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Momento Indicação:

- FIlme - Diamante de Sangue - dirigido por Edward Zwick. O filme se

passa em Serra Leoa, um país da África Ocidental na década de 90, a

história do filme se passa em meio a uma guerra civil entre o

governo da Serra Leoa e grupos que resistem que contestam esse

governo. É abordado sobre mineração de diamantes, desigualdade e

questões sociais são abordados no filme.

- FIlme - Tempos Modernos - Um filme clássico estrelado e dirigido

por Charlie Chaplin, demonstrando como era a vida de um

trabalhador de uma fábrica na inglaterra no início do século XX. O

filme traz à tona discussões sobre trabalho e relações de poder no

modo de produção capitalista. 

- Banda: francisco el hombre com a música “dolar”: a música

traz uma crítica ao sistema de produção capitalista

demonstrando como é a vida de um trabalhador durante o

dia forçado a trabalhar exaustivamente e seu adoecimento. 

- Filme: O poço, com direção do Galder Gaztelu que fala sobre

desigualdade social, privilégios, divisões de classe

Money: palavra inglesa que significa "dinheiro". Também é usada no Brasil com o mesmo

significado.

Proprietários Capitalistas: pessoas proprietárias dos meios de produção, no sistema econômico do capitalismo

eles empregam os trabalhadores e os pagam salários em troca de sua mão de obra.

Individualidades: características, elementos que diferencia uma pessoa ou uma cultura da outra. Qualidade

daquilo que está presente em uma cultura ou em um determinado indivíduo.

Consumo: está associado à prática econômica de adquirir bens e serviços. Quando se compra algum item, está

se consumindo aquela unidade.

Dólar: é a moeda criada pelo governo norte-americano, vigente nos Estados Unidos e também em outros

países, como fundo de reserva, sendo simbolo USD  US$ (Fundo Monetário Internacional)
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