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ANEXO 1 - Sugestões de filmes com temática sobre sexualidade(s) / identidades sexuais1:
Kinsey- Vamos falar de sexo?
Ano de lançamento: 2004 (EUA)
Duração: 118 min.
Gênero: drama
Sinopse: Em 1948 Albert Kinsey (Liam Neeson) abalou a conservadora sociedade americana ao
lançar seu novo livro, "Sexual Behavior in the Human Male". O livro trazia uma ampla pesquisa, na
qual Kinsey levantou dados sobre o comportamento sexual de milhares de pessoas. O assunto,
até então pouquíssimo abordado, passa a ser tema de debates e provoca polêmica na sociedade.
Meninos não choram
Ano de lançamento: 1999 (EUA)
Duração: 114 min.
Gênero: drama
Sinopse: Saiba como Teena Brandon se tornou Brandon Teena e passou a reivindicar uma nova
identidade, masculina, numa cidade rural de Falls City, Nebraska. Brandon inicialmente consegue
criar uma imagem masculinizada de si mesma, se apaixonando pela garota com quem sai, Lana,
e se tornando amigo de John e Tom. Entretanto, quando a identidade sexual de Brandon vem
público, a revelação ativa uma espiral crescente de violência na cidade.
Minha vida em cor de rosa
Ano de lançamento: 1997 (França)
Duração: 110 min.
Gênero: drama
Sinopse: Conta as desventuras do garoto Ludovic (o ótimo Georges du Fresne). Ele cresce
imaginando que nasceu no corpo errado: na verdade, acredita ser uma menina. Logo na primeira
sequência, aparece em uma festinha promovida pelos pais para atrair a nova vizinhança em um
lindo vestidinho. A impressão e o mal-estar não saem das cabecinhas dos vizinhos, que começam
a pressionar e ridicularizar o garoto.
Transamérica
Ano de lançamento: 2005 (EUA)
Duração: 103 min.
Gênero: drama
Sinopse: Bree Osbourne (Felicity Huffman) é uma orgulhosa transexual de Los Angeles, que
economiza o quanto pode para fazer a última operação que a transformará definitivamente numa
mulher. Um dia ela recebe um telefonema de Toby (Kevin Zegers), um jovem preso em Nova York
que está à procura do pai. Bree se dá conta de que ele deve ter sido fruto de um relacionamento
seu, quando ainda era homem. Ela, então, vai até Nova York e o tira da prisão. Toby, a princípio,
imagina que ela seja uma missionária cristã tentando convertê-lo. Bree não desfaz o malentendido, mas o convence a acompanhá-la de volta para Los Angeles.
As damas de ferro
Ano de lançamento: 2000 (Tailândia)
Duração: 104 min.
Gênero: drama
Sinopse: Filme baseado em história real de time de vôlei que participa de campeonato nacional,
sendo que a maioria dos jogadores são gays ou transexuais.
O pecado da carne
Ano de lançamento: 2009 (Israel)
1 As informações sobre os filmes foram retiradas do site: www.adorocinema.com.br
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Duração: 91 min.
Gênero: drama
Sinopse: Num bairro ultra-ortodoxo de Jerusalém vive Aaron Fleishman (Zohar Strauss), pai de
quatro filhos e administrador do negócio da família, um açougue kosher, herdado depois da morte
de seu pai. O mundo observador das regras de Aaron se transforma completamente com a
chegada do jovem estudante Ezri (Ran Danker). Ambos começam a passar tempo juntos, e por
períodos cada vez maiores, levando Aaron a decidir se vai voltar à morosidade anterior ou se
entregar à relação com o rapaz.
Minhas mães e meu pai
Ano de lançamento: 2010 (EUA)
Duração: 106 min.
Gênero: drama
Sinopse: Dois irmãos adolescentes, Joni (Mia Wasikowaska) e Laser (Josh Hutcherson), são
filhos do casal homossexual Jules (Julianne Moore) e Nic (Annette Bening), concebidos através da
inseminação artificial de um doador anônimo. Contudo, ao completar a maioridade, Joni encoraja
o irmão a embarcar numa aventura para encontrar o pai biológico sem que as "mães" soubessem.
Quando Paul (Mark Ruffalo) aparece tudo muda, já que logo ela passa a fazer parte do cotidiano
da família.
Morrer como um homem
Ano de lançamento: 2009 (Portugal)
Duração: 133 min.
Gênero: drama
Sinopse: Tonia, uma veterana do espetáculo de travesti lisboeta, vê desabar o mundo à sua volta.
O seu estrelato é ameaçado pela concorrência das artistas mais novas. Pressionada pelo seu
jovem namorado Rosário a assumir a identidade feminina, submetendo-se a uma operação de
mudança de sexo, Tonia luta contra as suas convicções religiosas mais profundas: se, por um
lado, quer tornar-se a mulher que Rosário tanto deseja, por outro, acredita que perante Deus
nunca poderá ser essa mulher. E o soldado desertor, o filho que ela tinha abandonado em criança,
vem à sua procura. Tonia descobre que está doente. Com o pretexto de visitar o irmão de Rosário,
foge para o campo com o namorado. Perdem-se numa floresta encantada, um mundo mágico
onde encontram a enigmática Maria Bakker e a sua amiga Paula. E este encontro vai mudar as
suas vidas...
Como esquecer
Ano de lançamento: 2010 (Brasil)
Duração: 100 min.
Gênero: drama
Sinopse: Júlia (Ana Paula Arósio) é professora de literatura inglesa e não se conforma de ter sido
abandonada por sua companheira Antônia depois de 10 anos de relacionamento. Agora, de mal
com a vida, ela luta para enfrentar os fantasmas das recordações e para isso vai contar com o
apoio do amigo Hugo (Murilo Rosa), um gay viúvo, com quem irá dividir um novo lar e tentar
aprender que a vida segue em frente e os sentimentos perduram.
Elvis & Madona
Ano de lançamento: 2010 (Brasil)
Duração: 105 min.
Gênero: drama
Sinopse: Elvis (Simone Spoladore) sonha em ser fotógrafa, mas a necessidade de sustento faz
com que aceite o emprego de entregadora de pizza. Madona (Ígor Cotrim) é uma travesti que
trabalha como cabeleireira. Ela sonha em produzir um show de teatro de revista. Logo após
conhecer Elvis, que é homossexual, elas se tornam grandes amigas. Mas, pouco a pouco,
desperta neles um sentimento mais forte que a mera amizade.
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Milk – A voz da igualdade
Ano de lançamento: 2008 (EUA)
Duração: 128 min.
Gênero: drama
Sinopse: Início dos anos 70. Harvey Milk (Sean Penn) é um nova-iorquino que, para mudar de
vida, decidiu morar com seu namorado Scott (James Franco) em San Francisco, onde abriram
uma pequena loja de revelação fotográfica. Disposto a enfrentar a violência e o preconceito da
época, Milk busca direitos iguais e oportunidades para todos, sem discriminação sexual. Com a
colaboração de amigos e voluntários (não necessariamente homossexuais), Milk entra numa
intensa batalha política e consegue ser eleito para o Quadro de Supervisor da cidade de San
Francisco em 1977, tornando-se o primeiro gay assumido a alcançar um cargo público de
importância nos Estados Unidos.
XXY
Ano de lançamento: 2007 (Argentina)
Duração: 86 min.
Gênero: drama
Sinopse: Alex (Inés Efron) nasceu com ambas as características sexuais. Tentando fugir dos
médicos que desejam corrigir a ambigüidade genital da criança, seus pais a levam para um
vilarejo no Uruguai. Eles estão convencidos de que uma cirurgia deste tipo seria uma violência ao
corpo de Alex e, com isso, vivem isolados numa casa nas dunas. Até que, um dia, a família recebe
a visita de um casal de amigos, que leva consigo o filho adolescente. É quando Alex, que está
com 15 anos, e o jovem, de 16, sentem-se atraídos um pelo outro
Dzi Croquettes
Ano de lançamento: 2010 (Brasil)
Duração: 110 min.
Gênero: documentário
Sinopse: Em 1972 estreava o primeiro show dos Dzi Croquettes. Com homens usando roupas
femininas, de forma a mostrar as pernas cabeludas e a barba, ele logo foi um sucesso. Apesar
disto, foi também banido pelo Serviço Nacional de Teatro. Incorporando o espírito da contracultura
reinante na época, os Dzi Croquettes usavam a irreverência para criticar a ditadura militar
brasileira.
Tudo sobre minha mãe
Ano de lançamento: 1999 (Espanha)
Duração: 101 min.
Gênero: drama
Sinopse: No dia de seu aniversário, Esteban (Eloy Azorín) ganha de presente da mãe, Manuela
(Cecilia Roth), uma ida para ver a nova montagem da peça "Um bonde chamado desejo",
estrelada por Huma Rojo (Marisa Paredes). Após a peça, ao tentar pegar um autográfo de Huma,
Esteban é atropelado e termina por falecer. Manuela resolve então ir de encontro ao pai, que vive
em Barcelona, para dar-lhe a notícia, quando encontra no caminho o travesti Agrado (Antonia San
Juan), a freira Rosa (Penélope Cruz) e a própria Huma Rojo.
Direito de amar
Ano de lançamento: 2009 (EUA)
Duração: 101 min.
Gênero: drama
Sinopse: George (Colin Firth) é um professor de inglês, que repentinamente perde seu
companheiro de 16 anos. Sentindo-se perdido e sem conseguir levar adiante sua vida, ele resolve
se matar. Para tanto passa a planejar cada passo do suicídio, mas neste processo alguns
pequenos momentos lhe mostram que a vida ainda pode valer a pena.

