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abglt.org.br/port/index.php
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adaptação da vida de Brandon teena (teena Brandon quando nasceu), uma jovem que escolheu viver como um 

rapaz e sofreu trágicas conseqüências por isso.  

Minha vida em cor-de-rosa (Ma vie en rose). Bélgica. 1971. 90min.  trata da história de um garoto que 

se identifica com símbolos da feminilidade (roupas, maquiagem, enfeites, gestos, postura), tratando das tensões 

que isso provoca em sua família, nas relações de amizade e de vizinhança.  
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transamérica. EuA. 2005. 103min. Bree é uma mulher transexual está pronta para completar a sua transição 

do gênero masculino ao feminino através de uma cirurgia de transgenitalização. enquanto isso, ela descobre que 

é pai de um adolescente no outro extremo do país

Vera. Brasil.1987. 85 min. História de uma jovem que assume a identidade sexual masculina. Baseada na 

biografia de Sandra Herzer, A queda para o alto. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

x-Salada e Pão com Ovo. Brasil. 2005. 20 min. Produzido e distribuído pela OnG eCOS. apresenta diversas 

situações para debater os direitos dos adolescentes, que a maioria desconhece. numa das situações, amigos em 

um bar observam um casal de homossexuais que chega de mãos dadas.

xxY. Argentina. 2007. 85min.  Filme de Lucía Puenzo. Sobre um(a) jovem intersex cujo pai apóia a escolha de 

não ser submetido(a) a tratamentos médicos de normalização. trailer disponível em: http://vejasaopaulo.abril.
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O Que será (A flor da pele). Chico Buarque de Hollanda. Letra disponível em: http://www.mpbnet.com.br/
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