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SUGESTÃO DE FILMES PARA ASSISTIR E ANALISAR SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO E ETNIA/COR 

 
Lista / comentários feitos por: 

 Elcylene Leocádio, Ana Paula Portella e Sandra Valongueiro 
 
OBJETIVO:  
Estimular a reflexão/discussão. Os filmes trazem temática variada, retratam diferentes culturas e momentos históricos. As discussões 
não têm a finalidade de formar consensos. Caso sejam projetados em oficinas, o/a coordenador/a deve assistir o filme previamente 
e se possível ler sobre o tema para melhor exercer o papel de facilitador/a.  
 

 Filme Comentário Foco para discussão 

1.  Longe do Paraíso 
(Gênero,/etnia/cor) 
Diretor: Todd Haynes 
País: EUA. Ano: 2002 

Nos anos 50, uma mulher leva sua vida dividida entre seu 
casamento, filhos e eventos sociais até descobrir um segredo 
sobre seu marido que transformará seu mundo perfeito e 
idealizado... 

Papéis de gênero, 
sexualidade, 
conjugalidade e racismo. 

2.  Encantadora de baleias  
Diretor: Niki Caro 
País: Nova 
Zelândia/Alemanha 
Ano: 2003 
 
 

A menina Pai é a sobrevivente de um parto que terminou 
com a morte de sua mãe e de seu irmão gêmeo, que 
assumiria o legado da família.  A menina fica sob os cuidados 
do avô, atual chefe da tribo. Entristecido pelo rompimento 
da linhagem, Koro cuida da neta com amor, mas mantém 
certo distanciamento, pois Pai não é o homem que era 
esperado. 

Normas de gênero e 
possibilidade de ruptura e 
transformação 
sociocultural. 

3.  Billy Elliot (Gênero) 
Diretor: Stephen Daldry, 
País: Inglaterra 
Ano: 2000 

O filme tem como pano de fundo as lutas grevistas dos 
mineiros. Obrigado pelo pai a treinar boxe, Billy fica 
fascinado com a magia das aulas de balé clássico que são 
realizadas na mesma academia onde pratica boxe... 

Normas de gênero, 
masculinidade e 
mudanças de valores. 

4.  Minha vida em cor de rosa 
Diretor: Alain Berliner 
País: Bélgica, França e 
Inglaterra. Ano: 1997 

O filme conta as desventuras do garoto Ludovic. Ele cresce 
imaginando que nasceu no corpo errado: na verdade, 
acredita ser uma menina. 

Identidade de gênero 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Stephen_Daldry
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5.  Menina de ouro (Gênero) 
Diretor: Clint Eastwood 
País: EUA 
Ano: 2004 

Frankie Dunn é um treinador de boxe que já conquistou 
vários títulos, quando aparece em sua academia Maggie 
Fitzgerald. O problema é que Frankie nunca aceitou ser o 
treinador de mulher alguma... 

Normas de gênero e 
dificuldades de ruptura. 

6.  O closet (Gênero) 
Diretor: Francis Veber 
País: França 
Ano: 2001 

Ameaçado de demissão, um homem recebe de seu vizinho a 
sugestão de se fazer passar por homossexual, para ser 
mantido no emprego. Ele decide levar o plano adiante, 
enviando para seu chefe uma montagem em que aparece 
com outros homens.  

Sexualidade e 
discriminação nas 
empresas 
(comédia) 

7.  Aimée et Jaguar (Gênero) 
Diretor: Max Färberböck 
País: Alemanha. Ano: 1999 

História verdadeira de duas mulheres que se apaixonam em 
plena guerra mundial, sendo uma judia e a outra esposa de 
um oficial nazista. 

Sexualidade e homofobia. 

8.  Tomates verdes fritos 
(Gênero/etnia/cor) 
Diretor:  Jon Avnet 
País: USA. Ano: 1992 

No Alabama, Evelyn Couch é uma dona-de-casa 
emocionalmente reprimida, que habitualmente afoga suas 
mágoas comendo doces.  Ed, o marido dela, quase não nota 
sua existência...  

“Retratos” da 
subordinação feminina. 

9.  Meninos não choram 
(Gênero)  
Diretor: Kimberly Pierce 
País: EUA 
Ano: 1999 

Baseado na história real de Teena Brandon, o filme relata a 
juventude de uma garota que decide assumir a 
homossexualidade, mas para fugir do preconceito e negação 
da sociedade adota nova identidade. 

Sexualidade, homofobia e 
violência. 

10.  Se eu fosse você 
Diretor: Daniel Filho 
País: Brasil.  
Ano: 2006 
 

Cláudio e Helena são um casal rotineiro. Após discutirem e 
começarem a falar as mesmas palavras juntos, eles 
despertam no dia seguinte em corpos trocados... 

Papéis de gênero 
(comédia) 

11.  O homem que copiava 
(Etnia/cor) 
Diretor: Jorge Furtado 
País: Brasil. Ano: 2002 

 
André (negro) mora com a mãe e tem uma vida comum, 
vivendo de casa para o trabalho e realizando sempre as 
mesmas atividades. André se apaixona por Sílvia (branca) e 
decide conhecê-la melhor... 

 
Relacionamento entre 
pessoas de “cor” 
diferentes 

http://www.adorocinema.com/personalidades/diretores/jon-avnet/jon-avnet.asp
http://www.interfilmes.com/buscaperson.Jorge%20Furtado.html
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12.  Ganga Zumba (Etnia/cor) 
Diretor: Cacá Diegues 
País: Brasil 
Ano: 1963 

No início do século XVI, alguns negros fugiram dos senhores 
portugueses e fundaram aldeias. Quilombo de Palmares, o 
mais famoso.  Ganga Zumba, neto do rei dos Palmares, 
Zumbi, nasceu na senzala e vai tomando contato com a 
história de suas lutas e problemas. 

Resgate de personagens 
históricos e da luta negra 

13.  Quilombo 
Diretor: Cacá Diegues 
País: co-produção brasileira 
e francesa. Ano: 1984 

Em meados do século XVII, escravos fugidos das plantações 
canavieiras do Nordeste, organizam uma república livre, o 
Quilombo dos Palmares. O quilombo sobreviveu por mais de 
70 anos, até a destruição final. 

Resgate de personagens 
históricos e da luta negra 

14.  Xica da Silva (Etnia) 
Diretor: Carlos Diegues 
País: Brasil 
Ano: 1976 

O filme mostra a trajetória de Xica da Silva. Xica tornou-se a 
primeira dama negra de nossa história. Promoveu festas e 
exibiu grupos de teatro europeu nas salas de sua casa e ficou 
conhecida até na corte portuguesa. 

Personagem polêmico – 
dominação/superação? 

15.  Mississipi em chamas 
(Racismo) 
Diretor: Alan Parker 
País: EUA 
Ano: 1988 

O filme conta a história trágica de três ativistas dos direitos 
civis assassinados durante o "Verão da Liberdade" de 1964, 
quando centenas de jovens militantes chegavam ao sul 
segregacionista para ajudar os negros a se registrarem nas 
listas eleitorais. 

Racismo e segregação 

16.  Biko – um grito de liberdade 
Diretor: Richard 
Attenborough 
País: Inglaterra 
Ano: 1987 

Tanques de guerra, rifles, gritos, casas destruídas, sangue, 
espancamentos e estupros. Assim começa o filme Um Grito 
De Liberdade, sobre Steve Biko e sua amizade com o 
Jornalista Donald Woods, porém simboliza também os danos 
que o ódio racial trouxe para a humanidade. 

Racismo e segregação 

17.  Ray (Gênero/etnia) 
Diretor: Taylor Hackford 
País: EUA 
Ano: 2004 

Biografia de Ray Charles, cantor negro americano. Em uma 
das cenas, na Geórgia, ele decide não cantar porque os 
negros estão impedidos de assisti-lo. 

Conjugalidade, racismo  

18.  Pulsos de ferro 
Diretor: Katja von Garnier 
País: EUA 
Ano: 2004 

Século XIX, Estados Unidos. Duas mulheres arriscam suas 
vidas pelo direito de votar. Juntas desafiam as forças 
conservadoras de seu país para a aprovação de uma emenda 
constitucional que mudará seu futuro e o de muitas outras. 

Luta contra a 
discriminação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Diegues
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976
http://www.cineteka.com/index.php?op=MovieSearch&realizador=Katja+von+Garnier
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19.  Uma questão de honra 
Diretor: David Greene 
País: EUA 
Ano: 1987 

História verdadeira. Elmer, trabalhador sem instruções, 
precisa cuidar de seus quatro filhos depois da morte 
prematura da sua esposa. Uma assistente social interpreta 
mal a simplicidade de Elmer, faz o Estado intervir e levar seus 
filhos para instituições de adoção. Ele perde a custódia de 
seus próprios filhos. 

Papéis de gênero na 
família 

20.  Furyo – em nome da honra 
Diretor: Nagisa Oshima 
País: Nova Zelândia, Japão, 
Inglaterra 
Ano: 1983 

Na segunda guerra mundial, Jack Celliers provoca um conflito 
ao usar suas divisas de oficial para não obedecer às regras do 
capitão Yonoi. A teimosia é repudiada com violência, mas o 
japonês não consegue acabar com o orgulho do oficial inglês, 
o que o deixa com ódio. Mas existe um sentimento 
escondido por trás deste conflito, algo que não pode ser 
expresso.  
 

Masculinidade e 
homoerotismo 

21.  O céu de Suely 
Diretor: Karim Aïnouz 
País: Brasil 
Ano: 2006 

O Céu de Suely conta a história de Hermila, jovem que volta 
de São Paulo com seu filho recém-nascido para a casa da 
família, no Ceará. Ela espera a chegada do marido que deve 
reencontrá-la e nunca chega. Sozinha, Hermila tenta 
reeinventar a sua vida, mas continua com o sonho de ir 
embora para o lugar mais longe possível... 

Gênero, corpo, 
sexualidade 

22.  O Lutador 
(Gênero/masculinidade) 
Diretor: Darren Aronofsky 
País: EUA 
Ano: 2008 

Na década de 80, lutadores de wrestle - a popular luta-livre - 
com sua montanha de músculos, levavam ao delírio adultos 
e crianças com suas peripécias e golpes de mentirinha. 
Mickey Rourke, na pele de um lutador compõe um tipo 
contraditório, um gigante indefeso no século 21. 

Masculinidade, violência   

23.  Assédio (Gênero/raça) 
Diretor: Bernardo Bertolucci 
País: Itália 
Ano: 1998 

Garota africana, fugindo de uma ditadura que prendeu seu 
marido e ameaça sua vida, vai para a Europa trabalhar como 
empregada doméstica e é obrigada a reconstruir sua vida 
num mundo diferente e hostil. Seu patrão, um pianista, se 
apaixona por ela e tentará consumar esse amor... 
 

Opressão/subordinação 

http://www.interfilmes.com/buscaperson.David%20Greene.html
http://www.2001video.com.br/busca/listagem_busca_home.asp?campo=direcao&procurado=Nagisa%20Oshima
http://www.2001video.com.br/busca/listagem_busca_home.asp?campo=PaisProducao&procurado=Nova%20Zelândia
http://www.2001video.com.br/busca/listagem_busca_home.asp?campo=PaisProducao&procurado=Japão
http://www.2001video.com.br/busca/listagem_busca_home.asp?campo=PaisProducao&procurado=Inglaterra
http://www.omelete.com.br/resultado_busca.aspx?busca=Karim%20A%EFnouz
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24.  Diários da motocicleta 
(Hanseníase) 
Diretor: Walter Salles 
País: Brasil/Argentina 
Ano: 2004 

Che Guevara era um jovem estudante de Medicina que, em 
1952, decide viajar pela América do Sul com seu amigo 
Alberto Granado. A viagem é realizada em uma moto, que se 
quebra após 8 meses. Eles seguem a viagem de caronas e 
caminhadas, conhecendo novos lugares. 

Exclusão e preconceito 

25.  Jules and Jim (Gênero) 
Diretor: François Truffaut 
País: França 
Ano: 1962 

O alemão Jules e o francês Jim são grandes amigos e  
dividem tudo, até as namoradas, e cuja amizade nem a 1ª 
Guerra Mundial, em que lutam em lados opostos, consegue 
destruir. Jules se casa com Catherine, por quem Jim também 
se apaixona... 

Rupturas de padrões de 
afeto e conjugalidade 

26.  Madame Satã 
(Masculinidade) 
Diretor: Karim Ainouz 
País: Brasil 
Ano: 2002 

Lapa anos 30: o cotidiano e a intimidade de João Francisco 
dos Santos - malandro, artista, presidiário, pai adotivo, 
negro, pobre, homossexual - e seu círculo de amigos, antes 
de se transformar no mito Madame Satã, lendário 
personagem da boêmia carioca. 

Gênero, 
homossexualidade, 
masculinidade 

27.  Chinatown (Gênero) 
Diretor: Roman Polanski 
País: EUA 
Ano: 1974  

Um detetive especializado em casos matrimoniais é 
contratado por uma misteriosa mulher da alta sociedade 
para que investigue seu marido, mas logo as investigações 
seguem rumos inesperados. 

Violência na família 

28.  Regras da vida (Gênero) 
Diretor: Lasse Halstrom 
País: EUA 
Ano: 1999 

Homer Wells é um garoto só que tem como mentor o 
médico de um orfanato que  lhe ensina tudo o que sabe 
sobre medicina e a diferença entre certo e errado, mas 
nunca lhe ensinou as regras da vida. Homer descobre que o 
mundo é mais excitante do que jamais imaginara. Mas 
quando é forçado a tomar decisões sérias em sua vida, 
percebe que não pode fugir de seu passado.  
 
 
 
 
 

Violência de gênero 
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29.  Osama (Gênero) 
Diretor: Sedigh Barmak 
País: Afeganistão  
Ano: 2003 

No Afeganistão, no regime Talibã, uma menina de 12 anos é 
obrigada a cortar o cabelo, vestir-se com roupas masculinas 
e se comportar como menino, para ajudar a família só de 
mulheres. Ela freqüenta uma escola onde a única aula é uma 
leitura fanática do Alcorão. A farsa é descoberta quando ela 
menstrua e sua punição é monstruosa. O filme é baseado em 
fatos reais. 

Gênero e 
fundamentalismo religioso 

30.  Brokeback Mountain 
(Masculinidade) 

Jack  e Ennie se conhecem ao contratados para cuidar das 
ovelhas em Brokeback Mountain. Jack deseja ser cowboy e 
Ennie pretende se casar. Eles ficam amigos e iniciam um 
relacionamento amoroso. Após o verão cada um segue sua 
vida, mas ficam marcados para sempre. 

Relações homoeróticas 

31.  Joana d Arc (Gênero) 
Diretor: Luc Besson 
País: França 
Ano: 1999 

Joana D'Arc, é uma jovem de 19 anos, veste-se de homem e 
lidera o exército francês contra os inimigos ingleses. Com 
Milla Jovovich, Dustin Hoffman, John Malkovich e Faye 
Dunaway. 

Normas e papéis de 
gênero. 

32.  Deserto Feliz (Gênero) 
Diretor: Paulo Caldas 
País: Brasil 
Ano: 2008 

Após ser seguidamente abusada pelo padrasto, Jéssica, (14 
anos) foge de Petrolina para Recife. Envolve-se com o 
turismo sexual e apaixona-se por um jovem alemão, com 
quem vai viver na Alemanha.  

Opressão e violência 
sexual 

33.  Do que as mulheres gostam 
(Gênero) 
Diretor: Nancy Meyers 
País: EUA 
Ano: 2000 
 

Após sobreviver a um grave acidente, Nick Marshall, um 
executivo machista que trabalha em Chicago, passa a ter o 
dom de ler os pensamentos das mulheres. Inicialmente ele 
usa este poder para agradar sua chefe, Darcy Maguire (Helen 
Hunt), mas aos poucos começa a conhecer melhor a 
intimidade das mulheres e  muda seu estilo de vida. 

Dificuldade de 
comunicação entre 
homens e mulheres 

 
 
 
 
 


