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FILMES

À Primeira Vista

Virgil, um homem que ficou cego após um acidente na infância, é convencido por Amy, que por
ele se apaixona, a fazer um novo tratamento especial. Esta cirurgia é realizada com sucesso e ele
recomeça tudo de novo, reaprendendo a enxergar à luz do dia e a conhecer a força do amor.

Além dos Meus Olhos - (Eye On The Sparrow)

Após alguns anos de casados, James e Ethel, que são cegos descobrem que não podem ter
filhos. Quando decidem adotar uma criança, eles têm que enfrentar uma série de barreiras legais
- e provar que são capazes de cuidar de alguém.

Castelos de Gelo - (Ice Castles)

Patinadora adolescente é descoberta por famosa treinadora, que transforma a garota em campeã
mundial. No auge da fama, ela sofre acidente, que a deixa cega, tendo de recomeçar do zero,
com a ajuda do namorado.

Dançando no Escuro

Uma imigrante  tcheca  leva uma vida  cheia  de dificuldades  trabalhando nos Estados Unidos,
vivendo numa caravana,  com seu filho de 12 anos.  Ao descobrir  que está perdendo a visão
lentamente, tenta a todo custo esconder o fato de todos, principalmente do seu filho, porque ela
descobre, também, que a doença é genética.

Eterno Amor 

Este  filme  francês  é  uma  bela  história  de  amor  adaptada  do  livro  Un  Long  Dimanche  de
Fíançailles, de Sébastien Japrisot,  que tem como pano de fundo a 1ª Guerra Mundial.  Eterno
Amor traz no elenco Audrey Tatou como protagonista.  Mathilde, a personagem de Tatou, tem
deficiência física, em virtude de poliomelite adquirida na infância.  Mas a deficiência nunca foi
obstáculo para impedi-la de correr atrás de seu amor e não mediu esforços para conseguir o que
realmente desejava. 

Filhos do Silêncio

Obteve o Oscar e Globo de Ouro de melhor atriz e Urso de Prata no Festival de Berlim para
direção. História de um professor de linguagem dos sinais para surdos que se apaixona por uma
surda que tem dificuldades de relacionamento com as pessoas.

Janela da Alma

Um documentário sobre a deficiência visual, no qual 19 pessoas com diferentes graus - da miopia
à  cegueira  total,  falam  como  veem  os  outros  e  como  percebem  e  sentem  o  mundo.
Personalidades  como  Marieta  Severo  (atriz),  Hermeto  Pascoal  (músico),  Arnaldo  Godoy
(vereador), Evgen Bvacar (fotógrafo e professor de estética da Surbone), José Saramago (prêmio
Nobel),  Wim  Wenders  (cineasta),  Oliver  Sachs  (neurologista),  e  muitas  outras  fazem
surpreendentes e inesperadas revelações sobre a visão.

King Gimp 

Vencedor do Oscar Documentário que retrata a condição de vida de um jovem com paralisia
cerebral.



Lágrimas do Silêncio

Nesta  história,  a  personagem,  surda,  entrega  a  filha  aos  cuidados  da  avó,  até  recuperar-se
emocionalmente após a morte do marido. Durante este tempo, a avó apega-se de tal forma à
neta, que requer sua guarda em processo na justiça.

León e Olvido

O filme que nos ensina a conhecer a síndrome de Down - Olvido é uma mulher de 21 anos. León,
seu irmão, tem síndrome de Down. Faz 4 ou 5 anos que ficaram órfãos e, como única herança,
eles têm a casa onde moram e um carro velho. Entre eles começa desenvolver-se, de modo cada
vez mais desesperado, um conflito: Olvido quer que León aceite morar em um internato ou que vá
e  volte  sozinho  da  escola  e  se  ocupe,  pelo  menos,  de  suas  coisas  e  de  algumas  tarefas
domésticas; por sua vez, León faz todo o possível para que suas atividades, responsabilidades e
tarefas,  sejam mínimas e  sua irmã cuide dele  de corpo e  alma.  O desespero de Olvido vai
aumentando e a tenacidade de León será continuamente posta à prova. Para ambos ocorrem
situações muito extremas, das quais será difícil que eles saiam ilesos.

Meu Pé Esquerdo

Recebeu o Oscar de melhor ator e atriz coadjuvante. Esta é a história real do escritor e pintor
irlandês Christy Brown,  sequelado de paralisia  cerebral,  desde bebê,  que conseguiu  pintar  e
escrever usando para isto, apenas o seu pé esquerdo.

Mr. Holland - Adorável Professor

Um homem que trabalha como professor para sustentar a família, tem um desejo de compor uma
sinfonia. Quando sua esposa dá a luz ao filho do casal, ele descobre que a criança é surda. Esta
descoberta o faz sofrer  muito e,  então,  ele decide organizar um concerto para pessoas com
deficiência auditiva.

O Despertar para Vida

Depois  de  sofrer  um  grave  acidente,  um  jovem  escritor  tem  que  frequentar  um  centro  de
reabilitação, em uma cadeira de rodas. Um motociclista racista e rebelde e um negro alcoólatra e
paquerador  são  alguns  de  seus  companheiros.  Eles  descobrem  no  companheirismo  novos
horizontes para suas vidas.

O Oitavo Dia

Prêmio  de  melhores  atores  em Cannes.  Ao  vagar  sem rumo pelas  estradas  da  França,  um
empresário estressado, por pouco atropela um jovem com Síndrome de Down. O empresário o
leva no seu carro e a partir daí nasce uma profunda amizade entre os dois.

O Óleo de Lorenzo

O filme é baseado em fatos reais. Conta a história de Lorenzo e da luta dos seus pais para salvá-
lo  de  uma  rara  doença,  recusando  o  prognóstico  médico  de  uma  doença  incurável,  com
perspectiva de vida de dois anos.

Perfume de Mulher

Um ex-capitão cego e amargurado e um jovem contratado para acompanhá-lo em um tour pela
Itália.  Esta é a história do filme que mostra a amizade entre os dois.  Ele descobre mulheres
atrativas, usando seu apurado olfato. O filme mostra variados cenários da Itália para ilustrar a
condição de um homem que está condenado à cegueira,  mas pouco disposto a aceitar  suas
limitações.



Prisioneiros do Silêncio

Uma mãe descobre as maneiras de comunicar-se com seu filho autista,  após levá-lo  a uma
instituição especializada.

Rain Man

Rapaz viaja a um asilo, a fim de aproximar-se do irmão autista e herdar toda a fortuna paterna
sozinho. Em sua viagem de volta, os dois redescobrem os antigos sentimentos e passam a viver
juntos e sem ressentimentos.

Sempre Amigos

O filme  conta  a  história  de  dois  meninos  e  da  amizade  entre  eles.  Kewin  sofre  de  distrofia
muscular, e é superdotado. Max, com 13 anos, tem pouca inteligência, é muito arredio e não tem
amigos, é forte e grande. Uma grande amizade entre eles se inicia quando Kewin e sua mãe se
tornam vizinhos de Max.

Simples como amar

Mãe superprotetora que não aceita a recuperação da filha jovem com leve problema mental que
volta  de  uma  escola  especial  dizendo  que  arranjou  um  namorado.  A  mãe  é  contra  esse
relacionamento, mas o amor pode falar mais alto.

Testemunha do Silêncio

Um casal de irmãos assiste ao assassinato dos pais, o menino tem 9 anos e é autista. A polícia
pede ajuda a um dos maiores especialistas no tratamento de crianças autistas, para desvendar o
crime.

Uma Lição de Amor - (I Am Sam)

O filme acompanha a trajetória de Sam Dawson, um adulto com a idade mental, a inocência e a
sinceridade de uma criança de sete anos. Um homem que o destino quis que se tornasse pai
solteiro  de Lucy.  Embora tivesse dificuldades,  com a ajuda de amigos muito  especiais,  Sam
conseguiu fazer dos primeiros anos de vida de Lucy, uma infância repleta de amor e alegria.

Uma Mente Brilhante - (A Beautiful Mind) 

Um gênio da matemática que, aos 21 anos, formulou um teorema que provou sua genialidade e o
tornou  aclamado  no  meio  onde  atuava.  Mas  aos  poucos  o  belo  e  arrogante  John  Nash  se
transforma em um sofrido e atormentado homem, que chega até mesmo a ser diagnosticado
como esquizofrênico pelos médicos que o tratam. Porém, após anos de luta para se recuperar,
ele consegue retornar à sociedade e acaba sendo premiado com o prêmio Nobel.


