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2211//1111/201/20111 - Segunda-feira - Segunda-feira

19h00 Abertura

Elson Menegazzo – Curador da Mostra

19h30 1a. Sessão

Las Partículas Elementales 
Documentário, Mini DV,(Buenos Aires, Argentina) 2011 - 14' 

Direção e Produção: Gabriela Golder 

Fábricas,  engrenajes,  cuerpos  en  movimiento,  manos 
haciendo,  miradas  atentas.  Una  película  sobre  el 
trabajo  y  los  trabajadores  construida  a  partir  de 
imágenes  de  Archivo  de  Sucesos  Argentinos,  noticiero 
emitido en Argentina entre los 30' y los 70'.

Babauparatodos 
Documentário, Mini DV, (Fortaleza-CE, Brasil) 2010 – 20' 

Direção e Produção: Carlos Normando 

Francisco  Maximiniano  de  Souza  é  Babau  do  Pandeiro. 
Começou a acreditar que entraria para o mundo artístico 
quando ainda trabalhava como cambista do jogo do bicho, 
em  Fortaleza.  Entre  uma  aposta  e  outra,  escrevia 
versinhos e cantarolava alguma coisa. A princípio, não 
gostou muito do apelido mas o tempo passou, os amigos 
deram corda e ele acabou se acostumando com a ideia. 
Sem muitos recursos, conseguiu gravar o primeiro CD. 
Daí para o shows em pequenos bares e festas populares 
foi um pulo. Ganhou fama por ter pouco compromisso com 
a lógica em suas letras, com a quase inexistência de 
rima e até mesmo pelo timbre de sua voz.

Antigamente 
Ficção, Mini DV, (Niterói-RJ, Brasil) 2011 - 6' 

Direção e Produção: Sérgio Santeiro 

A voz encantadora das ruas diz o que sente.

20h30 Retrospectiva Prêmio Luis Espinal

Bom dia, meu nome é Sheila ou como trabalhar 
em telemarketing e ganhar um vale-coxinha
Documentário/Ficção, (RJ) 2009 - 17' 

Direção: Angelo Defanti
Produção: Sobretudo Produção

Fagner vendia planos de saúde pelo telefone usando a 
lista de assinantes do Rio de Janeiro. Valéria trabalha 
há 19 anos numa das maiores centrais de teleatendimento 
do país.
(Prêmio Luis Espinal 2010)

22/11/2011 – Terça-feira

19h30 2a. Sessão

Meia-noite Rio 
Documentário,  Mini  DV,  (Rio  de  Janeiro-RJ,  Brasil)  2010  – 
4'30'' 

Direção  e  Produção: Glauco  Guigon,  J.C.  Oliveira, 
Juliana Milheiro e Rodrigo Séllos. 

Uma viagem de luz, vida e som na meia-noite carioca. 

Diário de Classe 
Documentário, Mini DV, (Fortaleza-CE, Brasil) 2011 - 20' 

Direção: Epitácio Macário 
Produção: ANDES-SN,  SINDUECE,  CETROS  e  Mó  Mintira 
Pictures 

Carência  de professores, rebaixamento salarial, falta 
de bibliotecas e estrutura sucateada... Foram esses os 
fatos que levaram estudantes e professores a heróicas 
greves entre 2005 e 2008 na Universidade Estadual do 
Ceará.

20h00 Retrospectiva Prêmio Luis Espinal

Caso Shell: o lucro acima da vida
Documentário, Mini DV, (SP) 2009 - 26'

Direção: Denise Simeão
Produção: TV  COT  -  Centro  Organizativo  dos 
Trabalhadores

O vídeo trata o caso  de contaminação  promovido  pela 
empresa Shell/Basf no bairro Recanto dos Pássaros, em 
Paulílina-SP.  Os  efeitos  sobre  trabalhadores  e 
moradores  e  sua  luta  pelo  direito  à  saúde  são 
retratados em depoimentos marcantes.
(Prêmio Luis Espinal 2010)

O Trem nosso de cada dia
Documentário, Mini DV, (SP) 2008 - 20'

Direção  e  Produção: Ester  Vieira,  Fernanda  Callefo, 
Nádia Mathias e Priscila Virgínio

O trem por  seus  usuários.  O documentário  explora  os 
conflitos  cotidianos  de  quem  depende  deste  meio  de 
transporte para sobreviver.
(Prêmio Luis Espinal 2010)



23/11/2011 – Quarta-feira

19h30 3a. Sessão

Não Existem Profetas 
Ficção, HD, (Niterói-RJ, Brasil) 2010 - 30' 

Direção: Leonardo B. Bruno 
Produção: Leonardo B. Bruno, Eduardo Biaso e Gabriela 
Alvarenga 

Um rei autoritário guia um grupo de pessoas no começo 
de uma nova era. Neste mundo pós-apocalíptico, essas 
pessoas buscam a segurança de uma terra prometida, mas 
não encontram formas de fugir da rotina imposta pelo 
monarca.

Doméstico 
Documentário, Mini DV, (Buenos Aires, Argentina) 2007 - 1'30'' 

Direção e Produção: Gabriela Golder 

Mujeres rompiendo platos, intentando generar el mayor 
ruido  posible.  Pedir  la  palabra,  hacer  ruido,  decir 
basta. Hartazgo, sometimiento y liberación. El acto de 
romper platos propone la destrucción de pre-conceptos 
sobre la relación que puede establecerse entre la mujer 
y lo doméstico.

20h10 Retrospectiva Prêmio Luis Espinal

Tecido Memória
Documentário, (RJ) 2009 – 70'

Direção: Sergio Leite Lopes e Celso Brandão
Produção: Sergio Leite Lopes, Celso Brandão, Estrela do 
Norte

A  contra-corrente  do  esquecimento  de  sua  importância 
social,  os  trabalhadores  têxteis  de  Pernambuco 
reconstituem  a  sua  vida  cotidiana  no  auge  do  poder 
patronal sobre cidades e bairros industriais; e narram 
a saga de suas lutas por direitos sociais e melhores 
condições de trabalho e moradia até os anos recentes. 
Baseado  em  pesquisa  antropológica  e  historiográfica 
feita desde 1976 e retomada para filmagem entre 2006 e 
2008.
(Prêmio Luis Espinal 2009)

21h30  Premiação e encerramento

Entrega do Prêmio Luis Espinal

Prêmio Luis Espinal

Três obras receberão o Prêmio Luis Espinal. Concorrem 
ao Prêmio todas as obras selecionadas, independente do 
suporte original de produção. O resultado da premiação 
será anunciado ao público no encerramento da Mostra, no 
dia 23 de novembro de 2011.

Luis  Espinal  foi  um  padre  jesuíta  boliviano-catalão, 
jornalista,  cineasta  e  critico  de  cinema,  liderança 
social  ativa  da  Teologia  da  Libertação  na luta  pela 
justiça social e pelos direitos humanos. No decorrer da 
década de 1970, Luis Espinal escreveu na Bolívia vários 
livros  tratando  da  utilização  do  cinema  como 
instrumento  de  conscientização  popular.  É  de  sua 
autoria os livros “Cinema e seu processo Psicológico”, 
“Consciência critica diante do cinema” e “Sociologia do 
Cinema”.  Ele  destacava  a  importância  de  preparar  o 
espectador  para  que seja crítico  diante  do cinema  e 
para que possa reagir positivamente diante dele. Em 21 
de  março  de  1980,  Luis  Espinal  foi  seqüestrado  e 
brutalmente  torturado  até  a  morte.  O  assassinato  do 
padre  Espinal  se  inscreveu  nos  fatos  do  “terrorismo 
preparatório”  do  golpe  de  Estado  de  Garcia  Meza, 
ocorrido em 17 de julho de 1980 na Bolívia.

Em 2007, através do Decreto No. 29067, foi instituido 
na Bolívia o “Dia do Cine Boliviano” em 21 de março, 
para se recordar o aniversário do assassinato de Luis 
Espinal, e para homenagear a sua luta pelo respeito dos 
Direitos Humanos e o estabelecimento da democracia na 
Bolívia. 

Exposição Luis Espinal e o Cinema

Textos  e  livros  de  (e  sobre)  Luis  Espinal  serão 
exibidos durante as sessões. 

Certificados 

Todos os  participantes da Mostra receberão certificado 
conferido pelo Projeto de Extensão Universitária Tela 
Crítica. 



Mostra CineTrabalho Itinerante

A  Mostra  CineTrabalho  é  um  evento  organizado  pelo 
Projeto de Extensão Universitária Tela Crítica, que tem 
o  apoio  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  (PROEX)  da 
Universidade  Estadual  Paulista  “Júlio  de  Mesquita 
Filho”  (UNESP),  do  Grupo  de  Pesquisa  “Estudos  da 
Globalização” e da RET - Rede de Estudos do Trabalho.

O evento é realizado anualmente desde 2006, e tem  como 
objetivo  divulgar  e  estimular  a  produção  audiovisual 
(documentária  ou  ficcional)  que  trata  do  mundo  do 
trabalho no Brasil e na América Latina, buscando dar 
visibilidade às condições de vida e trabalho de homens 
e mulheres, empregados e desempregados.

Em todas as edições da Mostra, as cópias em DVD das 
obras inscritas passam a integrar o acervo do Projeto 
de Extensão Universitária Tela Crítica, com autorização 
dos seus autores para exibições em versões itinerantes 
da Mostra CineTrabalho.

Buscando aumentar a visibilidade ao mundo do trabalho, 
que  a  Mostra  tem  como  objetivo,  disponibilizamos  o 
acervo do Projeto para exibições itinerantes da Mostra 
CineTrabalho  em  Universidades,  em eventos/atividades 
sem fins lucrativos e com entrada franca para público.

   outras informações:  

http://  www.cinetrabalho  .wordpress.com  

http://www.marilia.unesp.br

Museu da Imagem e do Som de Campinas 

O Museu da Imagem e Som de Campinas, criado em 1975 e 
vinculado  à  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  reúne, 
preserva  e  contribui  para  a  divulgação  da  memória 
audiovisual  da  cidade.  O  acervo  do  MIS  abrange  a 
produção  local  e  regional  de  cinema,  fotografia, 
música, áudio e vídeo, além de equipamentos de produção 
e reprodução de som e imagem. Desde sua fundação, o 
museu cumpre sua missão de captar, organizar, preservar 
e  divulgar  esses  registros,  além  de  abordar  os 
elementos significativos do desenvolvimento e do uso da 
tecnologia  audiovisual  nas  artes  e  nas  manifestações 
sociais. 

Endereço: Rua Regente Feijó, 859  - Centro - Campinas

Promoção
Projeto de Extensão Universitária Tela Crítica
Grupo de Pesquisa “Estudos da Globalização”

RET - Rede de Estudos do Trabalho

Apoio
Pró-Reitoria de Extensão Universitária

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
MIS – Museu da Imagem e do Som de Campinas

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Cultura

Serviço Técnico de Informática - STI 
STAEPE - Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 

Extensão 
Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp

Organização
Projeto de Extensão Universitária Tela Crítica

Coordenação geral
Prof. Dr. Giovanni Alves

Curadoria
Elson Menegazzo

Projeto de Extensão Universitária

http://www.telacritica.org

http://twitter.com/cinetrabalho
http://www.telacritica.org/
http://www.marilia.unesp.br/
http://twitter.com/cinetrabalho
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