMES IMPORTANTES PARA TRABALHAR EM SALA DE AULA 

PARA AJUDAR NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E JOVENS NAS 

ESCOLAS 

Usar audiovisual na sala de aula é um dos recursos didáticos mais 

comuns, mesmo em instituições tradicionais. Poucos sabem, mas a exibição de 

filmes nacionais nas escolas está inclusive prevista na legislação, 

expecificamente na lei 13.006 de 27 junho de 2014. De acordo com o texto, 

define-se que “a exibição de filmes de produção nacional constituirá 

componente curricular complementar integrado à  proposta pedagógica da 

escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas 

mensais.” 

Mas, para além das determinações legais, a exibição e reflexão sobre 

filmes com os estudantes pode ser uma ferramenta importante para gerar 

debates acerca de aspectos relacionados ao seu desenvolvimento integral. 

Confira a lista e as resenhas feitas pela especialista, com indicações de 

acordo com as diferentes etapas do desenvolvimento integral: 

 

1. O Menino e o Mundo 

A premiadíssima animação de Alê Abreu traz elementos estéticos muito 

diferentes do que as crianças e jovens estão acostumados. Trata-se de um 

trabalho quase artesanal e por isso pode até causar certo estranhamento, 

porém é também uma experiência muito inspiradora quer seja pela música e 

trilha sonora (porque os sons do filme são fundamentais), quer seja pela 

visualidade. Como poucas obras, é um filme importante para todas as idades, 

pois há muitas camadas de leituras possíveis. Para crianças pequenas, pode 

ser uma experiência estética inédita. À medida que aumenta a idade do 

espectador, mais elementos da densidade dramática podem ser 

compreendidos. Fundamental para educadores (pais e professores), pois trata 

com sensibilidade como uma criança vê e sente o mundo dos adultos. 



 

 

 

2. Turma da Mônica – Uma aventura no tempo 

 

No 10º filme realizado por Maurício de Souza com a Turma da Mônica, é 

possível acompanhar muitas aventuras dos personagens Mônica, Cebolinha, 

Magali, Cascão e Franjinha em tempos diferentes da História. Tudo começa 

com uma acidentada experiência de Franjinha, que pretende juntar os quatro 

elementos da Terra – fogo, ar, água e terra – para fazer uma viagem no tempo. 

 

3. O Grilo Feliz 

 

Outro belo desenho animado, muito elaborado foi O Grilo Feliz, com 

direção do publicitário Rafel Walbercy Ribas. O personagem do grilo apareceu 

primeiramente em um comercial da Sharp nos anos 1980. O filme demorou 20 

anos pra ficar pronto, estreando nos cinemas em 2001. Em 2009, a mesma 

equipe lançou a continuação no filme O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes. As 

duas produções foram lançadas em DVD. Na página oficial do filme há diversas 

atividades educativas, além de trailer dos filmes e o making of. 

4. Tainá 3 – A Origem 

O filme conta o início da saga de Tainá, já conhecida de muitas crianças 

a partir de Tainá – uma Aventura na Amazônia e Tainá 2 – A Aventura 

Continua. Nessa produção, as crianças acompanharão a origem da 

personagem, independente de já terem assistido ou não aos outros filmes. O 

cenário é a Amazônia e os temas da preservação ambiental, diversidade e 

consumo consciente estão muito presentes. Outra questão importante é o 

despertar para a cultura indígena: lendas, hábitos e modos de viver e brincar 

(inclusive com as novas tecnologias). 



 

 

5. As aventuras do avião vermelho 

A animação dirigida por Frederico Pinto e José Maia é uma adaptação 

da obra infantil de mesmo nome, escrita por Érico Veríssimo. Fernandinho é 

um menino de 8 anos muito levado, que gostaria de ter mais atenção do pai. 

Ele é solitário e não se sente à vontade na escola. O pai tenta agradá-lo com 

presentes, mas não acerta. Até que ele tem ideia de lhe dar um livro de sua 

infância. Encantado com a história, Fernandinho decide que precisa de um 

avião para salvar o Capitão Tormenta – aviador personagem do livro, que está 

preso no Kamchatka. A bordo do Avião Vermelho e junto com seus brinquedos 

favoritos, Fernandinho visita lugares inusitados e percorre vários lugares no 

mundo. 

Ao longo dessa jornada, ele descobre o prazer da leitura, a importância 

de ter amigos e o amor do pai. Não só o enredo estimula o hábito de ler, mas 

também o fato de ser uma adaptação literária. 

6. Eu e meu Guarda-Chuva 

Essa obra de Toni Vanzolini é uma criativa produção que permite 

reflexões sobre sentimentos profundos, de forma lúdica. Desde o início do filme 

sabe-se que o garoto Eugênio, de 11 anos, está muito triste com o falecimento 

recente de seu avô, de quem era muito próximo. A insegurança se acentua 

com o fato de ser o último dia de férias e ele, com seus melhores amigos, Frida 

e Cebola, passarão a estudar em um prédio muito antigo, carregado de 

histórias assustadoras. Resolvem, como última aventura de férias, explorar o 

cenário da nova escola,“assombrada” pelo fantasma do Barão de Von Staffen. 

O filme pode provocar debates que relacionem a história do filme às memórias 

das crianças. Elas podem discutir como superaram seus medos, como se 

apoiavam em seus objetos prediletos ou como se sentiam mais seguras para 

enfrentar as dificuldades. 



 

 

7. Corda Bamba, a História de uma Menina Equilibrista 

Dirigido por Eduardo Goldenstein, é inspirado no livro “Corda Bamba”, 

de Lygia Bojunga. Maria é uma menina de 10 anos que nasceu no circo, filha 

de equilibristas, e que precisa lidar com uma difícil passagem em sua vida. Ela 

vai morar com a avó, na cidade, e não consegue lembrar de seu passado. Da 

janela do seu quarto, Maria atravessa sobre uma corda bamba para a 

dimensão do imaginário, onde irá recuperar sua memória e encontrar a 

possibilidade de seguir adiante. Filme muito sensível, com alguns lances de 

humor, mas também de drama. Fala de perdas e de traumas, com linguagem 

muito acessível às crianças e com plasticidade primorosa. 

8. O Menino no Espelho 

O filme, dirigido por Guilherme Fiúza Zenha, é outra adaptação literária, 

desta vez da obra homônima de Fernando Sabino. A história se passa em Belo 

Horizonte, em 1930. Fernando é um garoto muito levado, que está cansado de 

fazer as coisas chatas da vida. Em certo dia, o seu reflexo no espelho se solta 

e ele pode atribuir ao sósia as tarefas chatas, ficando apenas com a parte boa 

da vida. O fato de ser baseado em uma obra literária já é um bom motivo para 

que os educadores exibam o filme, porque sempre inspira a leitura. No caso de 

Fernando Sabino, pode inspirar o conhecimento de muitos dos seus livros 

infanto-juvenis. É interessante também que as crianças conheçam a 

representação do tempo de seus bisavós, o que pode desencadear pesquisas 

sobre como era a vida das crianças naquela época. 

9. O Segredo dos Diamantes 

Helvécio Ratton, que dirigiu este filme, é um diretor com muita 

sensibilidade para obras infanto-juvenis, como foi o caso de A Dança dos 

Bonecos (1986), Menino Maluquinho: O Filme (1995) e Pequenas Histórias 



(2007). Dirigiu também o ótimo Uma Onda no Ar (2002), que se dirige mais ao 

público adolescente. Seus filmes sempre se passam em Minas Gerais, o que é 

um atrativo particular para educadores, uma vez que a cultura televisiva, em 

geral, gira no eixo Rio-São Paulo. Em seu mais recente filme O Segredo dos 

Diamantes, ele narra uma história de suspense, um pouco no clima de Harry 

Potter. O protagonista é Ângelo, que tem 14 anos, descobre uma antiga lenda 

sobre diamantes perdidos e resolve desvendar o enigma em torno dessa 

história, na companhia de seus amigos Júlia e Carlinhos.  O vilão da história é 

interpretado pelo ótimo ator Rui Rezende. O cenário das cidades históricas de 

Minas merecem destaque. 

10. Houve uma vez dois Verões 

É o primeiro longa-metragem de Jorge Furtado, produzido em 2002 pela 

Casa de Cinema de Porto Alegre. A história é de Chico e Juca, dois amigos, 

com aproximadamente 16 anos, cujas famílias não têm recursos para financiar 

férias na praia em alta temporada. Só lhes resta, então, tentar se divertir na 

primeira quinzena de março, em uma praia quase deserta. As poucas garotas 

interessantes parecem já ter namorado e a chance deles conseguirem perder a 

virgindade parece remota. Eis que uma garota bonita e descolada parece cair 

do céu e transa com Chico, deixando-o completamente apaixonado. A garota 

desaparece e o procura um mês depois, informando que está grávida. Muitas 

idas e vindas acontecem, prevalecendo o olhar apaixonado de Chico para uma 

garota com todos os       indícios de ser uma golpista, apesar dos avisos de seu 

hilário amigo Juca. Romantismo, fliperama, provas da escola, ingenuidade, 

garotas idealizadas e discussões sobre iniciação   sexual recheiam esse filme 

aparentemente despretensioso. Mas é na simplicidade, tanto na trama como 

nos recursos de filmagem, que residem a riqueza da obra. 

11. Antes que o Mundo Acabe 

É o primeiro longa em que Ana Luíza Azevedo assina a direção, embora 

já tivesse seu nome bastante conhecido como co-roteirista e assistente de 

direção, principalmente ao   lado de Jorge Furtado. Neste filme, a narradora é 



uma criança, a irmã mais nova de Daniel – o protagonista de 15 anos de idade. 

A trama se passa em uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, com 

muitas bicicletas, onde a vida é aparentemente muito previsível. Eis que Daniel 

vê seu chão se abrir quando começa a receber cartas de seu pai, que nunca 

conheceu. Daniel se vê obrigado a lidar com sentimentos que estavam 

sufocados, ligados à rejeição desse pai que agora insiste em reaparecer por 

meio de cartas misteriosas. Soma-se a essa novidade: a indecisão da 

namorada, problemas com seu melhor amigo e a iminência de ter que 

continuar os estudos em uma cidade maior. Em meio a todas essas questões, 

ele será chamado a realizar suas primeiras escolhas adultas e descobrir que o 

mundo é muito maior do que ele pensa. O filme é uma adaptação do livro 

homônimo de Marcelo Carneiro da Cunha. Abordagem delicada e bem 

humorada de valores ligados à família, namoro, amizade e da insegurança do 

futuro. 

12. As Melhores Coisas do Mundo 

Esse é o terceiro longa dos premiados cineastas Laís Bodanzky e Luiz 

Bolognesi. É inspirado nos livros da série Mano, de Gilberto Dimenstein e 

Heloísa Prieto. O protagonista é Mano, 15 anos, que sonha em tocar guitarra 

para agradar as meninas, e deseja a garota mais “gostosa” da escola, circula 

de bicicleta pela cidade e vai na onda da turma, tentando ser “popular”. A 

separação dos pais o coloca em situações difíceis,        sobre as quais ele 

desabafa com sua melhor amiga Carol. Seu irmão mais velho, Pedro, é uma 

importante referência em sua vida, porém, durante a crise familiar, revela maior       

fragilidade que Mano. Os adultos são de carne e osso, isto é, também têm 

dúvidas sobre suas opções, nem sempre dão conta de compreender o que se 

passa com seus filhos, nem sempre são coerentes. Uma instância formadora 

privilegiada na trama é o professor de violão de Mano, que é sensível às suas 

dores e o desafia no aprendizado musical como fortalecimento de sua 

personalidade. O amadurecimento de Mano é simbolizado pela cena inicial – 

em que ele se imagina tocando guitarra e sendo aclamado por uma multidão – 

e a cena final. A cultura digital é bastante presente, mas nem sempre de forma 

positiva. 



 

13. Hoje eu quero voltar Sozinho 

O longa metragem de Daniel Ribeiro estreou em 2014 e obteve êxito nas 

bilheterias, justamente por trazer uma abordagem muito leve e criativa. A 

classificação indicativa do filme é de 12 anos. O despertar da sexualidade é 

tratado com muita naturalidade entre os adolescentes, mas com duas  

variantes que não são vistas comumente: o protagonista        Léo é cego 

começa a gostar de Gabriel, um aluno que chegou há pouco tempo do interior. 

O mediador deve proporcionar que os estudantes se expressem 

espontaneamente. O tema da homossexualidade pode trazer nervosismo e, 

com isso, piadas de mau gosto. Sem reprimi-las, sugere-se que as aproveite 

para discutir a homofobia em nossa cultura. O filme também trata do desejo de 

autonomia em relação aos pais, o que é comum entre os adolescentes. Mas a 

deficiência visual de Léo potencializa esse problema, dando a oportunidade de 

se discutir a relativa e  crescente autonomia que os adolescentes vão 

conquistando à medida que amadurecem. 

14. Uma História de Amor e Fúria 

Na animação premiadíssima, dirigida por Luiz Bolognesi, há uma história 

de amor entre um herói imortal e Janaína, a mulher por quem é apaixonado há 

600 anos. O herói assume vários personagens, mas seu espírito de luta 

permanece o mesmo, especialmente porque seu amor o alimenta. 

O filme conta 4 episódios de momentos diferentes da História do Brasil, 

contados a partir do ponto de vista dos vencidos. Três deles são reais: a guerra 

entre Tupiniquins e Tupinambás, no início da colonização portuguesa, em 

1565; a revolta ocorrida no Maranhão, conhecida como Balaiada, em 1825 e a 

guerrilha urbana, no período da ditadura militar, em 1968. O quarto episódio é 

uma projeção do futuro, em 2096. 

Com base na mitologia indígena, o herói foi escolhido para ser imortal e 

lutar eternamente contra Anhangá – o signo da morte e da destruição. Janaína 



morre e renasce em cada episódio. O filme mostra a violência que se tornou 

intrínseca na sociedade brasileira, mas também o amor que mantém acesa a 

chama da luta política e o desejo de transformação. 

 

15. Bicho de Sete Cabeças 

A estreia da diretora Laís Bodankzy, com roteiro de Luiz Bolognesi, é de 

2001, mas ainda é bastante atual e causa sempre muito impacto nos 

espectadores. Rodrigo Santoro, em ótima atuação, interpreta Neto, um 

adolescente de classe média baixa que levava uma vida “normal” até o dia em 

que seu pai, interpretado por Othon Bastos, encontra um cigarro de maconha 

no bolso do seu casaco. O pai o interna em um hospital psiquiátrico, onde Neto 

viverá um verdadeiro inferno. As transformações pelas quais ele passa alteram 

completamente sua relação com o pai. É um filme sobre o emudecimento das 

relações familiares. O filme, entre outros temas, pode desencadear uma 

discussão sobre a loucura, a exclusão e dependência química (inclusive de 

drogas consideradas lícitas). 

 

FILMES IMPORTANTES PARA QUEM TRABALHA EM SALA  

Assistir filmes sobre professores é uma boa forma de enxergar a  

profissão de professor com outros olhos e, abrir portas  para novos 

questionamentos, criação de novas metas, novas atitudes profissionais, ou 

quem sabe a criação de novos projetos, ajudar na dura missão de relações 

professor e alunos. 

Com essa intenção, deixo a lista de filmes abaixo:  

 

 



1. O JARRO 

O único jarro de água da escola de uma vila isolada no deserto iraniano 

se quebra e o professor mobiliza a todos para encontrar uma forma de 

consertar o jarro. 

2. ESCRITORES DA LIBERDADE 

Baseado em fatos reais, mostra a história de uma professora que 

conseguiu superar a  violência na qual seus alunos estavam inseridos, muito 

disso derivado das tensões  raciais. A professora cria um projeto no qual os 

alunos conseguem criar uma forte  empatia entre si. 

 

3. SER E TER 

Um documentário muitíssimo interessante. Uma realidade diferente das 

comuns no Brasil, que mostra as dificuldades e empenho de um professor na 

sua tarefa pessoal, profissional e cotidiana de lecionar. 

 

4. PRO DIA NASCER FELIZ 

Mais um documentário muito bom, este nacional. Mostra as diferentes 

realidades da educação em vários lugares do país, mostrando diferenças entre 

professores, alunos e escolas. 

 

5. QUANDO SINTO QUE JÁ SEI 

Este é um documentário mais otimista, que tenta olhar pra frente e ver 

as possibilidades de caminhos para a educação. Mostra novas formas de 

organizar escolas e de cotidiano em sala de aula. 

 

 



6. ENTRE OS MUROS DA ESCOLA 

Filme baseado no livro de um professor sobre suas dificuldades no 

cotidiano de uma escola da periferia de Paris. É interessante afirmar que talvez 

você reconheça algo de  familiar com os problemas que enfrenta na sua escola 

aqui no Brasil. 

 

7. MADADAYO 

Daqueles filmes sublimes mas que mostram o respeito nas relação entre 

professor e  aluno na cultura japonesa. A história na verdade é sobre a relação 

mantida entre um  professor aposentado e seus ex-alunos! 

 

8. MARIA MONTESSORI – UMA VIDA DEDICADA ÀS CRIANÇAS 

  Filme muito legal sobre a vida dessa professora vanguardista na Itália 

Fascista. Sua luta  para superar as dificuldades pessoais e ainda doar seu 

tempo de forma extremamente  producente!! 

 

9. NENHUM A MENOS 

Emocionante. Na zona rural chinesa, uma “professora” substituta recebe 

a incumbência  do professor titular de na sua ausência, não deixar aumentar a 

evasão escolar. Assim uma  história de superação e de garra se mostra 

durante o filme. 

 

10. AO MESTRE COM CARINHO 

Esse tá na lista porque é mesmo um clássico e serve para motivar os 

colegas e encorajar  os que vão iniciar na sala de aula como professores. Um 

engenheiro vai dar aulas em um  lugar difícil, e o filme mostra o processo de 

superação dele junto com a realidade que o  cerca. Mesmo contra o desanimo 

dos seus colegas e não tendo uma postura didática  eficiente (pois é um 



engenheiro por formação), ele se propõe a superar os desafios da sala  de 

aula. 

 

11. A LÍNGUA DAS MARIPOSAS 

Mais um filme emocionante. O cenário é a Espanha pouco antes da 

guerra civil. Um  professor carismático usa métodos eficientes baseados no 

carinho com seus alunos, o que  levanta o ódio latente daquela sociedade a um 

passo da guerra. 

 

12. O PREÇO DO DESAFIO 

 O professor de cálculo não aceita a visão da escola e dos outros 

colegas de que seus  alunos são incapazes de aprender e os trata como iguais, 

superando assim  problemas de violência e discriminação. 

 

13. O CAMINHO PARA CASA 

Lindo filme! Uma história de amor chinesa de um professor e sua 

esposa. O professor  morre e seu filho deve voltar para o vilarejo. A mãe exige 

que o corpo do pai (um saudoso  professor de uma pequena vila) siga um 

cortejo fúnebre a pé, seguindo uma  tradição, e essa é a deixa para o filho e os 

alunos rememorarem a história de amor do  pai/professor e da mãe….. história 

esta permeada pelo carinho dos alunos. Do mesmo  diretor do filme “Nenhum a 

Menos”. 

 

14. QUANDO TUDO COMEÇA 

Mais um filme francês muito bom! O professor se vê às voltas com o 

aumento da miséria entre seus alunos em uma pequena cidade onde a mina 

que sustenta a maioria da  população fecha. Os professores são orientados a 

não se envolver, mas é quase impossível  passar indiferente! Isso acontece 

muitas vezes com muitos de nós…. pessoalmente fico muito tocado com todas 



as histórias arrasadoras de famílias  desestruturadas que ouvimos na escola…. 

Uma mostra bastante dura e envolvente do  cotidiano de um profissional de 

educação. 

 

15. O LÍDER DA CLASSE 

O filme  mostra a história de um garoto que foi diagnosticado com uma 

síndrome de  tourette e sofre muitas discriminações por conta disso, inclusive 

seu pai acreditava que  seus tiques eram propositais. Mas é um filme de 

superação, o garoto chamado Bradd  conseguiu com a ajuda do seu diretor 

superar as barreiras e concretizar seu sonho de ser  professor. 

 

16. ALÉM DA SALA DE AULA 

Neste filme uma professora novata, mãe de dois filhos e grávida do 

terceiro, encara uma  escola que na verdade é um abrigo para crianças sem 

teto. Então é só criar a lista  infindável de problemas a serem superados pela 

professora para conseguir incentivar e  criar uma centelha de esperança 

naquelas crianças. Mais um filme inspirado em fatos  reais. 

 

17. VERÔNICA 

Filme que traz a violência como pano de fundo mas que não tem cenas 

de violência. Uma professora carioca decide levar um de seus alunos para 

casa, mas acaba  descobrindo que os pais dele foram mortos. Interessante a 

mudança na personagem, de  uma professora cansada com os anos de 

dificuldades na docência para uma zelosa  protetora. Uma professora heroína! 

 

18. A EDUCAÇÃO PROIBIDA 

Documentário de 2013, produzido com o auxílio de mais de 10 países, 

que crítica o modelo atual de educação. O tema tem se tornado cada vez mais  



latente no meio acadêmico e principalmente agora em épocas que alguns  

Estados estão anunciando uma reestruturação na educação. 

Se você gosta deste tema, esse filme é essencial. 

 

19. COMO ESTRELAS NA TERRA  

Mais um filme super emocionante. A história é de um amável garoto com 

dislexia que vai  repetir de ano pela segunda vez, mas seu professor de artes 

detecta o problema e  tenta ajudar com muito carinho ao aluno e à família a 

lidar com o problema. 

 

20. A LUTA POR UM IDEAL 

Mais um filme baseado em fatos reais. Neste, duas mães lutam contra 

burocracia e  corrupção do sistema e contra a incapacidade do sistema 

educacional em lidar com  crianças com necessidades especiais. Essas 

características fazem com que as duas utilizem  uma prerrogativa existente na 

constituição dos EUA para tomas o controle da  administração da escola. 


