
   
 

   
 

 

AGENDA| SETEMBRO – 2022| N° 07 

Programação online|  

 

Sessão + Bate-papo de Cinema Pontos MIS | Carlota Joaquina 

AO VIVO 

Data: 10/09/2022 

Horário: 18h 

Sessão - Link de acesso ao filme direto na página do Pontos MIS no Vimeo do MIS: Sessão 
de cinema Pontos MIS 

Ingresso: gratuito / on line 

Classificação:  

Acessibilidade: libras 

O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza exibições de filmes seguidos de debates ao vivo 
no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes, pesquisadores da 
área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e 
apresentar curiosidades da produção. 

 

Sobre o filme: 

Uma história satírica do Brasil no século 18, narrando as aventuras de uma mulher sensual 
que manca e tem um bigode. 

  

O filme retrata a vida de Carlota Joaquina, a infanta espanhola que conheceu o príncipe de 
Portugal com apenas dez anos, decepcionando-se com o futuro marido. 

  

https://vimeo.com/showcase/9363674
https://vimeo.com/showcase/9363674


   
 

   
 

Sobre os convidados: 

Carla Camurati  - A Confirmar 

 

Sobre o mediador: 

Bruno Cucio é graduado pela FAAP em Cinema, mestrando do departamento de artes da 

UNESP e sócio da Travessia Filmes, desde 2009 atua em projetos audiovisuais voltados à 

produção artística e à formação de público. Foi produtor executivo em Para'í (2018), longa 

metragem dirigido por Vinicius Toro e produzido pela Travessia Filmes exibido nos principais 

festivais do país, como: 51° Festival de Brasília, 20ª Mostra do Rio, 22ª Mostra de Tiradentes 

e 17° FICI - Festival Internacional de Cinema Infantil, além de importantes festivais no exterior, 

como: 34° Festival de Guadalajara, 59° Festival de Cartagena e 67° Festival de Mannhein-

Heidelberg, entre outros. Dirigiu o curta-metragem Um Homem Satisfeito (2015), exibido no 

Festival Internacional de Cine de Punta del Este (2016), 26º Festival Internacional de Curtas-

Metragens de São Paulo, entre outros; Até Onde (2013), exibido no canal CINEBRASILTV, 

ganhador de menção honrosa de melhor filme no 7º Festival Ojo del Sancocho (2014, 

Colômbia), selecionado para a 17ª Mostra de Tiradentes, entre outros; Será (?) (2012), 

realizado em parceria com o grupo de teatro Caixa de Imagens e exibido no Centro Cultural 

São Paulo e no Festival de Cinema de Paranapiacaba.   

Coordenou o projeto socioeducacional Circuito Cultural, de 2010 até 2013, além de dar aulas 

de roteiro e direção em escolas e instituições de ensino, como: Pontos Mis, SESC, POIESIS, IED 

- Instituto Europeu de Design, Colégio Bandeirantes, Escola Oswald de Andrade e Escola 

Carandá Viva Vida. Atualmente é professor e coordenador pedagógico do INC – Instituto de 

Cinema de São Paulo.  

Foi produtor e curador dos festivais de cinema XI Cinefest Gato Preto, contemplado pelo 

ProAC Ações de Fomento, em 2014; e Move Cine Arte, em 2012.  documental para ficção. 

 

Sessão + Bate-papo de Cinema Pontos MIS | A Viagem de Pedro (2022) 

AO VIVO 

Data: 24/09/2022 

Horário: 18h 

Sessão - Link de acesso ao filme direto na página do Pontos MIS no Vimeo do MIS Público 
Limitado): Sessão de cinema Pontos MIS 

https://vimeo.com/showcase/9363674


   
 

   
 

Ingresso: gratuito/ on line 

Classificação:  

Acessibilidade: libras 

O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza exibições de filmes seguidos de debates ao vivo 
no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes, pesquisadores da 
área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e 
apresentar curiosidades da produção. 

 

Sobre o filme: 

Um olhar intimista sobre a vida de Dom Pedro I (Cauã Reymond) e dos eventos históricos que 
giram em torno do príncipe, com atenção para um momento determinante de sua trajetória. 
Em 1831, o primeiro Imperador do Brasil volta à Europa sob condições adversas, no navio 
inglês Warspite. Diante de sua abdicação ao trono do Brasil, esse é um momento de profunda 
reflexão para D. Pedro I, que pondera os erros e acertos de sua administração desde o 
momento em que chegou no país com sua família aos 10 anos de idade, em 1808. 

  

Sobre os convidados: 

Laís Bodanzky estreou na direção com o curta-metragem Cartão Vermelho, sobre uma 
menina que vive entre moleques e descobre a sexualidade. Esta premiado curta foi 
selecionado para o New York Film Festival de 1995. 

O reconhecimento no cinema se deu com a realização do longa Bicho de Sete Cabeças (2001), 
uma produção Brasil (Buriti Filmes, Dezenove e Gullane) e Itália (Fábrica Cinema - Marco 
Müller) que conquistou diversos prêmios e apresentou para o mundo o ator Rodrigo Santoro. 
A world premiere aconteceu no Festival de Locarno e foi contemplado com o prêmio do júri 
jovem. 

Como Nossos Pais, seu quarto longa, teve a premiere no 67º Festival de Berlim (Panorama 
Special) de 2017 embalado por inflamados debates feministas e indicado ao prêmio Teddy, 
recebeu excelentes críticas na mídia internacional especializada. Foi o filme mais premiado 
do Brasil naquele ano. 

Laís possui outros filmes aclamados no currículo como Chega de Saudade (2007), uma 
coprodução com a França - Canal Arte, e As Melhores Coisas do Mundo (2010) que estreou 
no Festival de Roma. Além de documentários para cinema e televisão como Cine mambembe, 
o cinema descobre o Brasil e Mulheres Olímpicas para o canal ESPN. 

É sócia do cineasta Luiz Bolognesi na produtora Buriti Filmes, assinando a produção de seus 
longas Uma história de amor e fúria (Prêmio Crystal de melhor animação – Annecy 2013), Ex-



   
 

   
 

Pajé (prêmio especial do júri – Berlim/Panorama 2018) e do recente A última floresta 
(Panorama, Berlinale 2021). É também produtora do próximo filme de animação Perlimps, 
com direção de Alê Abreu, indicado ao Oscar por O Menino e o Mundo. 

Em março de 2021 encerrou sua gestão de dois anos como presidente da Spcine (empresa da 
prefeitura de São Paulo) responsável por todo o setor audiovisual da cidade que representa 
25% do setor no Brasil. 

 Em 2019, Laís foi convidada para ser membra da The Academy (Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences), votando nos filmes do Oscar. 

 Filha do cineasta Jorge Bodanzky, realizador de Iracema, uma Transa Amazônica (Semana da 
crítica Cannes 1976) e Os Mucker (1979), Laís cresceu na movimentação dos sets. Criada entre 
os bairros de Higienópolis e Perdizes em São Paulo, estudou teatro com o encenador Antunes 
Filho no CPT (Centro de pesquisa teatral) e formou-se em cinema pela Faap. 

 Durante 15 anos coordenou os projetos sociais Tela Brasil de ensino e exibição de filmes nas 
periferias do Brasil, fomentando a indústria de cinema em seu país e levando mais de um 
milhão de pessoas às salas de cinema, a maioria indo pela primeira vez. 

 

 

Sobre o mediador: 

Bruno Cucio é graduado pela FAAP em Cinema, mestrando do departamento de artes da 

UNESP e sócio da Travessia Filmes, desde 2009 atua em projetos audiovisuais voltados à 

produção artística e à formação de público. Foi produtor executivo em Para'í (2018), longa 

metragem dirigido por Vinicius Toro e produzido pela Travessia Filmes exibido nos principais 

festivais do país, como: 51° Festival de Brasília, 20ª Mostra do Rio, 22ª Mostra de Tiradentes 

e 17° FICI - Festival Internacional de Cinema Infantil, além de importantes festivais no exterior, 

como: 34° Festival de Guadalajara, 59° Festival de Cartagena e 67° Festival de Mannhein-

Heidelberg, entre outros. Dirigiu o curta-metragem Um Homem Satisfeito (2015), exibido no 

Festival Internacional de Cine de Punta del Este (2016), 26º Festival Internacional de Curtas-

Metragens de São Paulo, entre outros; Até Onde (2013), exibido no canal CINEBRASILTV, 

ganhador de menção honrosa de melhor filme no 7º Festival Ojo del Sancocho (2014, 

Colômbia), selecionado para a 17ª Mostra de Tiradentes, entre outros; Será (?) (2012), 

realizado em parceria com o grupo de teatro Caixa de Imagens e exibido no Centro Cultural 

São Paulo e no Festival de Cinema de Paranapiacaba.   

Coordenou o projeto socioeducacional Circuito Cultural, de 2010 até 2013, além de dar aulas 

de roteiro e direção em escolas e instituições de ensino, como: Pontos Mis, SESC, POIESIS, IED 

- Instituto Europeu de Design, Colégio Bandeirantes, Escola Oswald de Andrade e Escola 



   
 

   
 

Carandá Viva Vida. Atualmente é professor e coordenador pedagógico do INC – Instituto de 

Cinema de São Paulo.  

Foi produtor e curador dos festivais de cinema XI Cinefest Gato Preto, contemplado pelo 

ProAC Ações de Fomento, em 2014; e Move Cine Arte, em 2012.  documental para ficção. 

 

PROSA DE TRIPÉ 

 

O Programa Prosa de Tripé não será realizado no mês de setembro. Voltará na nossa 

programação no mês de outubro. 

 

 

OFICINAS ONLINE 

 

Oficina| A representação de D. Pedro I e da Independência no audiovisual 

AO VIVO 

Data:  27,28 e 29 de setembro de 2022. 
Horário: 19h as 21h 

Ingresso: gratuito 

Duração: 6 horas   

Classificação: 12 anos 

Público-alvo: todos os interessados  

Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/curso--a-representacao-de-d-pedro-i-e-da-

independencia-no-audiovisual__1694599  

Ou através do QrCode (aponte a câmera para a imagem): 

https://www.sympla.com.br/curso--a-representacao-de-d-pedro-i-e-da-independencia-no-audiovisual__1694599
https://www.sympla.com.br/curso--a-representacao-de-d-pedro-i-e-da-independencia-no-audiovisual__1694599


   
 

   
 

 

Sinopse: D. Pedro I é interpretado no cinema por galãs das novelas desde o surgimento da 

televisão no Brasil. Tarcísio Meira foi o primeiro e Cauã Reymond, o mais recente. A 

representação do imperador no meio audiovisual ao longo das décadas é o tema da oficina, 

passando pelo cinema e pelas telenovelas. O objetivo é fazer uma análise do imaginário 

relacionado ao personagem histórico, comparando permanências e mudanças. 

 

Sobre a oficineira: Olívia Baldissera é jornalista e historiadora. É mestre em História pela 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde também cursou os bacharelados em 

Comunicação Social e História, Memória e Imagem. Atualmente pesquisa o filme 

“Independência ou Morte” (Carlos Coimbra, 1972) e a representação de D. Pedro I. 

 

 

 

Programação presencial| 

 

CATÁLOGO DE FILMES SETEMBRO 

 

Belfast (2021) 

Boyhood - Da Infância à Juventude (2014) 

O Rei Leão (1994) 

 

50 anos de The Godfather – 50 anos de Poderoso Chefão 

O Poderoso Chefão (1972) 



   
 

   
 

O Poderoso Chefão - Parte II (1974) 

O Poderoso Chefão - Parte III (1990) 

 

Mostra Arte é Bom 

Frida (2002) 

Garota com o Brinco de Pérola (2004) 

Basquiat - Traços de Uma Vida (1996) 

Grandes Olhos (2014) 

Destino (2003) 

 

Mostra Retratos do Império 

A Viagem de Pedro (2022) - exibição online e presencial em 50 cidades Pontos MIS 

Carlota Joaquina - exibição somente online 

Quilombo (1984) 

 

Mostra Latinidade para Pequenos 

Encanto 

A Nova Onda do Imperador 

A Vida é Uma Festa 

 

SINOPSES: 

Belfast (2021) 

dir.: Kenneth Branagh 

País de produção: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 

Tempo de duração: 1h 39min 

Ano: 2021 

Classificação etária: 14 anos 

 



   
 

   
 

Sinopse: Na Irlanda do Norte dos anos 60, um menino de 9 anos experimenta o amor, a alegria 

e a perda. Em meio a conflitos políticos e sociais, o garoto tenta encontrar um lugar seguro 

para sonhar enquanto sua família busca uma vida melhor. 

 

Boyhood - Da Infância à Juventude (2014) 

dir.: Richard Linklater 

País de produção: EUA 

Tempo de duração: 165 minutos 

Ano: 2014 

Classificação etária: 14 anos 
 

Sinopse: Filmado ao longo de 12 anos, “Boyhood - Da Infância à Juventude” conta a história 

de um casal de pais divorciados (Ethan Hawke e Patricia Arquette) que tenta criar seu filho 

Mason (Ellar Coltrane). A narrativa percorre a vida do menino durante um período de doze 

anos, da infância à juventude, e analisa sua relação com os pais conforme ele vai 

amadurecendo. 

 

O Rei Leão (1994) 

dir.: Rob Minkoff Roger Allers 

País de produção: EUA 

Tempo de duração: 89 minutos 

Ano: 1994 

Classificação etária: livre 

Sinopse: Mufasa (James Earl Jones), o Rei Leão, e a rainha Sarabi (Madge Sinclair) apresentam 

ao reino o herdeiro do trono, Simba (Matthew Broderick). O recém-nascido recebe a bênção 

do sábio babuíno Rafiki (Robert Guillaume), mas ao crescer é envolvido nas artimanhas de 

seu tio Scar (Jeremy Irons), o invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeja livrar-se 

do sobrinho e herdar o trono. 

 

O Poderoso Chefão (1972) 

dir.: Francis Ford Coppola 

País de produção: EUA 

Tempo de duração: 177 minutos 

Ano: 1972 

Classificação etária: 14 anos 

 

Sinopse: Em 1945, Don Corleone (Marlon Brando) é o chefe de uma mafiosa família italiana 

de Nova York. Ele costuma apadrinhar várias pessoas, realizando importantes favores para 



   
 

   
 

elas, em troca de favores futuros. Com a chegada das drogas, as famílias começam uma 

disputa pelo promissor mercado. Quando Corleone se recusa a facilitar a entrada dos 

narcóticos na cidade, não oferecendo ajuda política e policial, sua família começa a sofrer 

atentados para que mudem de posição. É nessa complicada época que Michael (Al Pacino), 

um herói de guerra nunca envolvido nos negócios da família, vê a necessidade de proteger o 

seu pai e tudo o que ele construiu ao longo dos anos. 

 

O Poderoso Chefão - Parte II (1974) 

dir.: Francis Ford Coppola 

País de produção: EUA 

Tempo de duração: 200 minutos 

Ano: 1974 

Classificação etária: 14 anos 

 

Sinopse: Durante os anos 50, Michael Corleone está agora a frente da família e tenta expandir 

seus negócios por Las Vegas, Hollywood e Cuba. Paralelamente, conhecemos a interessante 

história de Vito Corleone, ainda jovem na Sicília, em 1910, e como ele chegou a Nova York e 

começou a construir o seu império. 

 

O Poderoso Chefão - Parte III (1990) 

dir.: Francis Ford Coppola 

País de produção: EUA 

Tempo de duração: 170 minutos 

Ano: 1990 

Classificação etária: 14 anos 

 

Sinopse: Nova York, 1979. A Ordem de San Sebastian, um dos maiores títulos dados pela 

Igreja, é dada para Michael Corleone (Al Pacino), após fazer uma doação à Igreja de US$ 100 

milhões, em nome da fundação Vito Corleone, da qual Mary (Sophia Coppola), sua filha, é 

presidenta honorária. Michael está velho, doente e divorciado, mas faz atos de redenção para 

tornar aceitável o nome da família Corleone. Na comemoração pelo título recebido, após 8 

anos de afastamento, Michael recebe "Vinnie" Mancini (Andy Garcia), seu sobrinho, que a 

pedido de Connie (Talia Shire) é apresentado a Michael manifestando vontade de trabalhar 

com o tio. Nesta tentativa de diálogo a conversa toma um rumo hostil, pois participava 

também da reunião Joey Zasa (Joe Mantegna), que agora mantém o domínio de uma área 

outrora mantida por Don Vito Corleone, o pai de Michael. Vinnie é chefiado por Zasa, mas 



   
 

   
 

fala que não quer continuar, principalmente pela traição de Zasa de não reconhecer o poder 

de Michael. Vinnie é quase morto pelos capangas de Zasa e uma guerra pelo poder tem 

início. Um arcebispo da Igreja solicita a Michael US$ 600 milhões, pois resolveria o déficit da 

Igreja, oferecendo em troca que Michael ganhe o controle majoritário da Immobiliare, antiga 

e respeitável empresa européia de propriedade da Igreja. Michael concorda, mas isto deixa 

vários membros do clero contrariados, que não o aceitam por sua vida duvidosa. 

 

Frida (2002) 

dir.: Julie Taymor 

País de produção: EUA, Canadá e México 

Tempo de duração: 123 minutos 

Ano: 2002 

Classificação etária: 14 anos 
 

Sinopse: Biografia da pintora Frida Kahlo que retrata sua dor desde a adolescência devido ao 

acidente sofrido que lhe causou paralisia até seu casamento conturbado com seu 

companheiro de vida e arte. 

 

Moça com Brinco de Pérola (2004) 

dir.: Peter Weber 

País de produção: Reino Unido 

Tempo de duração: 100 minutos 

Ano: 2003 

Classificação etária: 12 anos 
 

Sinopse: Uma camponesa vai trabalhar como criada na casa do artista Johannes Vermeer e 

acaba se tornando sua musa inspiradora. 
 

Basquiat - Traços de uma Vida (1996) 

dir.: Julian Schnabel 

País de produção: EUA 

Tempo de duração: 108 minutos 

Ano: 1996 

Classificação etária: 12 anos 
 

Sinopse: Um jovem artista de rua, Jean Michel Basquiat, é descoberto pelo artista Andy 

Warhol e com a repentina ascensão, luta contra drogas, fama e sua identidade. 

 



   
 

   
 

Grandes Olhos (2014) 

dir.: Tim Burton 

País de produção: EUA 

Tempo de duração: 105 minutos 

Ano: 2014 

Classificação etária:  14 anos 
 

Sinopse: Filme retrata a história da pintora Margaret Keane que teve sucesso nos anos 50 mas 

teve que provar a autoria de suas obras pois o marido Walter, nos anos 60, se dizia autor das 

obras querendo se apropriar do sucesso e talento da pintora. 

 

Destino (2003) 

dir.: Dominique Monfery 

País de produção: EUA 

Tempo de duração: 7 minutos 

Ano: 2003 

Classificação etária:   livre 
 

Sinopse: Curta metragem de animação que conta a história trágica de amor de Chronos, 

baseada nas obras de Salvador Dali. 

 

A Viagem de Pedro (2022) - ATENÇÃO: Este filme, por ser estreia, só será exibido nas cidades 

que declararam interesse em ficha específica e foram aprovadas pela distribuidora Vitrine 

Filmes.  

dir.: Laís Bodanzky 

País de produção: Brasil 

Tempo de duração: 100 minutos 

Ano: 2022 

Classificação etária:  14 anos 

 

Sinopse: Filme mostra a vida de Dom Pedro I e eventos históricos que envolvem sua vida. Em 

vista da sua abdicação ao trono brasileiro, há profundas reflexões sobre erros e acertos de 

sua administração desde a época que chegou ao Brasil, ainda criança, em 1808. 

 

Quilombo (1984) 

dir.: Carlos Diegues 

País de produção: Brasil 



   
 

   
 

Tempo de duração: 119 minutos 

Ano: 1984 

Classificação etária:  14 anos 

 

Sinopse: Príncipe africano e ex escravo fugido se torna líder do Quilombo dos Palmares. Seu 
herdeiro Zumbi, contesta suas ideias de conciliação e enfrenta o maior exército jamais visto 
para libertação dos escravos. 

 

Encanto (2021) 

dir.: Byron Howard, Charise Castro Smith, outros 

País de produção: EUA, Colômbia 

Tempo de duração: 99 minutos 

Ano: 2021 

Classificação etária: livre 

 

Sinopse: Família com poderes mágicos vive nas montanhas da Colômbia, num lugar chamado 
Encanto. Quase todas as crianças possuem poderes, exceto uma jovem, que lida com sua 
frustração, mas que acaba sendo a esperança quando o grupo corre perigo. 

 

A Nova Onda do Imperador (2000) 

dir.: Mark Dindal 

País de produção: EUA 

Tempo de duração: 78 minutos 

Ano: 2000 

Classificação etária: livre 

 

Sinopse: Jovem e arrogante imperador é transformado em uma lhama e conta com a ajuda 
de um gentil camponês para recuperar seu trono e enfrentar uma bruxa para finalizarem a 
jornada de aventuras. 

 

 



   
 

   
 

A Vida é uma Festa (2018) 

dir.: Adrian Molina, Lee Unkrich 

País de produção: EUA 

Tempo de duração:  105 minutos 

Ano: 2017 

Classificação etária: livre 

 

Sinopse: Menino apaixonado por música, vai parar com seu cachorro no mundo dos mortos. 
Lá descobre como é o pós morte e como deixar viva a memória de seus antepassados.  

 

 

Programação presencial| Oficinas 

 

Oficina | O cinema brasileiro e a independência - Identidade e representação | com Bruno 
Cucio 

PRESENCIAL 

Temática: cultura fílmica 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 

Classificação: A partir de 15 anos 

Público-alvo: Todos interessados  

Número de participantes: Máximo de 50. 

Inscrições presenciais via cidades 

 

Oficina |  EncenaSom: ateliê de podcasts ficcionais | Lucas Néia  

PRESENCIAL 

Temática: Som 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 



   
 

   
 

Classificação: A partir de 16 anos 

Público-alvo: Todos interessados  

Inscrições presenciais via cidades 

 

Oficina | Conexões fotográficas | Natália Tonda 

PRESENCIAL 

Temática: Fotografia 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 16 anos 

Público-alvo: Todos os interessados 

Inscrições presenciais via cidades 

 

Oficina | Oficina Livre de Dublagem: Captação e edição com Italo Yuri 

PRESENCIAL 

Temática: SOM 

Ingresso: Gratuito  
Duração: 4 horas 

Classificação: livre 

Público-alvo: Pessoas de todas as idades.  
Inscrições presenciais via cidades 

 

Oficina | Edição de dublagem | Ítalo Yuri 

PRESENCIAL 

Temática: SOM 

Ingresso: Gratuito  
Duração: 4 horas 

Classificação: livre 

Público-alvo: Pessoas de todas as idades. Interessadas em fandub’s, captação de áudio, 
locução e edição de áudio e vídeo. 
Inscrições presenciais via cidades 



   
 

   
 

 

Oficina | A Fotografia e o retrato - núcleo Educativo do MIS – SP| Parceria SISEM 

PRESENCIAL 

Oficineira: Liana das Neves Teixeira 

Temática: fotografia  

Ingresso:  Grátis 

Duração: 2h30 (das 14h-16h30) 

Classificação: Livre 

Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: Guariba 

Local: Secretaria de Educação de Guariba 

Rua: João de Miguel, 101 

Jardim Progresso 

Inscrições presenciais via cidade 

 

+ INFORMAÇÕES SOBRE AS OFICINAS:  

SINOPSES 

Oficina | O cinema brasileiro e a independência - Identidade e representação  

A oficina visa promover a discussão sobre o cinema nacional e independência no Brasil, 
explorando a representação do momento histórico e a situação colonial que perpetua no 
subdesenvolvimento da indústria audiovisual no âmbito econômico do setor. A oficina aborda 
o conceito de cinema independente brasileiro em relação aos grandes estúdios produtores e 
as propostas estéticas do Cinema Novo, Cinema Marginal e da atualidade, que buscaram 
representar a identidade do Brasil e de seu povo. 

 

Oficina |  EncenaSom: ateliê de podcasts ficcionais | Lucas Néia 

A oficina EncenaSom é destinada ao público interessado na produção de podcasts de ficção – 
especialmente atores, músicos, escritores e outros artistas, iniciantes ou não. Após 
mergulharem nos meandros da gramática sonora e dos sentidos da escuta por meio de 
exercícios que potencializarão uma abordagem criativa dos sons, os participantes terão a 
oportunidade de se engajar na realização de um pequeno “filme acústico” que tratará de  
alguma curiosidade, lenda ou mito da cidade – ou outro tema ao gosto do grupo. 
Posteriormente, o trabalho colaborativo desenvolvido no decorrer da atividade passará pelos 
processos de montagem e edição e será disponibilizado no Spotify, no Google Podcasts, no 
SoundCloud e nas demais plataformas do programa Pontos MIS. 



   
 

   
 

 

Oficina | Oficina Livre de Dublagem: Captação e edição |Italo Yuri 

A oficina pretende explorar de maneira descontraída a arte da dublagem, explorando técnicas 

de captação e edição, em exercícios onde os participantes poderão reinterpretar diálogos 

filmados, inserindo outras vozes e efeitos sonoros com recursos digitais. 

A oficina tem como objetivo, levar ao maior número de pessoas, conhecimentos básicos sobre 

sincronização de som e imagem, ritmo e interpretação. Além de ser um primeiro contato com 

importantes áreas de formação dentro do audiovisual. 

 

Oficina | Edição de dublagem | Ítalo Yuri  

Uma prática de captação e edição de dublagem usando ferramentas gratuitas de edição e 

equipamentos portáteis. Criatividade e disposição será praticamente tudo que precisaremos 

para fazer a dublagem de uma cena nesse método guerrilha. 

Oficina | Conexões fotográficas com Natália Tonda 

Breve panorama da fotografia moderna brasileira à contemporânea, a fotografia expandida 

no campo das artes plásticas. Uma reflexão da fotografia além do campo comercial, voltada 

para análise e discussão de ensaios fotográficos, questões técnicas e estéticas. O objetivo é 

apresentar artistas e trabalhos, que possibilitam a compreensão da trajetória da fotografia 

brasileira e estabelecer suas conexões no campo das artes plásticas. Possibilitando que o 

participante amplie sua criatividade em exercícios práticos. 

 

Oficina | A Fotografia e o retrato (Tarikh-al-Brasil - núcleo Educativo do MIS – SP| Parceria 
SISEM) 
A Fotografia e o retrato- Usando como referência o trabalho do Marcelo Schellini, o educador 
apresentará obras de fotógrafos que trabalham com o gênero retrato, criando relações com 
a história da pintura e com retratos e autorretratos presentes nas redes sociais nos dias de 
hoje. Ministrada por Liana das Neves Teixeira, do núcleo Educativo do MIS SP. 

 

MINIBIOS DOS OFICINEIROS 

BRUNO CUCIO Graduado pela FAAP em Cinema, mestre pelo departamento de artes da 

UNESP e sócio da Travessia Filmes, desde 2009 atua em projetos audiovisuais voltados à 

produção artística e à formação de público. Foi produtor executivo em Para'í (2018), longa-

metragem dirigido por Vinicius Toro e produzido pela Travessia Filmes exibido nos principais 



   
 

   
 

festivais do país, como: 51° Festival de Brasília, 20ª Mostra do Rio, 22ª Mostra de Tiradentes 

e 17° FICI - Festival Internacional de Cinema Infantil, além de importantes festivais no exterior, 

como: 34° Festival de Guadalajara, 59° Festival de Cartagena e 67° Festival de Mannhein-

Heidelberg, entre outros. Dirigiu o curtametragem Um Homem Satisfeito (2015), exibido no 

Festival Internacional de Cine de Punta del Este (2016), 26º Festival Internacional de Curtas-

Metragens de São Paulo, entre outros; Até Onde (2013), exibido no canal CINEBRASILTV, 

ganhador de menção honrosa de melhor filme no 7º Festival Ojo del Sancocho (2014, 

Colômbia), selecionado para a 17ª Mostra de Tiradentes, entre outros; Será (?) (2012), 

realizado em parceria com o grupo de teatro Caixa de Imagens e exibido no Centro Cultural 

São Paulo e no Festival de Cinema de Paranapiacaba. Coordenou o projeto socioeducacional 

Circuito Cultural, de 2010 até 2013, além de dar aulas de roteiro e direção em escolas e 

instituições de ensino, como: Pontos MIS, Instituto de Cinema, SESC, POIESIS, IED - Instituto 

Europeu de Design, Colégio Bandeirantes, Escola Oswald de Andrade e Escola Carandá Viva 

Vida. Foi produtor e curador dos festivais de cinema XI Cinefest Gato Preto, contemplado pelo 

ProAC Ações de Fomento, em 2014; e Move Cine Arte, em 2012. 

LUCAS NEIA é roteirista, dramaturgo e diretor teatral. Doutorando em Ciências da 

Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). 

Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Pesquisador do 

Centro de Estudos de Telenovela (CETVN/ECA-USP) e do Observatório Ibero-Americano da 

Ficção Televisiva (OBITEL). Em 2019, foi um dos dez finalistas do Concurso de Roteiros de 

Piloto de Série do VII Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA). Em 2018, 

assinou a dramaturgia do espetáculo Trans(in)lúcido, realizado pela Cia. Suspeita de Teatro e 

apresentado no Festival Satyrianas, em São Paulo/SP. Em 2017, a serviço da produtora 

angolana Envolve Lda, integrou a sala de roteiro da série de TV O Game. Em 2015, participou 

de Master Class promovida pelo autor Aguinaldo Silva – curso no qual foram criados a sinopse 

e o primeiro capítulo da telenovela O Sétimo Guardião, produzida e exibida pela Rede Globo 

entre 2018 e 2019. Em 2013, escreveu, dirigiu e produziu a peça radiofônica As Rubianadas, 

resultado de trabalho de conclusão do curso de Artes Cênicas da UEL. Entre 2012 e 2014, 

dirigiu outras quatro peças de teatro encenadas na cidade de Londrina/PR 

ITALO YURI, formado em Rádio e TV e pós-graduado em Gestão Cultural Contemporânea, 

trabalha como produtor audiovisual, editor, cinegrafista e assistente de câmera, já realizou 

trabalhos em televisão e cinema e atualmente trabalha como articulador do programa 

Cineclube Spcine e oficineiro do Pontos MIS. 

 

NATALIA TONDA é fotógrafa e pesquisadora. É professora de fotografia na Escola Vera 

Cruz (São Paulo, SP). Atuou como produtora em instituições como Bienal, Instituto 

Tomie Ohtake e Masp. Atualmente ministra oficinas e cursos de fotografia e 

audiovisual, além de atuar como freelancer e assessora em projetos fotográficos. 

 



   
 

   
 

 

 

Programação presencial| Exposições 

 

Exposição Pontos MIS | Radiolas  

PRESENCIAL 

Artista: Felipe Larozza 

Data:  10/06/22 a 10/09/22 

Horário: 10h as 17h 

Ingresso: gratuito  
Classificação: livre 

Local: Casa da Juventude Barretos - SP 

 

 Sinopse: 

Nesta exposição o fotógrafo paulista Felipe Larozza apresenta quinze fotos que simbolizam o 
reggae, estilo musical muito presente em São Luís do Maranhão, considerada a capital do 
reggae no Brasil. Felipe visitou o Maranhão, em 2016, e, durante quatro anos, frequentou as 
radiolas, nome dado às equipes de som formadas por DJs, experientes montadores e 
aparelhagens com dezenas de potentes caixas amplificadoras. 

   

Ele registrou os bailes com uma câmera pequena para não ser notado, por isso pôde captar a 
naturalidade dos frequentadores. Com curadoria de Mônica Maia, suas fotos revelam as 
raízes e a atual situação dessa enorme cena cultural, com a chegada das equipes de som à 
cidade de São Paulo. O visitante é embalado pelo som vindo das radiolas durante a visita. A 
exposição conta ainda com obras acessíveis em alto-relevo para pessoas cegas, e, também, 
com o recurso da audiodescrição. 

 

Exposição Pontos MIS | Metrópolis 

PRESENCIAL  

Artista: Marcus Laranjeira 
Cidade: Santos/SP  
Data: 15/07/2022 a 18/09/2022 



   
 

   
 

de segunda a sábado (exceto feriados), das 10h às 20h. 
Local: MIS Santos  
Av. Senador Pinheiro Machado, 48 - Vila Matias, Santos - SP, 11075-000 
Ingresso: Gratuito 
Classificação: Livre 
Atividade em parceria com a cidade de Santos para a XIV Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas 
da UNESCO (UCCN), onde a Santos é a cidade anfitriã. 
 

Sinopse 

Metrópolis, tributo ao filme mudo "Metrópolis" de 1927 dirigido por Fritz Lang, propõe uma 

nova interpretação da cidade de São Paulo a partir da sobreposição de conhecidas 

construções e projetos urbanísticos criando imagens caóticas e densas que gradualmente 

transformam concretos e sólidos em estruturas transparentes. 

“A sobreposição das mais diversas construções e projetos urbanísticos dessa metrópole cria 

imagens que, a princípio, podem parecer caóticas e densas, mas que vão gradualmente 

proporcionando ao espectador uma experiência artística singular, à medida que transformam 

concretos e sólidos em estruturas transparentes. A simetria, o equilíbrio e a proporção criados 

a partir da justaposição dessas fotografias trazem também geometrias inéditas”, explica 

Laranjeira. “Por outro lado, a reconstrução visual pode ser entendida como uma crítica ao 

crescimento desordenado da capital paulista, crescimento esse que altera sua forma 

originária privilegiando o cinza do cimento e a aspereza do concreto”. Complementa. 

 

Exposição Pontos MIS | Beleza Americana | Parceria SISEM 

PRESENCIAL 

Data:  29/07/2022 a 30/09/2022 

Horário: qua a sex: 08h30 às 17h / sáb. dom. e feriado: 11h às 17h 

Ingresso: gratuito  
Classificação: livre 

Local: Pinacoteca Fórum das Artes - Sala 2- Piso MAC 

Rua: General. Telles, 1040 - Centro, Botucatu – SP 

 



   
 

   
 

"Apesar de ser brasileira frequento Miami todos os anos desde o início dos anos 90 e sempre 

observei a maneira como a beleza era tratada. 

Ao ir ao supermercado me chamava atenção as unhas da cobradora do caixa, eram enormes 

e exigiam o auxílio de um lápis ou pinça para “pescar” o dinheiro. 

Os cílios também postiços foram evoluindo ao longo destes anos chegando então às praias 

ao invés do protetor solar. 

Os cabelos então, um capítulo à parte, coloridos, postiços, amarrados, soltos, combinando 

com a cor do mar. Tudo é válido. 

Ao ir para a praia verifiquei que o que valia para a cidade também valia para a praia. 

Foi quando me interessei por esta sociedade, em sua maioria de classe média, miscigenada 

vivendo democraticamente onde a exposição pessoal se aproxima de Holywood de maneira 

exagerada. 

Como uma pessoa que vive em um país de muitas desigualdades e que passa por um período 

conturbado em que a esperança de viver um futuro digno para todos se sente ameaçada, 

invejei este sonho americano que segundo James Truslow Adams 'a vida deveria ser melhor, 

mais rica, mais completa e com oportunidades para todos, baseada em suas habilidades ou 

conquistas." 

Nota da artista. 
 

Exposição Pontos MIS | Bambas 
Artista: Hudson Rodrigues 
PRESENCIAL  
Cidade: Votuporanga 
Data: 13/08/22 a 25/09/2022  
Local: Museu Municipal Edward Coruripe Costa  

Av. Francisco Ramalho de Mendonça 3112 - Jardim Alvorada 
Ingresso: Gratuito 

Classificação: Livre 
Atividade em parceria com a cidade de Votuporanga para a 12º FLIV (Festival Literário de Votuporanga). 

 

Sinopse 

Hudson Rodrigues nasceu em Americanópolis, um bairro pobre da capital paulista. Cresceu 
dentro de uma “família preta, em uma casa de bambas, onde se tocava samba com muito 
respeito”, descreve. “Há mais ou menos três anos comecei a me interessar pelo meu passado 
e pelas pessoas pretas e assim, meio que sem querer, comecei a fotografar os “bambas” - 
pretos da rua e da minha família. Estudava algumas situações na minha cabeça, poses e jeitos, 

algo que nos representasse, sem perder o fio natural de ser e de sentir. Fotografei meu primo 
um menino preto, cheio de vontade da vida, minha tia cansada sentada no sofá. Algumas 
festas que eu frequentava se tornaram um laboratório de observação. E assim começou uma 
pequena descoberta: o processo já estava ao meu redor, fotografei o que me cercava”, conta 
Hudson sobre como iniciou o ensaio. 

Nas 17 imagens que compõem a série o fotógrafo expõe de forma direta as situações de 
alguns negros que vivem em nosso País: o olhar da criança simples, mas de personalidade 
forte; o semblante da mulher negra cansada de uma vida de luta; os jovens cheios de garra 



   
 

   
 

mostrando suas posses com orgulho. As fotos foram feitas de forma direta, já que Hudson 
sempre esteve inserido em todas as cenas, afinal é um deles. “Retrato as marcas da vida, a 
posição firme apesar do cansaço de seus protagonistas - a briga para conquistar o mínimo 
cansa, mas ainda temos força!”, finaliza. 

 

Exposição Pontos MIS| Timeless 

Artista: Marcelo Tinoco 
PRESENCIAL  
Cidade: Brodowski 
Data:  17 de agosto até 17 de outubro. 
Local:  Secretaria Municipal de Cultura / Cine Clube Cândido Portinari. Avenida Dr. Rebouças, 

364, Centro - Brodowski – SP. 

Ingresso: Gratuito 

Classificação: Livre 

 

Sinopse 

A série reúne retratos de pessoas e lugares realizados na atualidade, mas que parecem 
pertencer a uma época passada, outro século, outra década. 
O fotógrafo, curioso a respeito da magia do Tempo, busca refletir sobre a atemporalidade da 
existência humana. As imagens apresentadas nesta exposição desvendam a relação estética 
e emocional que as pessoas estabelecem com o tempo vivido e com o tempo imaginário ao 
se transportarem para outras épocas. São pessoas contemporâneas, espalhadas pelo mundo, 
que se identificam com o passado, têm alguma relação com este, ou simplesmente possuem 
predileção por um período da história a ponto de insistir em vivenciá-lo de alguma forma. 
As imagens captadas por um processo puramente documental são armazenadas em um 

dispositivo de arquivamento de instantes fotográficos. A partir desse banco de dados digital, 
o fotógrafo dá sequência à construção de quadros cênicos de grandes proporções, 
sintetizando a realidade das cidades e seus habitantes. 
Como um colecionador de imagens, Marcelo Tinoco assume sua fotografia como anotação, 
rascunho, fragmento, a serviço da posterior construção de histórias e narrativas visuais 
baseadas na realidade. Ele recria nas imagens da série Timeless uma natureza calculada e 

medida em seus mínimos detalhes, que adquirem o efeito de autênticos dioramas. 
 
 

Exposição Pontos MIS | Tarikh al Brasil | SISEM 
Artista: Marcelo Schellini 

PRESENCIAL 

Cidade: Guariba 

Data: 19/08 



   
 

   
 

Ingresso: gratuito 

Classificação: livre 

 

Sinopse: 

História do Brasil, em árabe –, apresenta uma pesquisa visual em torno da 
visibilidade/invisibilidade dos muçulmanos de origem africana na história e na sociedade 
brasileira, que remonta há mais de quatrocentos anos, quando chegaram por meio do tráfico 
negreiro e exerceram uma expressiva influência cultural e social. O ensaio fotográfico reflete 
também sobre a fotografia como linguagem que coloca a imagem no limite entre o 
documento e a invenção, além de trazer a experiência do próprio autor em seus quase dez 
anos como membro daquela que é a maior comunidade de africanos muçulmanos da 
atualidade no Brasil. 
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