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A Mostra de Cinema: 
Luz, Câmera, 

MenstruAÇÃO busca 
estimular o debate a 

respeito da Dignidade 
Menstrual, trazendo 
a um público amplo 
filmes ficcionais e 
documentais que 

abarcam as múltiplas 
abordagens, 

entendimentos e 
práticas a respeito 

da menstruação e os 
direitos das pessoas 

que menstruam.



Seleção 
CURTAS A

SESSÃO 14H ÀS 16H10
CURTAS A (45 MINS)

CURTAS B (44 MINS)
DEBATE IFB DIGNIDADE 
MENSTRUAL (30 MINS) 

ABERTURA  
19H10 ÀS 20H00
DIGNIDADE MENSTRUAL 
3’40” (Brasil)

MINHA VEZ 
6’ (Reino Unido)

SANGRE COMIGO 
6’ (Canadá)

ONDAS DE PODER  
30’ (Brasil)

SESSÃO 9H ÀS 11H10
CURTAS A (45 MINS)

CURTAS B (44 MINS)
DEBATE IFB DIGNIDADE 
MENSTRUAL (30 MINS) 

SESSÃO  14H ÀS 15H30 
 
CURTAS A (45 MINS)

CURTAS B (44 MINS)

SESSÃO 19H ÀS 21H30
PARTE 1 (54 MINS)
POBREZA MENSTRUAL  
5’15” (Brasil)

ESCASSEZ  
4’40 (Reino Unido)

SANGUE DE LUA 
4’21” (Israël)

IMACULADA  
16’ (Países Baixos)

CARNE 
12’ (Brasil)

SANGRE COMIGO  
6’ (Canadá)

MINHA VEZ  
6’ (Reino Unido)

PARTE 2 (1H 27 MINS) 
 
A ETERNA NOITE  
DAS DOZE LUAS  
87’(Colômbia) 

DIGNIDADE MENSTRUAL 
3’40” (Brasil)

MINHA VEZ  
6’ (Reino Unido)

IMACULADA  
16’ (Países Baixos)

SANGUE DE LUA  
4’21” (Israël)

UM DRAMA MENSTRUAL   
15’ (Estados Unidos)

 

Seleção 
CURTAS B
POBREZA MENSTRUAL  
5’15” (Brasil)

MENARCA 
16’20” (Brasil) 

ESCASSEZ  
4’40 (Reino Unido)

CARNE 
12’ (Brasil)

SANGRE COMIGO  
6’ (Canadá)

8 NOV 9 NOV

FAIXA ETÁRIA:  
10 ANOS

INTERVALO - 10 MINS INTERVALO - 10 MINS 

INTERVALO - 10 MINS 

INTERVALO - 10 MINS 



Produções  
cinematográficas 
do UNFPA

Para transformar a pobre-
za menstrual em dignidade 
menstrual, é preciso reidratar e 
oxigenar a discussão. Uma ani-
mação lúdica que aborda esta 
questão chave de saúde públi-
ca, produzida pelo UNFPA.

Através de uma série de entre-
vistas com líderes femininas 
de diversos segmentos atuan-
tes no Brasil, o documentário 
procura aprofundar e ampliar 
a discussão sobre a menopau-
sa a partir das perspectivas 
e vivências dessas mulheres, 
que são referências em seus 
campos de atuação.

DIGNIDADE MENSTRUAL 
(2022) 3’40” (Brasil)  
Produção do UNFPA

ONDAS DE PODER (2022) 
30” (Brasil) - Produção do UNFPA, 
Direção: Viviane Ferreira

Viviane Ferreira é uma diretora, roteirista, produtora e cineasta 
brasileira. Ela também é advogada e ativista do movimento de 
mulheres negras e fundadora da Odun Filmes, empresa produ-
tora voltada para o audiovisual identitário. É uma das fundadoras 
da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN). Seu 
filme O DIA DE JERUSA (2014) foi exibido no segmento de mer-
cado Short Film Corner do Festival de Cannes. O curta foi trans-
formado no longa UM DIA COM JERUSA (2020) e com ele Viviane 
se tornou a segunda mulher negra a dirigir individualmente um 
longa de ficção no Brasil. A primeira foi Adélia Sampaio.



CARNE  
(2019), 12 mins., Brasil 
Roteiro e Direção: Camila Kater 

Um filme de animação que acompanha 
cinco mulheres e explora como as relações 
delas com seus corpos da infância até a 
maturidade tomam forma na CARNE. 

ESCASSEZ (ABSENT) 
(2019), 4’40 mins., Reino Unido,  
Roteiro: Lucy Maccarthy  
Direção: Libby Burke Wilde

Incapaz de pagar os produtos menstruais 
adequados, Chloe enfrenta constantemen-
te a ansiedade e a humilhação; não é a 
primeira vez que isto acontece e nem será 
a última. O curta-metragem ESCASSEZ 
(Absent) é baseada em histórias verdadei-
ras e foi criada em cooperação com a ONG 
britânica Freedom4girls com o objetivo de 
sensibilizar sobre a pobreza menstrual no 
Reino Unido.

Camila Kater é animadora, roteirista, diretora e 
educadora de São Paulo, Brasil. Dirigiu, roteirizou 
e animou o curta documentário animado CARNE 
(2019), que foi selecionado em mais de 250 festi-
vais como Locarno, TIFF, Annecy, IDFA e recebeu 
mais de 95 prêmios nacionais e internacionais, 
sendo qualificado para o Oscar® 2021. Kater pos-
sui bacharelado em Comunicação Social (Midialo-
gia) pela Unicamp, graduação sanduíche em Film 
& TV Production pela Anglia Ruskin University em 
Cambridge (Reino Unido) e, recentemente, rece-
beu uma bolsa de mestrado Erasmus Mundus 
para o programa RE: ANIMA Animation (Bélgica, 
Portugal e Finlândia). Kater é professora no curso 
de graduação Imagem Animada da Universidade 
do Algarve, em Portugal. 

Libby Burke Wilde é uma cineasta inglesa. 
Depois de dirigir seu primeiro curta-metragem, 
METTLE em 2019, Libby dirigiu o aclamado 
curta-metragem ABSENT, em conexão com a 
organização de caridade Freedom4Girls, que 
visa combater a pobreza menstrual. Em 2020, 
ela dirigiu o curta-metragem TINNED PEARS, 
com o intuito de sensibilizar sobre a questão 
da pobreza alimentar no Reino Unido. Ambos 
os filmes ganharam vários prêmios em 2020 e 
2021, inclusive no Bolton Film Festival (elegível 
ao BAFTA e no BIFA). 



Emma Branderhorst é uma cineasta entusias-
ta e uma feminista progressista que luta pelas 
histórias que lhe são caras. Seu curta-metragem 
ONDERHUIDS (UNDER THE SKIN) teve sua estréia 
internacional durante a Berlinale Generation 2020 
e ganhou um Wildcard no Festival de Cinema da 
Holanda, destinado aos jovens talentos. Atual-
mente, Emma está desenvolvendo vários filmes e 
dirigindo comerciais para a produtora holandesa 
Pink Rabbit.

A ETERNA NOITE DAS DOZE LUAS  
(LA ETERNA NOCHE DE LAS DOCE LUNAS)  
(2013), 87 mins., Bolivia 
Roteiro e direção: Priscila Padilla 

Doze luas, um ano — o tempo em que a 
menina indígena, “Pili” (Fila Rosa Uriana), 
permaneceu isolada, de acordo com os 
rituais indígenas tradicionais da cultura 
Wayuu. Um documentário antropológico 
delicado que nos leva numa viagem ao 
centro das terras Wayuu no litoral colom-
biano. 

IMACULADA (SPOTLESS) 
(2021), 16 mins, Países Baixos 
Roteiro e direção: Emma Branderhorst

Quando a Ruby de 15 anos percebe que 
está menstruada, ela não quer pedir à 
mãe para comprar seus produtos, porque 
sabe que a situação financeira deles não 
o permite. Para não incomodar ninguém 
com seu problema, ela tenta resolvê-lo por 
si mesma.

Priscila Padilla é uma roteirista, diretora e pro-
dutora de filmes documentários. Seu trabalho 
é focado em contar as histórias das mulheres e 
suas vidas cotidianas. Padilla estudou cinema 
e televisão no Conservatoire Libre du Cinéma 
Française, em Paris, França, com estudos adicio-
nais em roteiros de televisão, direção de atores, 
história da arte, estética cinematográfica, esté-
tica documental e edição de filmes. Sua ampla 
formação acadêmica a levou a trabalhar em seus 
projetos documentais a partir de uma estética 
pessoal e narrativa na qual os conflitos entre as 
mulheres e a sociedade constituem um eixo nar-
rativo fundamental.



MENARCA  
(2021), 16’18 mins, Brasil 
Roteiro e Direção: Coletivo Gleba do Pêssego 
(coletivo criativo com foco no audiovisual 
formado por 8 realizadores LGBTs vindos de 
periferias da Grande SP), com a colaboração dos 
depoimentos de 21 mulheres;

Luísa é proibida de sair na rua por sua mãe 
depois de sofrer um assédio. Dentro de 
casa, a imaginação é o limite. MENARCA 
fala sobre a estigmatização da menstrua-
ção e fazemos uma paralelo com o que era 
ser mulher nos anos 70 com os dias atuais.

MINHA VEZ (MY TIME) 
(2018), 5’49 mins, Reino Unido 
Roteiro e direção: Giulia Gandini

Uma menina de 12 anos tem sua primeira 
menstruação logo antes de fazer uma apre-
sentação na frente de toda a turma na escola.

O Coletivo Gleba do Pêssego é um coletivo de 
realizadores audiovisuais que busca representar 
vivências de grupos oprimidos e de pessoas fora 
dos padrões normativos impostos pela socieda-
de através do nosso olhar de jovens vindos das 
periferias da Grande São Paulo e membros da 
sigla LGBT. Uma das nossas marcas é o processo 
compartilhado pela equipe, que possui voz ativa 
durante todas as etapas do processo.

Giulia Gandini é uma roteirista/diretora baseada 
em Londres, originária da Itália. Mais recentemen-
te, ela dirigiu o episódio piloto de CABALA (6×epi-
sódios de 25 min), uma série de fantasia urbana 
produzida por Cattleya e Rai Fiction. Atualmente, 
ela está em pós-produção no drama adolescente 
SHAKE (8×episódios de 25 min) como diretora da 
série. Seu curta-metragem MY TIME recebeu uma 
indicação ao Oscar® 2020 e a fez ganhar o prêmio 
de Jovem Diretor em Cannes 2020.



POBREZA MENSTRUAL  
(2021), 5’15 mins, Brasil 
Roteiro e direção: Mayara Floss,  
Coletivo Rural Seeds

Curta-metragem que apresenta um pano-
rama completo dos dados e conceitos rela-
tivos à temática da dignidade menstrual.

SANGRE COMIGO  
(BLEED WITH ME) 
(2020), 6 mins., Canadá 
Roteiro e Direção: Varsha Gill;

Uma abordagem visual lúdica e colorida 
que procura desestigmatizar a menstru-
ação, ilustrando falas verdadeiras sobre 
a menstruação de pessoas de todos os 
gêneros e idades. 

Mayara Floss é escritora, médica de família e 
comunidade e aluna de doutorado no Programa 
de Pós-graduação da USP. Co-criou o projeto 
internacional Rural Seeds, o curso EAD de Saúde 
Planetária do Telessaúde RS-UFRGS e pesquisa 
sobre saúde planetária.

Varsha Gill é uma cineasta feminista, educadora 
audiovisual orientada para a transformação social, 
e artista têxtil baseada em Vancouver, Canadá 
[território não-cedido dos povos xʷməθkʷəy̓əm 
(Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw (Squamish), 
səl̓ilw̓ətaʔɬ (Tsleil-Waututh)].



Kristine Gerolaga é uma atriz e cineasta filipina-
-americana baseada em Los Angeles. Ela ganhou 
bolsas para participar das iniciativas “Future of 
Film is Female” e “Sundance Institute Uprise”. Ela 
também foi citada, ou teve seu trabalho apre-
sentado, no TIFFxInstagram Shorts Fest, ATTN:, 
ALTER, Rappler, Amazon FireTV, NYX Horror 
Collective’s #13MinutesOfHorror, Shudder, and 
Vulture.

SANGUE DE LUA 
(MOON BLOOD)  
(2021), 4’42 mins, Israel 
Roteiro e Direção: Katia Korzinov

Um filme de animação surrealista que 
segue o fluxo de consciência de uma ado-
lescente, enquanto ela lida com o mistério 
da menarca. Lentamente, ela começa a 
compreender seu corpo, sua natureza, a 
lua e a conexão entre eles..

UM DRAMA MENSTRUAL  
(A PERIOD DRAMA)  
(2015), 8 mins., Estados Unidos 
Roteiro e Direção: Kristine Gerolaga

Uma comédia sobre o relacionamen-
to complicado entre uma mulher e sua 
menstruação personificada, Big Red, que 
toma a forma de uma mulher aparente-
mente inofensiva, mas completamente 
perigosa, que sempre aparece quando 
menos se espera. 

Katia Korzinov é animadora e ilustradora, nascida 
em 1995, com graduação pela Academia Bezalel-
de Arte e Design (2021). MOON BLOOD é seu fil-
me de Graduação. Em seu trabalho, ela lida com 
questões de gênero e é influenciada pela cultura 
da imigração russa em Israel
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