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O que fazer se minha iden-
tidade de gênero não corres-
ponde com o meu sexo bioló-
gico? Sem saber como respon-
der tal questionamento, a di-
retora Coraci Ruiz só conse-
guiu pedir para gravar. Preci-
sou filmar para entender. En-
tre 2016 e 2019 documentou
tudo o que pode.

Registrou diálogos íntimos,
do seu núcleo familiar, na
construção de uma coletânea
de pensamentos e emoções.
De palavras e momentos não
lineares e mutáveis tanto
quanto a adolescência que se
desenvolvia tão perto dela e
ao mesmo tempo de forma
tão disruptiva. E dessa troca
intensa de cumplicidade e res-
peito entre mãe e filho surgiu
Limiar, documentário de lon-
ga-metragem sobre a sua ex-
periência como mãe de um
adolescente transgênero.

“Quando meu filho me fa-
lou pela primeira vez, em
2016, que estava questionan-
do sua identidade de gênero,
eu sabia pouco sobre o assun-
to. Então, minha primeira rea-
ção foi pedir para filmar e ele
topou. Nessa primeira conver-
sa me explicou o que era a
questão transgênero e como
se sentia diferente. Fizemos
várias ‘entrevistas’ e em cada
uma delas eram novas sensa-
ções, nunca foi um processo
linear”, recorda.

Após três anos de grava-
ções, com participações dos
outros familiares, como o fi-
lho caçula e a mãe da direto-
ra, o acervo virou o filme cuja

a estreia em circuito interna-
cional – depois de diversas
premiações no Brasil – foi na
última quinta-feira, quando
foi exibido no Festival Ho-
tdocs, em Toronto, no Cana-
dá, na mostra competitiva.

A premiação ocorre no pró-
ximo dia 7. Mas na véspera, o
longa faz sua estreia na Euro-
pa no Festival Internacional
de Documentários de Viena
(Áustria), convidado também
como filme de abertura. “Esta-
remos em outros festivais in-
ternacionais mas ainda não
podemos contar, tudo isso
nos deixa muito felizes, ainda
que, por conta da pandemia,
não seja possível viajar com o
filme”, reconhece Coraci.

Produzido em Campinas,
pelo Laboratório Cisco, que é
produtora de filmes e séries
para TV sediada em Barão Ge-
raldo, de Coraci Ruiz com o
marido Julio Matos e o Hidal-
go Romero, o longa chega ao
exterior já bastante elogiado
no Brasil.

Ainda na fase de monta-
gem, foi selecionado pela ins-
tituição britânica Doc Society
para participar do Goodpitch
Brasil, evento que ajuda a de-
senvolver e impulsionar cam-
panhas de impacto social pa-
ra documentários engajados.

A ONG, de imediato, identi-
ficou o potencial do documen-
tário para ajudar a reduzir a
transfobia na sociedade. No
Brasil, o longa estreou no
maior festival LGBTQIA+ do
pais, o Mix Brasil, onde ga-
nhou o Prêmio de Melhor Di-
reção.

Ainda em 2020, no 14º For

Rainbow – Festival de Cine-
ma e Cultura da Diversidade
Sexual e de Gênero, faturou
os prêmios de Melhor Dire-
ção, Melhor Fotografia, Me-
lhor Roteiro e Melhor Dese-
nho Sonoro. Este ano, foi exi-
bido também na 9ª Edição do
SP Transvisão / SP Escola de
Teatro, 2021; na Mostra Trans-
versa - Presenças Trans no Ci-
nema Brasileiro / Escola Por-
to Iracema das Artes e ga-
nhou uma menção honrosa
no Santos Film Fest – Festival
Internacional de Cinema de
Santos 2021.

Voz própria
Para ajudar a contar a his-

tória, e se aproximar do públi-
co, a diretora optou por uma
narração em primeira pessoa.
“É autobiográfico, uma histó-
ria que aconteceu comigo, de
uma temática que entrou na
minha vida, mas também é
um questionamento do meu
filho e de todos os que pas-
sam pela transição de gênero.
E são questões ainda mal re-
solvidas na sociedade, ainda
que o movimento venha ga-
nhando visibilidade, de for-
ma mais positiva, existe uma
reação forte, seja de um go-
verno reativo ou de parte da
população que trata o tema
com violência. O Brasil é o
país campeão de assassinatos
de pessoas trans. Então, esta-
mos longe de uma sociedade
acolha todas as formas de
existir e que possa dialogar
com amor sobre o tema”.

Um dado interessante so-
bre o documentário é que ele
foi realizado em paralelo com

a tese de doutorado da direto-
ra, defendida em setembro
de 2020 na Unicamp, sobre
documentários e autobiogra-
fias entre mulheres e ques-
tões de gênero. “Foi um mo-
mento muito forte da minha
vida, em vários sentidos.”

O nome do filme, por si-
nal, surgiu nos estudos para
a tese. “Tem uma citação da
Roberta Veiga (de 2017) em
que ela diz: ao contrário do li-
mite que delimita, o limiar é
da oscilação, da tensão, da
contradição. É estar na solei-
ra da porta que pode se abrir
e pode se fechar, é estar pres-
tes a tornar-se, é um estado
‘entre’. O limiar entre micro-
história e macro-história, pas-
sado e presente, pessoal e po-
lítico, feminino e masculino
permite o jogo que faz osci-
lar as imagens, que descons-
trói certezas e faz coro à no-
ção de gênero como um sem-
pre a se fazer.”

“Limiar, o filme, é estar en-
tre: meu filho que, como não-
binário, está entre o masculi-
no e o feminino. Também o
filme que está entre o pes-
soal e o político e por ser um
documentário autobiográfi-
co, é um tema que fica entre
a micro-história e a macro-
história. Tudo nessa frase
tem a ver com o meu filme”,
explica.

Filme-irmão
Ao lado do marido, o tam-

bém cineasta Júlio Matos, Co-
raci Ruiz tem se dedicado a fi-
nalização do longa-metra-
gem Germino Pétalas no Asfal-
to, também sobre o universo

de pessoas trans. “Começa-
mos com esse projeto um
pouco antes do Limiar, quan-
do nosso filho nos apresen-
tou um amigo que iria iniciar
seu processo de hormoniza-
ção.

O longa acompanha o Jack
na sua transição e em sua par-
ticipação em vários eventos,
que permitem apresentar ao
público outros personagens,
como o meu filho. A gente
costuma dizer que o Germino
é irmão do Limiar, mas são di-
ferentes. Enquanto o Limiar
é um filme de dentro para fo-
ra, este faz o caminho oposto
e parte do pensar a constru-
ção de uma comunidade e de
como ocorrem as relações de
apoio e afeto, assim como de-
mandas políticas, e formas de
viver das pessoas trans.

O novo longa ainda passa
por laboratórios de finaliza-
ção e só deve chegar ao circui-
to em 2022.

Quem é Coraci
Coraci Ruiz é formada em

Dança, mestre em Cultura Au-
diovisual e Mídia e doutora
em Multimeios, todos no Ins-
tituto de Artes da Unicamp.
Trabalha como documentaris-
ta desde 2003, quando partici-
pou da fundação da produto-
ra Laboratório Cisco, em Cam-
pinas/SP, da qual é sócia até
hoje. É diretora e fotógrafa de
diversos documentários. O
primeiro longa que dirigiu,
Cartas para Angola (75',
2012), participou de mais de
30 festivais em 16 países e foi
premiado no Brasil, Angola,
Portugal e Bélgica.

Coraci Ruiz entra no circuito
internacional com documentário
sobre filho adolescente
transgênero
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Coraci Ruiz: “só pedi para gravar”

Ilustração do cartaz do
longa-metragem ‘Limiar’,

do Laboratório Cisco

Noah: transformação registrada
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