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AUTISMO

Meu filho, meu mundo
Son-Rise: a Miracle of Love (Meu Filho, Meu Mundo) é um filme estadunidense de 1979, do
gênero drama, dirigido por Glenn Jordan.
O filme conta a história da criação do programa Son-Rise para tratamento de crianças
com autismo, uma terapia criada por pais, leigos, e que tem obtido grande sucesso até os dias
atuais.
Quando nasceu, Raun era um saudável e feliz bebê. Com o passar dos meses, seus pais
começam a observar que há alguma coisa estranha com ele, sempre com um ar ausente. Um dia
vem a confirmação do que suspeitavam: Raun tinha autismo. Decidem então penetrar no mundo
da criança, acreditando que somente o milagre do amor poderia salvá-lo.

O garoto que podia voar
Amável adolescente Milly (Lucy Deakins) muda-se para a casa vizinha ao lado do adolescente
autista Eric Gibb (Jay Underwood). O Eric mudo, cujos pais foram mortos quando ele tinha 5
anos de idade, vive com seu tio Hugo (Fred Gwynne),que bebe muito. Sua tendência para ficar
em telhados e parapeito das janelas como se estivesse voando, alarma seus assistentes sociais,
mas quando Eric salva Milly de uma queda potencialmente mortal, ela começa a acreditar que
o garoto realmente pode realmente voar.

Rain man
O vendedor Charlie recebe a notícia da morte de seu pai e retorna à sua cidade natal.
Chegando lá, descobre que tem um irmão autista e que seu pai deixou uma herança de três
milhões de dólares à instituição onde ele, Raymond, reside. Ele então leva-o até Los Angeles
para, com a ajuda de seus advogados, disputar sua parte da herança e se livrar da custódia do
irmão. Porém, durante a viagem Charlie reconhece que Raymond pode não ser irmão que ele
queria, mas se tornou o irmão que ele precisa.

Gilbert Grape: aprendiz de sonhador
Desde a morte do pai, Gilbert Grape é o responsável pelo sustento da família e pelo irmão
caçula, já que sua mãe sofre de obesidade mórbida e de depressão. Mas Grape conhece uma
jovem que lhe mostra a possibilidade de uma nova vida.

Retratos de família
Retratos de Família” é a saga de uma família americana, que durante três decadas, lutou para
sobreviver e manter o convívio familiar. Uma história de promessas feitas promessas
quebradas, que tem como pivô da maior crise a descoberta que seu terceiro filho é autista.
Transformações, corações feridos, amor e paixão, são sentimentos mais profundos na luta por
uma reconciliação.

Testemunha do silêncio
Não há pistas, nem motivos, nem suspeitos. E a única testemunha ocular sabe que nem tudo
poderá ser dito. Ele é uma criança autista de nove anos cujas memórias do brutal massacre dos
seus pais estão seladas dentro dele - a não ser que um determinado e carinhoso psicólogo
infantil possa acessá-las. Richard Dreyfuss é o psicólogo Jake Rainer em TESTEMUNHA DO
SILÊNCIO um poderoso suspense engrandecido por um elenco de primeira (Jeff Craigk, Sixty
Second Preview) e impecavelmente dirigido por Bruce Beresford (Conduzindo Miss Daisy).
Linda Hamilton, John Lightgow, Liv Tyler, J. T. Walsh juntam-se a Dreyfuss nesse magnético
enredo cheio de reviravoltas e surpresas, desde o começo até o seu final.

Prisioneiro do silêncio
Kirstie Alley, a estrela de “Olha Quem Está Falando”, faz aqui um drama original, premiado
com três Emmies (o Oscar da TV americana): Melhor Atriz (Kirstie Alley), Coadjuvante (Michael
Goorjian) e Roteiro(Bob Randall). Sally Goodman tem um filho adolescente, David (Goorjian),
mentalmente retardado. Sua excessiva dedicação a ele fizeram-na perder boa parte de sua
vida e felicidade. E agora o marido e a filha ameaçam afastar-se dela. Sally então conhece um
homem (Sam Waterston) que parece ter grande e saudável influência sobre David.

A sombra do piano
Franny luta por mais de trinta anos para dar apoio e respeito a Rosetta, sua irmã mais nova,
que é autista. Ela acredita que Rosetta tenha uma intensa vida emocional e intelectual
escondida sob o seu rosto impassível. O principal obstáculo é a mãe, Regina, uma cantora lírica
que abandonou a carreira para se dedicar à família e agora, amarga e ressentida, é obcecada
por controle e carente de adulação.

A lenda do pianista do mar
Um recém-nascido que foi deixado a bordo de um navio cresce e se torna um pianista virtuoso.
O único problema, no entanto, é que o enigmático pianista se recusa a abandonar o navio.

Código para o inferno
Um agente do FBI investiga o desaparecimento de um menino de nove anos que tem autismo
e decifrou, por acaso, um importante código de segurança dos sistemas do governo, e teve
seus pais assassinados logo em seguida.

Experimentando a vida
Aos 28 anos e autista, Molly precisa se mudar para a casa de seu irmão, Buck, que mal
conhece, porque a instituição onde vive será fechada. Ela é, então, submetida a uma cirurgia
experimental que a livra do autismo, mas não dos problemas emocionais.

Uma viagem inesperada
Baseado em uma história verdadeira, Corinne (Mary-Louise Parker) é uma mãe solteira de
gêmeos de 5 anos de idade, Steven (Jacob Cherry) e Phillip (Jeremy Shada), que são autistas.
Funcionários da escola pública ameaçam retirá-los da escola devido ao seus comportamentos,
mas através de terapia, os meninos são capazes de fazer grandes avanços. Uma década depois,
os adolescentes Steven (Zac Efron) e Phillip (Thomas Lewis) enfrentam o ensino médio,
enquanto ainda lidam com a doença.

Loucos de amor
Donald Morton (Josh Hartnett) e Isabelle Sorenson (Radha Mitchell) sofrem da síndrome de
Asperger, uma espécie de autismo que provoca disfunções emocionais. Donald trabalha como
motorista de táxi, adora os pássaros e tem uma incomum habilidade em lidar com números.
Ele gosta e precisa seguir um padrão em sua vida, para que possa levá-la de forma normal.
Entretanto ao conhecer Isabelle em seu grupo de ajuda tudo muda em sua vida, por estar
apaixonado por ela.

Um certo olhar
Durante uma viagem, Alex Hughes dá carona a Vivienne, mas acabam se envolvendo em um
terrível acidente de carro, causando a morte da garota. Atormentado pela culpa, Alex resolve
procurar a mãe de Vivienne e encontra Linda, uma mulher muito especial que enxerga o
mundo de uma forma diferente. Enquanto eles tentam lidar com suas perdas de diferentes
maneiras, Alex se envolve com a vizinha de Linda e experimenta uma profunda cadeia de
emoções. Um Certo Olhar é um filme sobre confiança, aceitação e o poder da amizade nas
mais diversas formas.

Um amigo inesperado
Kyle Graham tem medo. Não de monstros debaixo da cama como qualquer criança de seis
anos, mas sim de praticamente qualquer coisa. E ele não consegue falar sobre seus medos. Sua
mãe, Nicola, sabe que Kyle quer ficar sozinho, seguro em seu mundo autista. Mas ela também
teme pelo futuro do filho, caso ele continue a recusar qualquer tipo de interação afetiva.

O nome dela é Sabine
Documentando o cotidiano e relembrando o passado com registros feitos ao longo de 25 anos,
a atriz Sandrine Bonnaire produz um sensível retrato da vida de sua irmã mais nova, Sabine,
tardiamente diagnosticada como autista.

Ben X: a fase final
Ben X – A fase final conta a história de um adolescente que sofre de Síndrome de Asperger,
uma forma mais branda de autismo. Com extrema dificuldade de socialização e comunicação,
Ben sofre a cotidiana opressão de seus colegas de escola pública. Como refúgio contra essa
vida dolorosa, Ben mergulha em Archlord, um MMORPG: massive multi-player online roleplaying game – ou seja, um videogame jogado por milhares de pessoas online ao mesmo
tempo, cada qual operando um personagem num mundo virtual de temática à la Tolkien. No
jogo – que existe fora do filme – Ben é “nível 80”, um herói, em oposição ao “ninguém” do
mundo real: tem armas e poderes cobiçados e até uma princesa apaixonada por ele.

Autismo: o musical
Originado em Los Angeles, "Autismo: O Musical" é um documentário do ano de 2007 que
segue a vida de cinco crianças autistas escritoras e apresentadoras de seu próprio musical. O
filme também segue os pais delas e revela suas lutas e desafios para educar as crianças

autistas, incluindo pais conhecidos como Rosanne Katon-Walden, ex-modelo da Playboy, e o
músico Steve Stills, da banda Crosby, Stills e Nash.

Sei que vou te amar
Thomas Mollison é um jovem de 16 anos que quer ter uma vida normal. Seu irmão, Charlie,
tem autismo e TDAH e o funcionamento de toda sua família gira em torno de lhe oferecer um
ambiente de vida seguro. Quando Thomas conhece Jackie e se apaixona por ela, sua mãe fica
confinada à cama devido à gravidez, e o garoto deve cuidar do irmão, o que pode custar a sua
relação com a garota, especialmente quando isso desencadeia um violento confronto na
família em sua festa de aniversário.

Mary e Max: uma amizade diferente
Mary Dinkle é uma menina solitária de oito anos que vive nos subúrbios de Melbourne. Ela cria
uma amizade, através de cartas, com Max Horovitz, um judeu obeso de 44 anos que vive em
Nova York. O filme acompanha por 20 anos a trajetória destes amigos improváveis.

A mother’s courage: talking back to autism
O filme/documentário mostra a jornada de uma mãe na procura de maneiras de entender a
mente do filho autista. O filme é narrado pela vencedora do Oscar ® Kate Winslet e dirigido por
Fridrik Thor Fridriksson (o indicado ao Oscar ® "Children of Nature").

"A Mother's Courage: Talking Back to Autism" é a história real de Margret, cujo filho de 10
anos é severamente autista. Tendo uma insaciável sede de conhecimento sobre o autismo,
Margret tentou vários tratamentos para ajudar seu filho.

Adam
Adam, um engenheiro eletrônico, tem um tipo de autismo chamado síndrome de Asperger e
se isola por isso. Quando a jovem Beth se muda para o mesmo prédio, ele muda de atitude e
torna-se mais social. Ela não sabe como lidar com as mudanças de Adam, mas mesmo assim
decide dar uma chance. Porém, os pais da moça têm dificuldade em aceitar o romance dos
dois.

Temple Grandin
Mary Temple Grandin é uma mulher com autismo que revolucionou as práticas para o
tratamento racional de animais vivos em fazendas e abatedouros.

Meu nome é Khan
Um homem muçulmano indiano, que sofre de síndrome de Asperger, é preso por engano
como um suspeito de terrorismo após o 11 de Setembro em Los Angeles.

Ocean Heaven
Ocean Heaven é um filme de 2010, dirigido por Xue Xiaolu e estrelado por Jet Li, o filme trata o
tema do autismo e foi aclamado pela crítica internacional e asiática.

Um time especial

Arthur Murph Murphy, que gerencia um time de beisebol, escala Mickey Tussler, portador da
síndrome de Asperger. A chegada do jogador causa grande impacto em seus colegas ao longo
da temporada.

Tão forte, tão perto
Um menino de 9 anos perde seu pai no atentado de 11 de setembro em Nova York. Ele acha
uma chave em sua casa e acredita ser uma mensagem de seu pai. Começa assim uma
comovente expedição pela cidade para achar a fechadura que se abre com a chave.

Arthur e o infinito: um olhar sobre o autismo
O filme conta a história de Marina e César, pais de duas crianças: Sofia de dez anos e
Arthur(Eric Schon) de seis . Quando tinha um ano e meio de idade, ele começou a apresentar
um comportamento diferente das outras crianças, como por exemplo a sua comunicação era
precária, parecia não ouvir quando seus pais o chamavam e quase não tinha contato visual.
Essas características levaram os pais a procurarem médicos e especialistas. A longa busca dos
pais só terminou quando Arthur completou seis anos, e foi diagnosticado como autista. Marina

sente maior responsabilidade sobre o menino e decide se dedicar unicamente a tentar
desenvolve-lo o máximo possível. A família passará por momentos difíceis onde Marina
colocará em questão a sua capacidade de lidar com seu filho.

White frog
Nick tem síndrome de Asperger e idolatra seu irmão Chaz. Quando ele morre em um acidente,
sua vida muda: agora, não lutará só contra a dor da perda do irmão, mas também pelo fato de
ser incompreendido pelos seus angustiados pais.

The Horse Boy
The Horse Boy é o título de um livro autobiográfico e um filme documentário que segue a
busca de Rupert Isaacson e sua esposa para encontrar cura para seu filho autista Rowan.
Depois de descobrir que a condição de Rowan parece ser melhorada pelo contato com cavalos.
Então a família sai de casa no Texas numa árdua jornada na Mongólia.

The accountant
Christian Wolff, um contador com uma síndrome que limita suas habilidades sociais, cuida da
contabilidade das organizações criminosas mais perigosas do mundo. Ao assumir um outro
cliente, uma a empresa de robótica "state-of-the-art", quanto mais perto ele chega da
verdade, maior é o número de corpos.

