II – MOSTRA DE VÍDEOS-DOCUMENTÁRIOS SOBRE TRABALHOEDUCAÇÃO
I Mostra de vídeos-documentários sobre trabalho-educação e temáticas afins
Coordenação: GT09 – Trabalho e Educação
Local: Hotel Glória – Sala de TV

2ª feira – 18 de outubro – 19 h
Projeção e debate

Diálogos
(DVD, 30’) – Apresenta um painel diversificado de rostos, trajetórias, demandas e
reflexões de jovens de seis países da América do Sul. São jovens que narram suas
experiências de vida, marcadas pelas rápidas mudanças no mercado de trabalho e pela
defasagem dos currículos escolares. Descrevem as distintas formas de violência física e
simbólica que os(as) atingem como jovens, mulheres, negros(as), indígenas, moradores(as)
de áreas rurais e de periferias urbanas. Questões sobre diferentes orientações sexuais e
sobre drogas também fazem parte de um rico debate entre jovens que buscam caminhos
para fazer valer seus direitos perante a sociedade e o Estado.

De: Beto Novaes (UFRJ) e Eliane Ribeiro (UNIRIO e UERJ)
Apoio: IDRC – International Development Research Centre – Canadá. IBASE/POLIS
GT proponente: GT18 – Educação de Pessoas Jovens e Adultas

Trabalho e Formação Profissional em Saúde na Corda Bamba de Sombrinha

(DVD, 25’40’’) - Na corda bamba de sombrinha, a saúde pública e a formação profissional
na área vêm tentando se equilibrar por sobre uma realidade histórica complexa, permeada
por múltiplas determinações e disputas políticas intensas. o vídeo se estrutura em torno de
entrevistas com personagens que vivenciaram a 8a Conferência e o Processo Constituinte,
bem como acompanharam os debates no campo da educação e da formação de

trabalhadores, contribuindo para elucidar aspectos importantes relativos à formação de
trabalhadores para a saúde no Brasil.

De: Júlio César França Lima e Ialê Falleiros (EPSJV/ FIOCRUZ)
Apoio: FIOCRUZ – OPAS – Ministério da Saúde
GT proponente: GT09 – Trabalho e Educação

3ª feira – 19 de outubro – 17h
Projeção e debate

Mosaico Esperança

(DVD, 30’) – No contato direto com trabalhadores da reciclagem em Florianópolis, as
estudantes compartilharam momentos de intensa vivência na atividade que executam – a
separação de materiais recicláveis para comercialização, e puderam, dessa forma, lançar um
olhar pedagógico para a relação entre o trabalho precário que executam e a educação, ou a
sua não-escolarização. As falas dos recicladores sobre seu trabalho e sua vida – cultura,
identidade, sonhos – são mostradas nesse vídeo, que, como um mosaico, vai sendo
composto com pequenos fragmentos até formar um desenho: o retrato desse trabalhador.

De: Gabriela Albanás Couto, Karine Sulzbacher e Ricardo Weshenfelder (UFSC)
GT proponente: GT09 – Trabalho e Educação

Juventude com vida provisória e em suspenso (exibido na mostra de 2009)
(DVD, 40’) – Evidencia, mediante depoimentos de jovens, especialmente de classe popular
para que as políticas públicas que relacionam formação, emprego e renda se dirigem, como
os

mesmo

explicitam

a

De Gaudêncio Frigotto (UERJ).
Apoio: CNPq/ FAPERJ/UERJ
GT proponente: GT09– Trabalho e Educação

fragilidade

destas

políticas.

