
1. Quando sinto que já sei
Custeado por meio de financiamento coletivo, o
filme registra práticas inovadoras na educação
brasileira. Os diretores investigaram iniciativas
em oito cidades brasileiras e colheram
depoimentos de pais, alunos, educadores e
profissionais.
Duração: 78 minutos
Ano de lançamento: 2014 (Brasil)
Direção: Antonio Sagrado, Raul Perez e

2. Além da sala de aula
Baseado em fatos, o filme narra a trajetória e os
desafios enfrentados por uma professora recém-
formada em uma escola temporária para sem-tetos
nos Estados Unidos.
Duração: 95 minutos
Ano de lançamento: 2011 (EUA)
Direção: Jeff Bleckner
https://revistaeducacao.com.br/2015/02/20/10-

Direção: Antonio Sagrado, Raul Perez e
Anderson Lima
https://revistaeducacao.com.br/2015/02/20/10-
filmes-para-repensar-a-educacao/

filmes-para-repensar-a-educacao/
https://www.youtube.com/watch?v=4BUOV6-L8Mo

3 - A Educação Proibida
Documentário argentino se debruça sobre a
necessidade de pensar novos formatos para a
educação. Para isso, percorre oito países onde
mapeia 45 experiências inovadoras e alternativas à
tradicional escolarização. Entrevistas com
educadores, pais e especialistas de toda a América
Latina ajudam a traçar o panorama de falência do
atual modelo pedagógico, que desconsidera o
protagonismo, criatividade e curiosidade de crianças
e jovens. O filme, bastante provocador, é de 2012 e
tem direção de Germán Doin.
https://www.cartacapital.com.br/educacao/4-filmes-
sobre-educacao-para-ver-no-netflix/
https://www.youtube.com/watch?v=OTerSwwxR9Y

4 - Girl Rising
A luta de nove meninas de diferentes parte do mundo pelo 
direito de estudar embala esse filme inspirador dirigido por 
Richard Robbins e lançado em 2013. Com idades entre 7 e 
16 anos e vivendo em países como Afeganistão, Etiópia, 
Haiti e Índia, estas personagens relatam as dificuldades e 
barreiras para frequentar a escola em suas comunidades e 
culturas, exemplificando a situação de 66 milhões de 
meninas mundo afora. O documentário também mostra a 
relação entre a inclusão feminina na educação e o fim da 
pobreza.
https://www.cartacapital.com.br/educacao/4-filmes-sobre-
educacao-para-ver-no-netflix/
https://www.youtube.com/channel/UCzfHi9e--
04gDKqGN5Ryh9A
https://www.youtube.com/watch?v=IGH1cy0KiPQ



5 - A Onda
Diante de uma turma desmotivada e a
obrigação de ensinar o conceito de
autocracia, um professor decide discorrer
sobre o assunto por meio de uma
experiência prática envolvendo seus
alunos. Mas o que era para ser um mero
exercício de reflexão ganha força e foge de
seu controle. No filme alemão “A Onda”,
de 2008, o diretor Dennis Gansel mostra
como a sociedade ainda está suscetível a
repetir erros históricos como o fascismo e
o importante papel que a escola
desempenha na formação dos jovens.
https://www.youtube.com/watch?v=zG3Tfj
Ahs30

6- O Milagre de Anne Sullivan
Ano: 2000 (EUA)
Direção: Nadia Tass
Duração: 1h 35min
Lançado em dezembro de 2000, a produção é uma
refilmagem da versão lançada em 1962. O filme relata o
início de uma longa jornada percorrida por Helen Keller e
Anne Sullivan na luta pelos direitos das pessoas com
deficiência. Nos dias atuais a história da menina
surdocega talvez não chamasse tanta atenção devido
aos avanços conquistados ao longos dos anos. Mas para
a época em que Helen e Anne viveram, o mais comum
seria que Helen fosse enviada para uma instituição e
esquecida pelos demais.
O filme retrata a persistência e força de vontade de Anne
em ensinar Helen que tinha apenas sete anos e era
muito indisciplinada. Com muita garra, a professora
demonstrou total dedicação em acompanhar Helen e
mostrar-lhe que existia um mundo maior que as paredes
de sua casa.
Fonte do texto: 
https://labdicasjornalismo.com/noticia/1732/uma-
interpretacao-do-filme-o-milagre-de-anne-sullivan-2000
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=z3mCkggD6qg

7 - Nenhum a menos (Yi ge dou bu neng shao)
Ano: 1999
País: China
Direção: Zhang Yimou
Sinopse: Wei Minzhi, que tem 13 anos de idade e mal sabe ler ou escrever, é escolhida para tomar conta da escola de 
apenas uma sala de seu pobre vilarejo, quando o único professor precisa se ausentar por um mês para cuidar da mãe 
doente. Se Minzhi conseguir manter todos os estudantes até o retorno do mestre, ela vai ganhar um dinheiro extra. Mas 
um dos alunos desaparece, e a menina faz de tudo para tentar encontrá-lo e trazê-lo de volta
Comentário: filme sensível, que retrata uma condição absurda da educação em pequenas cidades ou de escolas rurais. 
A colocação da menina mais velha e mais capacitada na posição de professor tanto representa a precariedade com que 
as escolas lidam, mas também a baixíssima importância que os professores têm enquanto profissionais da educação, já
que a menina, apenas por saber um pouco mais que os outros, pode assumir o papel de ensinar.

Torrent: https://mega.nz/#!WARQRKKI!nAP47Ld1SqJhP05Dp68mZCY1-dpXt4avjUafidewXmY



8 - A língua das Mariposas (La 

lengua de las mariposas)
Ano: 1999
País: Espanha
Direção: José Luis Cuerda
Sinopse: O mundo do pequeno Moncho estava se
transformando: começando na escola, vivia em
tempo de fazer amigos e descobrir novas coisas,
até o início da Guerra Civil Espanhola, quando ele
conhecerá a dura realidade de seu país.
Rebeldes fascistas abrem fogo contra o regime
republicano e o povo se divide. O pai e o
professor do menino são republicanos, mas os
rebeldes ganham força, virando a vida do garoto
de pernas para o ar.
Comentário: filme sensível, com final impactante,
que usa como pano de fundo a sangrenta
ditadura de Franco na Espanha para retratar a
construção de uma relação pedagógica muito

09 - Nunca me Sonharam
Ano: 2017
País: Brasil
Direção: Cacau Rhoden
Sinopse: Os desafios do presente, as expectativas 
para o futuro e os sonhos de quem vive a realidade do 
ensino nas escolas públicas do Brasil. Estudantes, 
gestores, professores e especialistas discutem uma 
reflexão fundamental e urgente sobre o valor da 
educação. Comentário: documentário baseado em 
depoimentos que expõe a ferida aberta na escola 
pública da falta de crédito que as expectativas de 
alunos e professores têm diante da prerrogativa do 
cumprimento da lei.
https://www.videocamp.com//campaigns/quarentena-
believe-nms-cc/player
https://www.videocamp.com/pt/movies/nuncamesonhar
am

construção de uma relação pedagógica muito
bem engendrada.
https://www.youtube.com/watch?v=4gN6Z5sS1qo

10 - Race To Nowhere
Ano: 2010
País: EUA
Direção: Vicki Abeles, Jessica Congdon
Sinopse: Race to Nowhere traz um olhar detalhado sobre as pressões nos estudantes de hoje, oferecendo uma visão íntima da 
vida repleta de atividades, com pouco espaço para lazer ou tempo para a família. O filme aborda o lado trágico da nossa cultura, 
muitas vezes obcecada com o sucesso, com entrevistas que exploram o mundo oculto de horários sobrecarregados, suicídio de 
estudantes, fraude acadêmica, jovens que desistiram. Race to Nowhere pergunta se os jovens de hoje estão prontos para futuro. 
Ouvimos estudantes que sentem que estão sendo empurrados para a beira do precipício; educadores que acreditam que os 
alunos não estão aprendendo nada de substantivo; e professores universitários e empresários preocupados que seus futuros 
contratados não possuam as habilidades necessárias para ter sucesso no mundo dos negócios: paixão, criatividade e motivação 
interna.
Comentário: documentário incômodo, que desnuda o excesso de cobrança e os prejuízos disso, inclusive para o afastamento dos 
alunos da escola, da aprendizagem da educação formal.
PAGO (Vimeo on demand): https://vimeo.com/ondemand/racetonowhere



11 - Missão especial ou 
Uma Viagem Inesperada -
História de gêmeos com Autismo e sua 
Mãe
Maria Claudia Brito
https://www.youtube.com/watch?v=NhsJDxjxxf0

12- Sociedade dos Poetas Mortos
O novo professor de Inglês John Keating é
introduzido a uma escola preparatória de meninos
que é conhecida por suas antigas tradições e alto
padrão. Ele usa métodos pouco ortodoxos para
atingir seus alunos, que enfrentam enormes pressões
de seus pais e da escola. Com a ajuda de Keating, os
alunos Neil Perry, Todd Anderson e outros aprendem
como não serem tão tímidos, seguir seus sonhos e
aproveitar cada dia.
https://g.co/kgs/CpiR7y
https://www.youtube.com/watch?v=EXw77BkVqyA
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/arti
gos/esporte/resenha-do-filme-sociedade-dos-poetas-
mortos/50591

13 - Entre os Muros da 
Escola
François Marin (François Bégaudeau) trabalha 
como professor de língua francesa em uma 
escola de ensino médio, localizada na 
periferia de Paris. Ele e seus colegas de 
ensino buscam apoio mútuo na difícil tarefa de 
fazer com que os alunos aprendam algo ao 
longo do ano letivo. François busca estimular 
seus alunos, mas o descaso e a falta de 
educação são grandes complicadores.
https://www.youtube.com/watch?v=rBXlPg7nj-
Y

14- E Buda Desabou de 
Vergonha
Baktay tem seis anos e vive com sua 
família em Bamian, cidade em que 
tesouros da cultura local, como as estátuas 
de Buda, foram destruídas pelos talibãs. 
Instigada por seus vizinhos que já sabem 
ler, ela faz de tudo para poder estudar em 
uma escola para meninas que abre do 
outro lado do rio. Quando segue para a 
escola, no caminho encontra um grupo de 
garotos acostumados a brincadeiras de 
guerra, que resolvem prendê-la como 
prisioneira.
https://www.youtube.com/watch?v=eMXiZ
FwIePQ&feature=youtu.be



15 - Pequenas Flores 
Vermelhas
Um garoto de quatro anos está
ingressando na escola pela primeira vez. 
Lá ele encontra diversas crianças de sua 
idade, onde liderados pelo jovenzinho, 
que apronta poucas e boas, viverão 
diversas aventuras e situações não 
presenciadas por eles até o momento.
https://www.youtube.com/watch?v=dkEuh

1LBohs

16 - DANÇANDO COM A
DIFERENÇA – ROAD (2016)

No Teatro Viriato (Viseu, Portugal), durante 3
meses em 2014 desenvolveu-se um trabalho
de sensibilização para a inclusão através da
dança com diversas instituições que prestam
apoio a pessoas com deficiência, com
Henrique Amoedo.
Com larga e reconhecida experiência
profissional, criou a Roda Viva Cia. de Dança
(Brasil) e o grupo Dançando com a Diferença
(Madeira, Portugal), além do conceito de
Dança Inclusiva (na sua dissertação de
mestrado), que serviu para que também
fossem apresentadas, no âmbito do
DANÇANDO COM A DIFERENÇA – ROAD,

17 - Uma página por dia
Ep 3: Preconceito (2017) DANÇANDO COM A DIFERENÇA – ROAD,

experiências práticas no âmbito da inclusão
através da dança.
https://www.youtube.com/watch?v=i0UrVPso
V4I

Tema Questões sociais Infância
Inspiração
No terceiro episódio, as mães Edilsa,
Tatiana, Maria do Socorro e Edvânia
expõem casos de preconceito vivenciados
pelos filhos e discutem a importância da
inclusão.
A websérie documental “Uma página por
dia” aborda a experiência de quatro mães
que tiveram de reescrever suas próprias
histórias a partir da chegada do filho com
síndrome de Down. Dividido em quatro
episódios, o projeto retrata momentos
significativos vivenciados pelas
protagonistas, tais como a notícia do
diagnóstico, cuidados que tiveram de ser
tomados exclusivamente por conta da
síndrome, situações de discriminação
https://www.videocamp.com/pt/movies/uma

-pagina-por-dia-ep-3-preconceito

18 - Outro Olhar - Uma nova 
perspectiva (Renata Basso) (2014)
A história da estudante gaúcha Renata Basso, que 
tem síndrome de Down e acaba de concluir o ensino 
médio, é o condutor de um retrato impressionante 
sobre a educação inclusiva no Brasil. Por meio de 
entrevistas com professores, colegas de classe, 
familiares e a própria Renata, o filme mostra que o 
esforço coletivo torna possível oferecer uma 
aprendizagem de qualidade a estudantes com 
deficiência.
https://www.videocamp.com/pt/movies/outro-olhar



19 - Uma página por dia - Ep 1: 

Notícia (2017)
Tema Questões sociais Infância Inspiração
No primeiro episódio, as mães Tatiana, 
Edvânia, Maria do Socorro e Edilsa explicam 
como se deu o momento da notícia do 
diagnóstico de que a criança tinha síndrome 
de Down.
A websérie documental “Uma página por dia” 
aborda a experiência de quatro mães que 
tiveram de reescrever suas próprias histórias 
a partir da chegada do FIlho com síndrome 
de Down. Dividido em quatro episódios, o 
projeto retrata momentos significativos 
vivenciados pelas protagonistas, tais como a 
notícia do diagnóstico, cuidados que tiveram 
de ser tomados exclusivamente por conta da 
síndrome, situações de discriminação.
https://www.videocamp.com/pt/movies/uma-

20 - MONSIEUR 
LAZHAR
Quando a professora de uma 
escola primária morre de forma 
trágica, o substituto escolhido é 
Bachir Lazhar, um imigrante 
argelino. Ninguém suspeita do 
passado doloroso do professor 
ou de seu risco de ser 
deportado a qualquer momento
https://www.youtube.com/watch
?v=tUXzWQiqZoM

https://www.videocamp.com/pt/movies/uma-
pagina-por-dia

21- EFEITO PIGMALEÃO 

(NETFLIX)
Ano: 2019
País: França
Uma conselheira escolar se muda para Saint-Denis, 
um bairro pobre da periferia de Paris. Ela passa a 
cuidar de uma escola com alunos particularmente 
difíceis, e descobre a necessidade de disciplinar 
também os professores, enquanto encontra forças 
para aguentar a batalha diária de ajudar garotos e 
garotas sem qualquer perspectiva de futuro.
Fonte: 
https://www.papodecinema.com.br/filmes/efeito-
pigmaleao/

22- Mucize
Enviado por sua família a uma 
cidade remota nas montanhas, o 
professor Mahir ajuda os moradores 
locais a construir uma escola e faz 
renascer neles a esperança. 
https://www.netflix.com/br/title/8013
4420



Site com diversos vídeos educacionais sobre assuntos 
relacionados à educação, saúde, direitos humanos, inclusão, 
entre outros.
http://www4.fe.usp.br/educacao-isolamento/videos

63 filmes sobre diversidade e inclusão

https://diariodamaedaalice.wordpress.com/2017/01/10/63-filmes-
sobre-diversidade-e-inclusao/comment-page-1/

Relação elaborada pela comissão de formação continuada 
para os/as docentes do IFSP-Caraguatatuba.
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