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Inside Job A Verdade da crise 

Através de uma pesquisa extensiva e entrevistas 

com economistas, políticos e jornalistas, "Inside 

Job - A Verdade da Crise", mostra-nos as relações 

corruptas existentes entre as várias partes da socie-

dade. Narrado pelo ator Matt Damon e realizado 

por Charles Fergunson, este é o primeiro filme 

que expõe a verdade acerca da crise econômica de 

2008. A catástrofe, que custou mais de $20 tri-

lhões, fez com que milhões de pessoas tenham 

perdido as suas casas e empregos.  

Zeitgeist 
Em forma de documentário este filme de-

fende "a necessidade de uma transição do a-

tual paradigma monetário que rege as socie-

dades do mundo inteiro, para um novo pa-

radigma de sustentabilidade social designado 

de «Economia Baseada em Recursos»". Os 

três temas centrais deste filme são o com-

portamento humano, economia monetária 

 Da Servidão moderna 
“A servidão moderna é uma escravidão voluntária, con-

sentida pela multidão de escravos que se arrastam pela 

face da terra. Eles mesmos compram as mercadorias que 

os escravizam cada vez mais. Eles mesmos procuram um 

trabalho cada vez mais alienante que lhes é dado, se de-

monstram estar suficientemente domados. Eles mesmos 

escolhem os mestres a quem deverão servir. Para que es-

ta tragédia absurda possa ter lugar, foi necessário tirar 

desta classe a consciência de sua exploração e de sua ali-

enação. Aí está a estranha modernidade da nossa época. 

Contrariamente aos escravos da antiguidade, aos servos 

da Idade média e aos operários das primeiras revoluções 

industriais, estamos hoje em dia frente a uma classe to-

talmente escravizada, só que não sabe, ou melhor, não 

quer saber. Eles ignoram o que deveria ser a única e le-

gítima reação dos explorados. Aceitam sem discutir a 

vida lamentável que se planejou para eles. A renúncia e a 

resignação são a fonte de sua desgraça.”  

 Todas as sextas às 15h local CSA sala 3.06 
Para todas as sessões haverá distribuição de pipoca! 
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