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TRABALHO E CINEMA: O MUNDO DO TRABALHO ATRAVÉS DO CINEMA

EMENTA

Discutir problemáticas do mundo do trabalho através da exibição e discussão de filmes do
cinema mundial. Num primeiro momento, iremos expor um panorama histórico do
desenvolvimento do capitalismo global e apresentar elementos teórico-categoriais para
discutir as formas de precarização do trabalho no século XXI. Depois, iremos tratar da
metodologia de análise crítica de filmes para finalmente, tratar de temáticas candentes do
mundo do trabalho no século XXI, como, por exemplo, desemprego, precarização do
trabalho, novos métodos de gestão, consciência de classe e sindicalismo, por meio da
exibição e debate crítico de filmes produzidos nos últimos vinte anos (1997-20170 no
Brasil e no mundo.
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