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26/06
06/201
/2012
2 - Terça-feira

25/06/2012 - Segunda-feira
18h00 Abertura

16h00 2a. Sessão

Elson Menegazzo – Curador da Mostra

Aterro
18h05 1a. Sessão
A Melhor Idade
(Brasil) Ficção, HD, 2012 - 14'
Direção: Angelo Defanti
Produção: Bárbara Defanti, Felippe Mussel
Meu nome é Antenor, tenho 70 anos e uma ferida na
perna. Tive que escolher entre o remédio pra diabetes e
a mensalidade de TV de cabo. Escolhi a TV. Aos setenta
anos, quem precisa de pernas?

(Brasil) Documentário, HD, 2011 - 72'
Direção: Marcelo Reis
Produção: Marcelo Reis e Patrícia Vieira
Belo Horizonte é uma cidade planejada, construída e
inaugurada sob os preceitos progressistas no final do
século XIX. Em cerca de meio século, sua produção de
lixo ultrapassou os limites do sistema de gestão de
resíduos e todo o lixo passou a ser jogado a céu aberto
a menos de 5 km do centro da cidade. Aterro é um filme
sobre sete mulheres pioneiras da catação de lixo no
Brasil. Diante do atual e controverso sistema de
aterragem, elas falam do aparente inevitável destino do
lixo.

18h20 Retrospectiva Prêmio Luis Espinal
Las Partículas Elementales

18h00 3a. Sessão

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'.

Sinfonia em São Paulo
(Brasil) Documentário, HD, 2012 - 6'
Direção e Produção: Davi Mello e Gustavo Costa
São Paulo - 458 anos. Os ruídos da capital paulista, as
canções do povo e a diversidade em rodas. A emoção de
um artista e os corações pulsantes por São Paulo.

18h35 Palestra
A construção audiovisual sobre a memória e a
identidade de ex-trabalhadores
Prof. Dra. Gabriela Golder
Universidad Nacional Tres de Febrero (Argentina)
A palestra será baseada no processo de produção
audiovisual sobre a memória e a identidade de extrabalhadores em uma situação de não trabalho, tendo
como ponto de partida a produção audiovisual da Profa.
Golder. Primeiro, serão comentados os processos de
pesquisa e de produção da obra REOCUPACIÓN, que trata
dos movimentos corporais produzidos por pessoas que
possuíam um trabalho e que não o possuem mais, por
razões alheias a suas próprias decisões, com a
reprodução dos movimentos dos ex-trabalhadores fora de
seus cenários de trabalho habitual. Segundo, abordará
como a obra audiovisual pode se articular como uma
exploração no mundo do trabalho, com o registro do
saber de outros, os gestos de outros, recolher
testemunhos, ações e signos que tendem a desaparecer.
Como organiza a vida de um homem que já não tem
trabalho?
O
que
fazem
de
suas
mãos?
De
suas
habilidades? De todos os saberes aprendidos? De sua
identidade? De sua memória? Terceiro, tendo como eixo
as questões anteriores, se abordará como a produção
audiovisual sobre a memória e a identidade dos (ex-)
trabalhadores pode contribuir para os estudos sociais
sobre o mundo do trabalho.

Educadores populares. Quehaceres y desafíos
(Argentina) Documentário, DV, 2011 - 34'
Direção: Caudia Figari e Marcelo Hernández
Produção:
Investigadores/as
Centro
de
Estudios
e
Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET); Programa de
Estudios Críticos sobre Movimiento Obrero (PECMO);
docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de
Luján; Sofovial
El relato de este video-proceso se construye a partir
del
trabajo
en
talleres
que
contaron
con
la
participación de educadores populares junto a docentes
y estudiantes de la universidad (UNLu), espacios que
favorecieron la reflexión y producción colectiva acerca
del sentido de la educación popular, el rol de los
educadores y los vínculos entre las políticas públicas
y
las
organizaciones
que
movilizan
diversas
experiencias.

18h45 Conversa com os diretores
Caudia Figari e Marcelo Hernández possuem
experiência
na produção de documentários e vídeos processos sobre
as temáticas sócio-laboral e educação popular. Também,
têm
refletido
sobre
o
uso
crítico
dos
meios
audiovisuais na pesquisa social e a necessidade de se
produzir materiais que possibilitem a problematização,
com os trabalhadores, sobre os resultados das pesquisas
que abordam temas relacionados ao disciplinamento no
trabalho, a resistência e organização dos trabalhadores
e aos vínculos entre processos de trabalho e de
formação.

28/06
06/201
/2012
2 - Quinta
Quinta-feira

27/06/2012 - Quarta-feira
16h00 4a. Sessão

18h00 6a. Sessão

Fragmentos

Relações de Trabalho no Porto Caiuá

(Brasil) Documentário, 2011 - 70'
Direção: Profa. Dra. Maria Aparecida de Morais Silva
Edição e Finalização: Letícia Ferreira e Natália
Takekoshi

(Brasil) Documentário, Mini DV, 2011 - 23'

As histórias narradas neste documentário reportam-se
aos
fragmentos
das
experiências
vividas
por
trabalhadoras e trabalhadores rurais nos canaviais e
laranjais paulistas. Seus corpos refletem as duras
condições de trabalho impostas pelas empresas ao longo
de suas trajetórias laborais. São histórias marcadas
pela
História.
Baseado
em
pesquisa
sociológica
realizada em 2005, após denúncia das mortes de
trabalhadores nos canaviais paulistas. O Projeto de
pesquisa
foi
coordenado
pela
Profa.
Dra.
Maria
Aparecida de Morais Silva, com apoio do CNPq, FAPESP,
Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), UFSCar e
Unesp.

Comunidade de pescadores, do interior do Mato Grosso do
Sul, luta por sua sobrevivência tendo como alternativa
o desenvolvimento sustentável.

Direção: Alessandra B. Chaves
Produção: Júlio C. K. Macedo

Pacobá
(Brasil) Ficção, HD, 2012 - 22'
Direção: Thiago de Miranda
Produção: Rafael Naves Beauchamps
No Vale do Ribeira (São Paulo), uma família luta e
resiste para sobreviver com sua pequena propriedade.

A Saga de Maria Antônia
Projeto Redução da Informalidade por Meio do
Diálogo Social
(Brasil) Documentário, 2011 - 17'
Direção: Pedro Aspahan
Produção: Morgana Rissinger
Os depoimentos espontâneos relatam as experiências de
trabalhadores
nos
setores
da
construção
civil,
confecções e rural, no ambito do Projeto, coordenado
pelo DIEESE.

(Brasil) Ficção, HD, 2011 - 19'
Direção: Alexandre Estevanato
Produção: Estevacine Filmes
Uma mulher com seus sete filhos, vai para o Estado de
São Paulo tentar uma vida mais digna e um futuro melhor
para sua família. Diante o peso do trabalho diário, seu
refugio acaba sendo, além dos filhos, a sua viola. Ela
toca viola para os filhos dormirem e ao mesmo tempo se
regozija ao som de seu instrumento, que vem de outras
gerações de sua família. Uma realidade em que para
comer é preciso sofrer e para viver é necessário
sonhar.

18h00 5a. Sessão
19h20
Carne, Osso
(Brasil) Documentário, HD, 2011 – 65'
Direção: Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros
Produção: Maurício Hashizume
Na esteira do aumento do consumo de carne e frango no
País e da exportação alcançada pelos frigoríficos
brasileiros, as jornadas de seus trabalhadores vêm se
tornando cada vez mais estafantes, penosas e perigosas.
A exigência de um rendimento crescente nas linhas de
produção
obriga
os
funcionários
a
uma
rotina
progressivamente mais rápida, implicando a realização
de diversos movimentos repetitivos por minuto, o que
vêm levando a inúmeros problemas de saúde. Tendinites,
dores, artroses, atrofias de nervos, problemas de
juntas e de coluna integram o quadro de doenças
profissionais do setor, muitas vezes responsáveis pela
incapacitação de diversos empregados – alguns deles,
não só para funções no mercado dos frigoríficos, mas
para todo e qualquer trabalho, em faixas etárias
relativamente jovens.

Premiação e encerramento

Prêmio Luis Espinal
Até três obras serão indicadas para receber 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.

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
obras inscritas passam a integrar o acervo
de Extensão Universitária Tela Crítica, com
dos seus autores para exibições em versões
da Mostra CineTrabalho.

em DVD das
do Projeto
autorização
itinerantes

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.

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”
Serviço Técnico de Informática - STI
STAEPE - Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão
Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp

Organização
outras informações:

Projeto de Extensão Universitária Tela Crítica

http://www.cinetrabalho.wordpress.com
http://www.marilia.unesp.br

Coordenação geral
Prof. Dr. Giovanni Alves

Curadoria
Elson Menegazzo

Endereço:
Faculdade de Filosofia e Ciências - UNESP
Av. Higyno Muzzi Filho, 737
Câmpus Universitário
17525-900 - Marília, SP

Projeto de Extensão Universitária

http://www.telacritica.org

