
 

Filme LIMIAR lança campanha de sensibilização e engajamento em 
prol de uma educação sem transfobia  

Documentário autobiográfico de Coraci Ruiz - vencedor do prêmio de melhor 
direção no 28o Mix Brasil e integrante da Mostra Competitiva do HotDocs 2021 - 

acompanha a transição de gênero de seu filho adolescente 

Redes Sociais: 

@limiarfilme 

@TaturanaMobi 

Imagens de divulgação:  
h#ps://bit.ly/imagens_limiar 

Trailer: h#ps://www.youtube.com/watch?
v=54msc18xQ7w&t=27s 

Limiar é um filme intimista que compartilha com o público conversas entre Coraci e 
Noah, mãe e filho, a cineasta e o adolescente que, aos 16 anos, começa a se 
questionar sobre sua própria identidade de gênero. Nesse momento permeado de 
dúvidas - e algumas certezas, Noah se revela por meio das lentes de Coraci, que 
também vive um processo de transformação por trás da câmera. 

Escuta e diálogos francos entre avó, mãe e filho marcam o documentário dirigido e 
fotografado por Coraci Ruiz (diretora do multipremiado Cartas para Angola). Fala-se 
sobre identidade, relações e padrões de comportamento. Mas é a busca de Noah que 
conduz a narrativa, provoca reflexões, desestabiliza as mulheres da família em seus 
papéis até então muito bem definidos e as faz questionar o sentido das alterações no 
corpo. Coraci revela, em determinado ponto: “Eu tive muitas dúvidas na vida, mas 
nunca me passou pela cabeça questionar se eu era ou não mulher”. A avó coloca 
sobre sua dificuldade em lidar com as transformações físicas implicadas na transição 
do neto. 

Coraci é formada em Dança, mestre em Cultura Audiovisual e  Mídia e doutora em  
Multimeios; Limiar foi realizado em diálogo com sua tese de doutorado pela Unicamp. 
Diante das dúvidas e angústias que o processo do filho lhe suscitou, percebeu que 
fazer um filme era uma forma de se aproximar e entender melhor o que estava 
acontecendo.  E é através da câmera que entramos em sua casa e ouvimos sua voz 
que, ao longo do filme, não só conversa com o filho - ora o acolhendo, ora o 
questionando - mas também revisita episódios do passado e expressa suas dúvidas e 
anseios pelo futuro. Noah se expõe pelos desenhos. E todos se encontram no diálogo. 

Gravado entre 2016 e 2019, Limiar tem também uma camada narrativa que 
acompanha alguns momentos importantes da política brasileira. Coraci recorda-se de 
ter participado, ainda criança, nos anos 1980, das manifestações pelas Diretas Já; 
acompanhamos sua participação na Marcha das Vadias de 2011, nas manifestações 
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contra o golpe, em 2016, e o estarrecedor resultado das eleições de 2018, quando 
falas preconceituosas e discurso de ódio, sem nenhum constrangimento, se tornaram 
presentes. Enquanto Noah transiciona, o filme ecoa a macro-política do país em sua 
história pessoal. 

CONTEXTO 

O Brasil detém a triste marca de liderança mundial em assassinato de pessoas trans e 
travesti. De acordo com dados publicados pela ANTRA (Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais), entre os anos de 2017 e 2020 foram registrados 623 
travesticídios e transfeminicídios no Brasil, dos quais, aproximadamente, 80% das 
vítimas eram negras (pretas e pardas) e 60% tinham entre 15 e 29 anos. O 
assassinato de pessoas trans e travestis brasileiras corresponde, anualmente, a quase 
metade dos assassinatos dessa população globalmente, segundo a ONG Transgender 
Europe. Dados parciais deste ano indicam também que os crimes estão acontecendo 
com vítimas cada vez mais jovens.  

Também é relevante o número de casos de suicídios entre a população trans; são 
mortes  decorrentes da discriminação, falta de aceitação e exclusão social. Segundo a 
Rede Trans Brasil, em 2020 houve 22 casos noticiados (sendo oito deles de homens 
trans), um aumento considerável (29,41%) em relação ao ano de 2019, quando foram 
registrados 17 casos.  

Além disso, as pessoas trans sofrem outras graves violências, sintomas da sociedade 
machista, racista e LGBT+fóbica brasileira: a baixa empregabilidade e o alto índice de 
evasão escolar impactam diretamente na qualidade de vida e saúde mental dessa 
população. Segundo estudo inédito, que entrevistou 1.788 pessoas trans e travestis na 
cidade de São Paulo, 38% não concluíram o ensino médio. 

DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO 

Nesse contexto de uma sociedade que nega a existência de pessoas trans e travestis, 
e que, por consequência, é violento e excludente, o filme alia sua estreia a uma  
campanha que se propõe a estimular o diálogo respeitoso sobre transgeneridade entre 
responsáveis e seus filhes, além de sensibilizar educadores e educadoras e a 
comunidade escolar para tornar a escola um espaço mais seguro e acolhedor para 
jovens trans. 

Escolas, coletivos, universidades e outros grupos poderão participar da campanha 
organizando sessões gratuitas do filme pela plataforma Taturana. Materiais educativos 
e de apoio às exibições (produzidos em parceria com Reprolatina, Ssex Bbox e 
TozziniFreire Advogados) estão disponíveis para download no site do filme. E, a 
campanha do filme nas redes sociais, liderada pela Transceda, promove debates e 
conteúdos inéditos. 

A distribuição de impacto é realizada pela Taturana - Mobilização Social e pela 
produtora do filme Laboratório Cisco, e tem o apoio da Embaixada do Reino dos 
Países Baixos e da Fundação CSN. 

Como participar 
> Agende a sua sessão: www.taturanamobi.com.br. 
> Baixe os materiais educativos: www.limiarfilme.com.br 
> Acompanhe a campanha e as lives de estreia em @limiarfilme nas redes. 

REDES SOCIAIS 

http://www.taturanamobi.com.br
http://www.limiarfilme.com.br


@limiarfilme 
@TaturanaMobi 

IMAGENS DE DIVULGAÇÃO 
h#ps://bit.ly/imagens_limiar 

TRAILER  
h#ps://www.youtube.com/watch?v=54msc18xQ7w&t=27s 

SOBRE PRODUÇÃO, DIREÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

LABORATÓRIO CISCO 
Produtora audiovisual sediada em Campinas (SP) desde 2003, com foco na produção 
de documentários com temas ligados à cultura popular, movimentos sociais e direitos 
humanos. Em 18 anos de atividades, seus projetos (curtas, médias e longas) 
desenvolveram importantes trajetórias em festivais de cinema no Brasil e exterior, 
além de receberem diversos prêmios. 
Contato: contato@laboratoriocisco.org - www.laboratoriocisco.org 

TATURANA / @TaturanaMobi 
Organização social que atua na distribuição de filmes com foco em impacto social. 
Fundada em 2013, distribui em circuitos comerciais e não comerciais com o objetivo 
de democratizar o acesso ao cinema e potencializá-lo como ferramenta de impacto e 
engajamento social. Alguns de seus projetos: Sem Pena (2015), ParaTodos (2016), 
Chega de Fiu Fiu (2018) e Sementes: Mulheres Pretas no Poder (2020). 
Contato: carolmisorelli@taturanamobi.com.br - www.taturanamobi.com.br 
  
BIOGRAFIA DA DIRETORA 
Coraci Ruiz  é  formada em  Dança, mestre em  Cultura Audiovisual e Mídia e  doutora 
em Multimeios, todos pelo Instituto de Artes da Unicamp. Trabalha como 
documentarista desde 2003, quando participou da fundação da produtora Laboratório 
Cisco. É diretora e fotógrafa de diversos documentários. Seu primeiro longa é Cartas 
para Angola (75', 2012), que participou de  mais  de  30  festivais em  16  países e  foi  
premiado no Brasil, Angola, Portugal e Bélgica. Atualmente trabalha no longa Germino 
Pétalas no Asfalto, selecionado para o DOC LAB do DOC SP 2020, com tutoria de  
Marta Andreu, onde recebeu o  Prêmio Conecta Chile 2021 para participação no 
laboratório Work In Progress. 

SINOPSE 
Limiar é um documentário autobiográfico realizado por uma mãe que acompanha a 
transição de gênero de seu filho adolescente: entre 2016 e 2019 ela o entrevista 
abordando os conflitos, certezas e incertezas que o perpassam numa busca profunda 
por sua identidade. Ao mesmo tempo, a mãe, revelada por meio de uma narração em 
primeira pessoa e por sua voz, que conversa com o filho por detrás da câmera, passa 
também por um processo de transformação que a obriga a romper velhos paradigmas, 
enfrentar medos e desmantelar preconceitos. 

FICHA TÉCNICA 
Brasil, 77 minutos 

Direção e Fotografia: Coraci Ruiz 
Roteiro: Coraci Ruiz e Luiza Fagá 
Produção Executiva: Julio Matos 
Montagem: Luiza Fagá 
Texto da narração: Coraci Ruiz, Luiza Fagá e Julio Matos 
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Trilha Sonora Original: Natália Mallo 
Desenho de Som e Mixagem: Guile Martins 
Consultora de Montagem: Cristina Amaral (DOCSP 2019) 
Coordenação de Pesquisa: Gilberto Alexandre Sobrinho 
Produção de Impacto: Rodrigo Díaz Díaz 
Coordenação de Pós Produção: Lucas Lazarini 
Colorista: Tobias Rezende 
Produção de Finalização: Marcelo Félix 
Assistente de Edição: Augusta Gui 
Assistente de Produção Executiva: Marcinho Zolá 
Ilustração: Noah Silveira Ruiz 
Distribuição de Impacto: Taturana Mobilização Social 
Equipe da Campanha Impacto: Diogo Emanuel, Marcia Marci, Phelipe Caetano e Uma 
Reis Sorrequia 
Redes Sociais: Projeto Transceda (Vênuz Capel e Raphaella Gomez) 

Libras: Neto Oliveira 

Roteiro de audiodescrição e locução: Bell Machado (Quesst Consultoria), Emmanuelle 
Alkmin (Consultoria), Luana Pimentel (Consultoria Travestigeneri), Augusta Gui 
(Consultoria Travestigeneri), Noah Silveira Ruiz (Consultoria Travestigeneri) 

PRÊMIOS E PARTICIPAÇÃO DE LIMIAR EM FESTIVAIS 

Hot Docs 2021: Seleção Competitiva Internacional Spectrum - Estréia mundial 

Ethnocineca - International Documentary Film Festival Vienna 2021: Filme de abertura 

28º Festival Mix Brasil 2020: Melhor Direção 

14º For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero 
2020: Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Melhor Som 

Santos Film Fest – Festival Internacional de Cinema de Santos: Menção Honrosa 

20º Cinemato - Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá: Best Feature Film - Films of the 
Resistance Programme by Audience 

VI DIGO – Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de 
Goiás: Menção Honrosa 

36o Lovers Film Festival – Itália: Melhor documentário 

Festival Cajubi 2021 

2º Festival Mulheres+ do Audiovisual - Inffinito Film Festival 2021 

Dortmund | Cologne International Women’s Film Festival - Alemanha 

24o Festival de Málaga – Espanha 

Moscow International Documentary Film Festival DOKer – Rússia 



42nd Durban International Film Festival (DIFF) – África do Sul 

Rio Festival de Cinema LGBTQIA+ - Brasil 

Mostra Cinecuesta – Brasil 

1° Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico – Brasil 

9ª Mostra Audiovisual de Petrópolis 

9ª SP Transvisão / SP Escola de Teatro, 2021 

Mostra Transversa - Presenças Trans no Cinema Brasileiro / Escola Porto Iracema das 
Artes, 2020


