Filmes sobre surdez e distúrbios da fala:
Pesquisa realizada em março e abril de 2007 por
Rita de Cássia da Rocha Machado Preto, mãe de deficiente auditivo.
Correções, atualizações, acréscimos feitos em novembro de 2007.

Favor não alterar esta lista, ela é o resultado de muito trabalho.
Em caso de correção envie um e-mail para:
ritapreto@hotmail.com
Observem a fonte de pesquisa no final da lista.

•

(11'09''01-September 11 - Vários países/2002, um filme de 11
11.09.01 - 11 Perspectivas
realizadores para evocar a amplitude da onda de choque de 11 de Setembro, personagem: mulher
francesa em Manhattan.)

•

A Cidade das Tristezas - City of Sadness

(Beiqing chengshi - Taiwan/1989, sobre uma

família e seu filho mais novo surdo é preso durante o massacre de 1947.)

•

Adada

(Coréia do Sul/1989, Adada tem uma forte personalidade, luta para superar a sua

rejeição pelo primeiro marido, que finalmente a abandona levando todo dinheiro.)
•

A Diferença (Brasil/2005, curta metragem. Uma história de amor entre uma surda e uma pessoa
normal.)

•

Adorável Professor

(Mr. Holland - EUA/1995, professor de música tem um filho surdo.)

Sempre choro quando vejo este filmes.

•

Aliados contra o crime

(Fuzz - EUA/1972, Esposa de um policial é surda e tratada com

simpatia e um bandido conhecido como "O Homem Surdo" é desprezado por sua deficiência.)

•

Alpine Fire

(Höhenfeuer - Suíça/1985, menino que se comunica em Língua de sinais)
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•

(His Bodyguard - USA/1998 Um homem surdo que trabalha numa

Alvo Protegido

empresa de bioengenharia testemunha roubo de medicação experimental.)

•

Amour Secret

•

A Música e o Silêncio

(Stille Liebe - Suíça/2001, romance entre casal de surdos)

(Jenseits der Stille - Alemanha/1996, garota ouvinte, filha de pais

surdos descobre a música) Gostei. Tem outro nome em português: ”Para Além do Silêncio”.

•

Amy

•

Ana (Brasil/2004, curta metragem. Ana é surda e mora isolada com seu irmão e sua mãe. Um dia,

(Austrália/1998 garota surda em nova cidade)

se aventura fora do mundo familiar.)

•

Anatomie D´un Miracle

•

And Now Tomorrow

•

À Procura de Mr. Goodbar

(França/1999, jovem surdo aprende a falar)

(USA/1944, paciente fica surdo após meningite)

(Looking For Mr. Goodbar – EUA/1977 professora de crianças

surdas, à noite procura o prazer nos braços de homens desconhecidos.

•

Askari

•

Assassinato em Manhattan

(EUA/2002, aventura de duas mulheres na áfrica.) Atriz surda.

(When Justice Fails - EUA/1997, atriz é surda, policial se

apaixona por promotora suspeita de assassinato.) Atriz surda.
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•

Assassinato Perfeito

(In Her Defense - Canadá/1998, jovem advogado se envolve

amorosamente com uma mulher surda casada com um milionário.) Atriz surda.

•

A Summer to Remember

•

A Vida de Alexander Graham Bell

(USA/1985, Garoto se comunica com orangotango em Língua de sinais.)

(The Story of Alexander Graham Bell - EUA/1939,

Alexander Graham Bell se apaixona por garota surda e tenta inventar meios para telegrafar a voz
humana. Inventa o telefone, casa-se e torna-se rico e famoso.)

•

A Vida Secreta das Palavras

(La Vida Secreta de las Palabras – Espanha/2005, Hannah,

é introvertida, solitária e parcialmente surda. Um incidente faz com que ela permaneça cuidando de
Josef, que sofreu uma série de queimaduras que o deixaram cego temporariamente.

•

Babel

(Babel - EUA/2006, Adolescente japonesa surda descobrindo a sexualidade.) Aborda

temas de Sexualidade, Violência e Suicídio.

•

Belinda

(Johnny Belinda – USA/1948, história de uma mulher surda sua vida é transformada

quando ela é descoberta por um médico que lhe ensina a linguagem dos sinais.) Feita versão para TV
em 1982 com o nome Johnny Belinda.

•

Beethoven

(Un Grand Amour de Beethoven – França/1936), 1801, Viena: Beethoven tem

diversos casos de amor e fica noivo de Thérèse de Brunswick por anos. Quando percebe que está
ficando surdo e sofre de uma profunda depressão.)
•

Beethoven - Tage aus einem Leben (Alemanha/1976 outro título Beethoven-Days in a Life.
Beethoven viveu de 1770 a 1827. O filme analisa a partir do momento em que ele começou a
tornar-se surdo em 1813. Dentro de 8 anos, ele estava completamente surdo.)
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•

Big Little Person

•

Biyaya ng lupa (Filipinas/1965 outro título Blessings of The Land. Casal filipino tem um filho surdo

(EUA/1919, Homem surdo que recupera a audição.)

que deve superar suas limitações para ajudar a família.

•

Black

(Produção Indiana/2005, surdo-cega, ajuda seu professor e guia a superar o Mal de

Alzheimer.) Filme difícil de encontrar, mas é emocionante.

•

Blinker en het Bagbag-juweel

(Holanda/2000, Garoto fotografa objetos históricos de casa

antiga, tem um Pastor que trabalha com surdos.)

•

Blue Moon (Canadá/1999, jovem mãe tem filha surda de 5 anos.)

•

Blue Rodeo

•

Bodytalk (Inglaterra/1998, documentário sobre um grupo de dança de surdos)

•

Bonanza - Trovão Silencioso – Volume 3 - 3º Episódio

(Feito para a TV/1996, garoto surdo muda para cidade nova)

(Bonanza - Silent Thunder –

EUA/1959-1973, seriado de TV, Joe encontra uma garota surda e decide ensina-la a linguagem dos
sinais.)

•

Broadway Dos Meus Sonhos

(The Dancer - França/2000, retrata a história de uma

bailarina muda apaixonada pela música e que sonha, um dia, chegar a Broadway.

•

Budbringeren – Correio Desinteressante

(Noruega/1997, sobre um carteiro e mulheres

surdas)

•

Busca Alucinada

(Psych-Out – EUA/1968, garota surda procura pelo irmão e recebe ajuda

de Stoney e seus companheiros chapados.)
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•

Captain Johnno

(Austrália/1988, um menino surdo e seu amigo numa pequena cidade

Australiana de pesca.)

•

Cegos, Surdos e Loucos

(See No Evil, Hear No Evil - EUA/1989, um cego e um surdo são

testemunhas de um assassinato) Comédia.

•

Cenas de Praia ou Um Lugar à Beira-Mar ou O mar mais silencioso daquele verão

(Ano

natsu, ichiban shizukana umi – Japão/1991, filme poético, história de um menino surdo e uma
menina; ele quer ser surfista.) Três títulos em português.

•

Choices

(EUA/1981, rapaz é barrado no time de futebol da escola ao descobrirem que é

parcialmente surdo.)

•

Cine Gibi – O filme

(Turma da Mônica - Brasil/2004, animação, o DVD tem a opção de

intérprete de Libras) As crianças adoram.

•

Compensation

•

Congo

•

Cop Land

•

Corpo a Corpo – Corps a corps

(EUA/1999, história de duas mulheres surdas no século 19)

(EUA/1995, gorila se comunica em língua de sinais.)

(EUA/1997, policial com problemas de audição)

(França/2002, bailarina sofre acidente e fica surda) Cenas

de sexo.
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•

Country of the Deaf

ou Les Silencieuses (Strana Glukhikh - Rússia/1998, Rita sob a

proteção de Iaia, uma dançarina surda que tentará convencê-la a sair para um país imaginário: País
do silêncio.)

•

Crazy Moon

(Canadá/1986, dificuldade de aprendizagem de uma jovem surda) A atriz é

realmente surda.

•

Dama (Mali/1999 - curta metragem. Sob o peso de uma existência marcada pelo silêncio, Dama,
compartilha sua vida com um marido surdo.)

•

Deaf Perspectives

(USA/1994-1998, Série produzida para surdos para TV, teve

episódios abordando: Violência Doméstica na Comunidade surda e HIV/AIDS na Comunidade
Surda.)

•

Deafula

•

Decameron

(EUA/1975, Adaptação de Drácula todo em língua de sinais) É dublado em Inglês.

(Itália/1971, Trilogia baseado em nove contos do livro Boccaccio, num dos

contos um camponês se passa por surdo para trabalhar num convento.) Cenas fortes.
•

Deliverance (USA/1919, Cinema mudo. Retrata a história de Helen Keller.)

•

Depois do Silêncio

(Breaking Through - EUA/1996, Laura surda de 20 anos aprende

língua de sinais, depois de conhecer uma assistente social.) Tem outro nome em Português: "Palavras do
Silêncio"

•

Der Tod in deinen Augen

(Alemanha/1999, Laura Tilmann testemunha o plano de

um assassinato. Ela é surda e lê os lábios mas não completamente. Não compreende o nome da
vítima.)
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•

Desembucha

(Spit it Out - EUA/2004, engraçado e contundente retrato dos

esforços de Jeff Shames para superar sua gagueira e a negação de seu pai.)

•

Dil Ka Rishta

(Índia/2003, Professora de surdos se casa com um rapaz, sofrem um

acidente ele morre e ela perde a memória.)

•

Dobermann

•

DOT

(França/1997, filme Policial, tem uma personagem cigana surda)

(The Quiet - USA/2005, Garota surda órfã vai morar com os seus padrinhos.) Filme

com cenas fortes, não passe para crianças. Tema de Pedofilia.

•

Dummy (USA/1999, surdo negro acusado de assassinato é defendido por advogado surdo)

•

Egypt

•

El Sheikh Sheikha (Egito/1999 - Curta Metragem. Omar, jovem doutor, é transferido para uma vila.

(Ägypten - Austria/1997, documentário sobre a língua de sinais)

Lá ouve boatos da existência de um estranho surdo que sabe os segredos da vila.)

•

Em Busca de Vingança

(What the Deaf Man Heard - EUA/1997, depois de vinte anos

fingindo ser surdo, homem quebra o silêncio e se vinga de outro que fez sua vida infeliz.)

•

E Seu Nome é Jonas

(And Your Name Is Jonah (TV Film) – USA/1979, é ensinado a língua

de sinais para criança surda sair do isolamento.)

•

Eszkimo Asszony Fazik

(Hungria/1983, triângulo amoroso onde dois homens disputam

uma mesma mulher, o marido dela é surdo.) Outro nome "Eskimo Woman Feel Cold"
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•

Filhos do Silêncio

(Children of a Lesser God - EUA/1986, professor de linguagem de sinais

se apaixona por surda) A atriz é surda.

•

Fly me to Polaris

(Xing Yuan - Hong Kong/1999, Surdo-cego vive num hospital quando

conhece uma enfermeira e se apaixona por ela, ele morre num acidente e no céu ele recebe o
direito de regressar por um curto período de tempo num outro corpo.)

•

(USA/1999, filme para TV. História de uma jovem mulher com esclerose

Freak City

múltipla e seus amigos deficientes, uma das personagens é interpretada por uma atriz surda.)
•

Fome de Amor (Brasil/1968, Alfredo surdo-cego recebe casal em sua casa.) Filme de sexo e troca de
casais.

•

Gaby - Uma História Verdadeira

(Gaby, a true story - EUA/1999, história de Gaby Brimmer

que, sem andar, falar nem mexer as mãos, escreveu um livro com o pé e uma maquina de escrever
elétrica.)

•

Gestos do amor

(Dove siete? Io sono qui - Itália/1993, Mãe não aceita a condição de seu

filho surdo. A tia o ajuda a integrá-lo em grupo de surdos, ensinando-lhe a linguagem de sinais.)

•

Gigot

(USA/1962 Gigot é um francês simplório, surdo e de bom coração, que faz amizade

com a pequena Nicole, filha de uma prostituta, e passa a ajudá-las.)

•

Goya

(Goya en Burdeos - Espanha/1999, surdo e doente, Francisco José de Goya y

Lucientes, gênio da pintura espanhola, vive exilado em Burdeos, no fim de sua vida.)
•

Hear No Evil (USA/1982, Filme feito para TV. Homem se torna surdo após acidente) Existe outro filme
com esse nome que recebeu o nome em português "Tortura Silenciosa".

•

Helen Keller: O Milagre Continua (EUA/1984, O relacionamento entre uma professora e sua aluna
surda e cega. Seqüência do filme "O Milagre de Anne Sullivan".)
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•

Hoshi no kinka

Série de TV (Japão/1995, mulher surda trabalha em consultório de um

jovem médico e eles se apaixonam. Quando ele se muda para Tóquio ela revela o seu amor em
Língua de Sinais, ele sofre um acidente e perde a memória.)

•

I Love You

(Japan/2000, Ai é objeto de gozação na escola por se comunicar em

língua de sinais com a mãe.) Diretor Akihiro Yonaiyama
•

é surdo.

Johnny Belinda (USA/1982, história de uma mulher surda sua vida é transformada quando ela é
descoberta por um médico que lhe ensina a linguagem dos sinais.) Feita versão para o cinema em 1948.

•

(Johnny Got His Gun – EUA/1971, Um jovem volta da primeira

Johnny vai à Guerra

guerra mundial drasticamente mutilado, e fica num leito de hospital.) Filme muito forte e chocante. Assisti
nos anos 80 e até hoje lembro do filme todo.

•

Koshish

•

L´Abbe de L´Épée

•

Lágrimas do Silencio

(Índia/1972, Drama romântico sobre casal de surdos.)

(Abade funda a primeira escola para surdos.)

(Bridge to Silence - EUA/1989, surda entrega a filha aos cuidados da

avó.)

•

Land of Silence and Darkness

(Land des Schweigens und der Dunkelheit - Alemanha

Oriental/1971, esforço do surdo-cego compreender e aceitar um mundo de que são isolados quase
completamente.)

•

Las Bodas de Blanca

(Espanha/1975, Blanca se casará pela segunda vez e seu futuro

marido é surdo.)
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•

La Vie silencieuse de Marianna Ucria

(França/1997, jovem surda é obrigada a se casar

aos 13 anos, aprende língua de sinais com o auxílio de um tutor francês.) Atriz surda.

•

Le Bateau de Mariage

•

Le Saut de L'Ange (França/1991 – Curta metragem, um pesquisador que se vê entre o racional e o

(França/1993, tem uma personagem surda.)

irracional, com a ciência e o reencontro com um surdo que quebra sua rotina.)

•

Les Innocents

•

Les Poings Fermes (França/1984, Uma criança cujo o pai está em coma fica numa casa com uma

(França/1987 , mulher tenta unir irmãos surdos)

menina surda.)

•

Lettre D´Amour Zoulou ou Zulu love letter

(África do Sul/2004, Pai de garota surda

procura restos mortais de sua filha par ser enterrada.)
•

Le Voyageur Immobile (França/1994 - curta metragem. Simon, sofre de amnésia, sua memória não
excede vinte segundos, cruza o seu caminho uma jovem surda.

•

Linda e Selvagem

(Wild Flower - EUA/1991, uma garota parcialmente surda é maltratada

e feita prisioneira pelo pai, é descoberta por um casal de irmãos que moram na fazenda vizinha.)

•

Série de TV (USA/1974-1983 - 6ª Temporada Episódio 17

Little House on the Prairie

"Silent Promises". Laura ajuda um garoto surdo ensinando-o a se comunicar.)

•

(Espanha/1989 – Curta Metragem, O pai de Martin é surdo. A mãe

Martin

proibiu Martin de assistir televisão.)

•

Maxie

(EUA/1970, Garota surda descobre o segredo de um açougueiro.) Filme de Terror. Outro

nome: The Butchers.
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•

Meus Filhos

(Musuko – Japão/1991, Tetsuo é um jovem que mora sozinho em Tóquio,

encontra uma garota surda-muda e fica apaixonado.)

•

Minha Amada Imortal

•

Mistérios do Passado

(Beloved Immortal - EUA/1994, sobre Beethoven) Fantástico.

(Till Human Voices Wake Us - Austrália/2001, Romance conta a

relação entre um psicólogo e uma mulher misteriosa. Ocorre uma cena em língua de sinais.)

•

Morte Silenciosa

(Dead Silence - EUA/1997, viagem de estudantes surdos quando se

deparam com três criminosos em fuga.)

•

Morte Silenciosa

(Dead Silent - EUA/1999, depois que os pais de Amanda foram

assassinados, o choque a deixa muda e é levada para a casa de sua tia Julia.)

•

Mr. Wasinski's Song

(Austrália/2001, Curta metragem. Após 60 anos de silêncio um

imigrante polonês tem a sua audição subitamente restaurada.)
•

Mudo mundo (Espanha/2000, menino de cinco anos não pode falar. Pensa que é porque seus pais,
amigos e baby-sitter são surdos e não teve ninguém para o ensinar a falar.)

•

Mumu

•

Na Companhia de Homens

(URSS/1961, camponês surdo sai de sua vila rural para trabalhar em Moscou.)

(In The Company of Men – EUA/1997 Dois jovens executivos

querem se vingar das mulheres e escolhem como alvo uma atraente digitadora surda.) Já vi à venda na
Livraria Cultura.

•

Nihon no seishun

(Japão/1968, soldado fica surdo depois de batalha.)
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•

No Silêncio do Amor

(Love Is Never Silent - EUA/1985, mulher se esforça para conseguir

sua independência.)

•

O Ator

(Honarpisheh - Irã/1993, a esposa estéril de um ator é obcecada em ter filhos e

decide que ele deve casar com uma garota surda e ter a criança que não pode lhe dar.)

•

(Butterfly Kiss - Inglaterra/1995, romance entre lésbicas, uma delas

O Beijo da Borboleta

encontra garota com dificuldade de ouvir que tenta transformá-la numa pessoa melhor.)

•

Objeto do Desejo

(The Object of Beauty – Inglaterra/1991, Jake e Tina perdem sua

fortuna, restando-lhes uma estatueta de alto valor. A estatueta desaparece, e exerce uma estranha
atração sobre Jenny, a camareira de um hotel, que é surda.)

•

Os Cinco Sentidos

(The Five Senses – EUA/2000, Richard, um do personagens, é um

oftalmologista que está tendo problemas de audição e precisa encontrar novas formas de ouvir.)

•

O Cisne Apaixonado

(The Trumpet Of The Swan - (EUA/2001, animação. Esta é uma

fábula sobre um cisne que faz o melhor que pode para compensar a falta de voz.)

•

O Enigma de Kaspar Hauser

(Jeder für Sich und Gott Gegen Alle - Alemanha/1974, sobre

um jovem trancado a vida inteira num cativeiro, não sabia falar nem andar.) Numa cena um garoto o
ensina a falar. Cenas de autópsia.

•

O Filme Surdo de Beethoven

(Zyklus von Kleinigkeiten - Bélgica/1998, retrata os

últimos dias da vida do compositor, quando se comunicava através da escrita com seus parentes.)
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•

O Garoto Selvagem

(L'Enfant Sauvage - França/1969, em 1797, um menino encontrado

floresta vivia como selvagem sem saber andar, falar ou se expressar como nós.) Em Portugal recebe o
nome: "O Menino Selvagem".

•

O Homem de Mil Faces

(Man of A Thousand Faces – EUA/1957, biografia do ator Lon

Chaney. Crescendo com pais surdos, aprende como ser diferente. Usar seu talentos para criar
personagens estranhos, incomuns, adotando suas características.)

•

(Eyes of a Stranger - USA/1981, Jane, irmã de uma surdo-cega, e

Olhos Assassinos

descobre que um de seus vizinhos é um assassino.)
•

Olin: Documented Fairy Tale (Israel/1998, história de um golfinho chamado Olin e jovem surdo
beduíno pescador chamado Abdalla.)

•

(Mandy – Inglaterra/1952, quando chega à idade escolar, a

O Martírio do Silêncio

família está quase desfeita. Mandy é matriculada numa escola para surdos, dirigida por um
dinâmico e talentoso professor.

•

O Milagre de Anne Sullivan

(The Miracle Worker - EUA/1962, história da Helen Keller.)

•

O Milagre de Anne Sullivan

(The Miracle Worker - EUA/2000, foi refilmado duas vezes,

ambas para a televisão, em 1979 e em 2000) A atriz Patty Duke, que interpretou Helen Keller no primeiro filme,
interpretou Anne Sullivan no segundo filme.

•

Once in a Lifetime

(EUA/1994, Homem muda ao freqüentar uma reunião na escola de seu filho

surdo.) Filme feito para TV.
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•

Onde a Verdade se Encontra

(Where the Truth Lies - EUA/1999, advogado defende surda

acusada de assassinato.) Atriz surda. Filme feito para TV.
•

One Way Ticket to Oblivion (Holanda/1993, garota cega conhece um menino surdo.)

•

O País dos Surdos (Le pays des sourds - França/1992, documentário premiado, A que se
assemelha o mundo para pessoas que vivem no silêncio?) Parceiros da Cinemateca da Embaixada da França
no Brasil podem solicitar a locação de uma das cópias deste filme.

•

O Passado

•

O Piano

(Minulost - República Tcheca/1998 ex-presidiário surdo)

(The Piano – Nova Zelândia/1993, mulher que se recusa a falar vai para a Nova

Zelândia com um casamento arranjado, levando consigo sua filha e seu piano)

•

(What´s The Worst That Could Happen? – EUA/2001, ladrão

O Que Mais Pode Acontecer?

profissional é pego em flagrante, tem uma cena curta engraçada no senado traduzida em língua de
sinais.) Não tem nenhum personagem surdo, está aqui como curiosidade os surdos gostam de ver a cena.

•

O Que Tem Debaixo do Seu Chapéu?

(Qué Tienes Debajo Del Sombrero? –

Espanha/2006, Documentário sobre uma artista que nasceu com Síndrome de Down e não falava,
internada em várias instituições e ninguém percebera que era surda até os seus 40 anos de idade.)
Filme de Mostra.

•

O Resto é Silêncio

(Brasil/2003, curta metragem premiado, atores principais são

surdos. Adolescente surdo leva uma vida solitária, voltado apenas para livros e poesia. Até o dia em
que Clara, também surda, vai estudar na mesma escola.) Disponível nas videotecas do SESC. Este filme é
uma gracinha.

•

O Segredo de Beethoven

(Copying Beethoven – Alemanha/2006, uma estudante é

designada a trabalhar com Beethoven, o mais celebrado artista vivo da época.) Não gostei achei fraco.
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•

O Solitário

(La Brute – França/1987, homem cego, surdo e mudo viaja com sua esposa

quando é acusado de assassinato e assume a autoria do crime que não cometeu.

•

Out of Silence

(Canadá/1971, documentário. Um filme que mostra como uma

Escola para Surdos de Montreal emprega métodos pedagógicos com objetivo de oralizar os
surdos.)

•

Paciente 14

(Patient 14 - EUA /2004 Liza é vítima de um ataque que resulta em surdez.

Desesperada, concorda em participar de um tratamento experimental para voltar a ouvir.

•

(Breaking Through - EUA/1996, Laura surda de 20 anos aprende

Palavras do Silêncio

língua de sinais, depois de conhecer uma assistente social.) Tem outro nome em Português: "Depois do
Silêncio"

•

Palavras do Silêncio

(Words of Silence - Grécia/2002, Documentário sobre

o cotidiano dos surdos e sua linguagem de sinais.)

•

(Jenseits der Stille - Alemanha/1996, filha de pais surdos ajuda na

Para Além do Silêncio

comunicação com o mundo) Tem outro nome em Português: “A Música e o Silêncio”.

•

Paulo et son frère

(França/1996, curta metragem. Paulo e seu irmão ambos surdos, se

recordam da infância.) A figura se refere ao DVD com a coletânea de curtas cujo filme citado se encontra.

•

Pela Primeira Vez

(For the First Time - EUA/1959, um ídolo da ópera mundial se apaixona

por uma linda garota surda.)
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•

Por que tem que ser assim?

(The Heart is a Lonely Hunter – USA/1968, surdo tenta viver

com uma família em uma cidade grande, próximo de seu único amigo.) Filme forte, aborda o tema do
suicídio.

•

(Brasil/1999, Animação de 13

Professor, Aqui Quem Fala é Seu Aluno Surdo

minutos, Filme produzido por alunos surdos de 6 a 12 anos, a partir de um roteiro desenvolvido com
base em depoimentos de jovens surdos.) Filme de Mostra.

•

Quatro Casamentos e um Funeral

(Four Weddings and a Funeral – Inglaterra/1994,

história de Charles, solteirão, que encontra Carrie em casamentos e funerais. O irmão de Charles é
um ator surdo.) Contém cenas de sexo.

•

Quem Somos Nós?

(What the Bleep Do We Know? – EUA/ 2004, a deficiente auditiva

Amanda está numa experiência ao estilo ”Alice no País das Maravilhas” enquanto seu monótono
cotidiano começa a se desmanchar.) Aborda a Física.

•

Quem Somos Nós? Uma nova Evolução.

(What the Bleep!? Down the Rabbit Hole –

EUA/2006, o mesmo filme acima com uma versão estendida, com acréscimo de novas cenas e
novas descobertas científicas.)

•

Querido Frankie

(Dear Frankie - Produção Inglesa/2004, garoto surdo que recebe cartas

do pai.) Gostei, mas preste atenção no que causou a surdez do garoto.
•

Rapidinho no Gatilho (Lightning Jack – EUA/1994, Jack Kane é o melhor atirador do velho oeste.
Durante um assalto a banco, Jack pega um garoto surdo como refém, os dois acabam muito amigos
e ele ensina o garoto como ser um fora-da-lei.)
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•

Rápidos, brutos e mortais

ou Deaf Smith and Johnny Ears (Los Amigos - EUA/1972,

faroeste. Surdo une-se a pistoleiro.)
•

Relação Explosiva (The Break up - EUA/1998, Mulher surda, maltratada pelo marido vai parar no
hospital e fica sabendo que ele foi assassinado. De vítima, passa a ser a principal suspeita.)

•

Retour à la vie (França/2000, atriz surda vive em Paris com seu marido de 20 anos mais velho.)

•

Ritmo Acelerado

(It's All Gone Pete Tong - Inglaterra/2006, vida trágica do lendário

Frankie Wilde DJ surdo.)

•

(Savage Streets – EUA/1984, Violência urbana, uma das personagens é

Ruas Selvagens
surda)

•

Silent Victory: The Kitty O'Neil Story (EUA/1979 - uma garota que supera sua surdez para se
transformar numa mulher de Hollywood, competindo em carro de alta velocidade.)

•

(Mystic River – EUA/2003, personagem surdo é a chave do

Sobre Meninos e Lobos

mistério... xiii, contei.) Filme muito forte, não aconselho passar para surdos muito jovens.

•

Sobre meus lábios

(Sur mes lèvres – França/2001, secretária deficiente auditiva

consegue ler as piadas nos lábios de seus colegas de trabalho.)

•

Sob Suspeita

(Suspect - EUA/1987, com Liam Neeson, sobre um Veterano do Vietnã

acusado de um crime) Muito bom.

•

Som e Fúria

(Sound and Fury – EUA/2000, Documentário, os pais ouvintes de um bebê

surdo recém-nascido decidem implantar seu bebê, para horror de seus parentes surdos.)
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•

Sonata Branca

(Sonate Blanche - Bélgica/2006, Documentário, sobre estudante

surda de 16 anos) Filme de Mostra.
•

Sons do Silêncio (Sounds of Silence - EUA/Suécia/1989, Fotógrafo herda casarão na Suécia e vai
passar temporada no local com noiva e o filho dela, Dennis, um garoto surdo.)

•

Sunny's ears

(Inglaterra/1997, menina perdeu a audição aos 11 anos. Fala normalmente, e

sua família está aprendendo a língua de sinais, ela tem um amigo surdo na escola.)

•

Sue Thomas: F.B.Eye

(EUA/2002, Série para TV. Uma jovem surda consegue

ultrapassar grandes obstáculos e trabalhar no gabinete de investigação do FBI.) Inspirada numa história
real cuja personagem principal é interpretada pela atriz surda Deanne Bray.

•

Sympathy for Mr. Vengeance

(Coréia do Sul/2002, Ryu, surdo, quer fazer tudo para salvar

sua irmã.)

•

Testemunha Muda

(Mute Witness - Inglaterra/1995, jovem muda que trabalha como

maquiadora de efeitos especiais em um filme testemunha um assassinato.)

•

Testemunha Silenciosa

(Child in the night - EUA/1990, menino entrou em estado de choque

ao testemunhar o assassinato do pai.)

•

Tiros na Escuridão

(Do not disturb – Holanda/1999, Melissa garota muda, se perde dos

pais e, num beco escuro, testemunha um assassinato.)
•

The Count of Solar (Inglaterra/1991, A verdadeira história do misterioso rapaz surdo Joseph na
França pouco antes da revolução.)

•

The Family Tree (USA/1983, Série para TV. Mulher divorciada com três filhos - um deles é surdo casa com um homem divorciado com um filho.) Série exibida na TV americana de janeiro a março de 1983.

•

The Key (USA/1996 curta metragem. Realizada por uma equipe de surdos e ouvintes. Baseado na
história de Eudora Welty que explora os limites da comunicação humana.)
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•

•

The Man Who Played God

(EUA/1932 – Romance sobre um maestro e pianista

que perde a audição.)

Bette Davis está bem jovem nesse filme.

The Rifleman

Série de TV(EUA/1958-1963, 4ª Temporada Episódio 17 "The Quiet Fear".

Um amigo de Lucas adquire uma fazenda perto North Fork. Sua filha atrai muita curiosidade uma
vez que ela é muito bonita e surda.)
•

The Sound of Love (Austrália/1978, A história de um automobilista e uma prostituta ambos surdos.)

•

The Sterling Chase ou Graduation Week

(EUA/1999, estudantes concorrem a prêmio que

afetará o seu futuro. Uma das estudantes é questionada sobre relacionamento lésbico com sua
companheira de quarto surda.)

•

Tommy

(Inglaterra/1975, filho vê a morte do pai e pressionado pela mãe e o amante, o

jovem acaba ficando cego, surdo e mudo. Com o tempo, descobre-se um campeão do fliperama.)
Eu acho monótono, mas é minha opinião pessoal.

•

Tormenta da Carne

(Flesh and Fury – EUA/1952), boxeador surdo que vive entre dois

amores.)

•

Tortura Silenciosa

(Hear no Evil - EUA/1993, o roubo de uma moeda de Alexandre, o

Grande, faz com que uma deficiente auditiva seja perseguida por um detetive.)

•

Tudo em Família

(The Family Stone - USA/2005, um dos personagens é surdo e gay, mas

não é o foco principal da estória) Aborda o tema da adoção por casal gay.

•

Two Shades of Blue

(EUA/2000), advogada surda é contratada para defender suspeita de

assassinato de bilionário.) Atriz surda.
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•

Uma Turma Divertida – Sandlot 2

(EUA/2005, Turma de crianças, um dos personagens é

surdo) Passa no TeleCine da TV por assinatura.

•

Um Caranguejo na Cabeça

(Un Crabe dans la tête – Canadá/2001, fotógrafo submarino se

relaciona com namorada surda.)
•

Vol-Au-Vent (Bélgica/1991 – Curta metragem, Aventura de um homem surdo, sua galinha e seus
vizinhos.)

•

Zorro

(EUA/1957, Seriado da TV, Bernardo o escudeiro fiel de Zorro se faz

passar por surdo, mas é apenas mudo) O personagem Bernardo aparece em quase todos os episódios e é muito
engraçado, os surdos gostam.

Fonte de Pesquisa:
Filmes que já assisti e Internet, vários sites alemães, franceses, japoneses, indianos, americanos,
holandeses, russos, entre eles: Google, Google ferramenta de idiomas, Imdb, deaf.tv (holandês), Adoro
cinema (dentre os vários sites brasileiros sobre cinema), Dicionário de Libras, Embaixada da França no
Brasil, Mostras de cinema, amazon.com.
Devido ao fato de eu ter assistido a vários dos filmes contidos aqui, tomei a liberdade de comentá-los.
Observação: Os filmes cuja relação com surdez ou problemas da fala não estavam claros, ficaram para
pesquisa posterior.
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