
CINEMA E TRABALHO – UM TEXTO COLETIVO 
 

Um texto coletivo, uma leitura e uma escrita sobre o cinema e com as 
ferramentas dele sobre a figuração da classe trabalhadora ao longo da 
história da sétima arte. “Cinema e Trabalho” é uma disciplina teórico-prática 
dedicada ao estudo da cinematografia que usou o trabalho como tema. 
Conceitos sobre trabalho são fundamentados e concatenados com acervos 
projetados e debatidos nas aulas. As aulas organizam-se em 5 blocos ao 
longo do curso: 1) nova morfologia do trabalho, 2) sociedade industrial, 3) 
trabalho rural, 4) trabalho informal, 5) trabalho e autogestão. Alguns critérios 
para as análises são: a) orientação de um foco para os cinedebates; b) 
apresentação de sugestões dos estudantes para composição de um novo 
acervo; c) recorte de fragmentos que recuperem com clareza o argumento 
central do filme selecionado (qual a perspectiva assumida na narrativa?); d) 
montagem de uma curadoria para uma mostra em uma atividade da 
universidade na rua (roteirização de blocos com os fragmentos recortados de 
filmes sobre o tema da disciplina); f) preparação de sínteses textuais, a partir 
das discussões realizadas em sala, para apresentar as questões da mostra 
no formato banner; g) mostra realizada em evento aberto pela UFRJ e 
oferecida a público amplo no Parque Madureira em 29/06. 

Abaixo, envio fotos da mostra e os cartazes expostos. Abaixo disso 
tudo, cocluo minha avaliação. 
 

  
 

  
 

  
 
 



CARTAZES EXPOSTOS: 



 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



Conclusão: 
 

 Resultado coletivo e interdisciplinar, o texto produzido foi um 
cinedebate para uma ação na rua, uma ação-sessão. Trabalhar os 
fragmentos ao longo do curso permitiu gerar foco e, com isso, perceber 
criticamente as estratégias discursivas e suas matrizes ideológicas filme a 
filme. Um fragmento é uma fagulha que indicia um incêndio, como pensava o 
filósofo que gostava de escrever com a lógica da montagem cinematográfica, 
pois “a verdadeira imagem do passado perpassa veloz”. Benjamin via na 
montagem a verdadeira expressão do nosso tempo, a “criação da 
coletividade”. As massas, já que expressam o cinema e por ele são educadas 
a expressarem-se, acabam se acostumando ao estímulo cognitivo exposto e 
identificam-se com as identidades e condições sociais e culturais 
naturalizadas. Isso porque os padrões sensórios e narrativos dos filmes de 
massa emulariam processos e ritmos do universo do trabalho. O cinema, 
para Benjamin, seria o espaço de os trabalhadores se vingarem da máquina, 
que na vida real os controla. A técnica semelha ao ilusionismo, de onde aliás 
a linguagem provém, e visa projetar o real, depurando gostos e interesses 
econômicos e políticos. Se para Benjamin, escrever a história recente 
dependeria de uma técnica narrativa contemporânea, a montagem poderia 
ser uma arma de divulgação de ideias e estímulos sensórios emancipadores, 
da mesma forma que hegemonicamente fazem o contrário ao disciplinarem 
gostos, comportamentos e respostas coerentes com a organização social do 
mundo do trabalho. “A realidade, aparentemente depurada de qualquer 
intervenção técnica, acaba se revelando artificial, e a visão da realidade 
imediata não é mais que a visão de uma flor azul no jardim da técnica.” 
(BENJAMINS, A obra de arte na era..., p. 186) Flor artificial, imagem 
luminosa da realidade, o cinema projetado pode despertar ótimas reflexões 
numa roda de cinedebate. Mas pode certamente agregar um olhar crítico aos 
envolvidos no exame de acervos sobre um tema e os argumentos sociais, 
estéticos e técnicos de um filme. Leitura e escrita foram amplamente 
trabalhadas na disciplina, seja nas fichas de leitura para os debates, nas 
relatorias para cada aula, no recorte de uma cena dos filmes analisados, nos 
textos críticos escritos, seja no argumento geral e na sequência narrativa da 
mostra. Cinema e Trabalho concluiu suas ações avaliando seu processo e 
seu produto, oriundo certamente do jeito como coletivamente 
compreendemos e pudemos contribuir com a disciplina. 

Como resultado geral, além da contribuição para a formação dos 
estudantes do NIDES, foi possível realizar a mostra, que pode ser inclusive 
replicada pelos estudantes em outros espaços públicos. Por fim, para o GEM, 
onde a disciplina aconteceu nas sextas de 13 às 17 hs de março a junho de 
2019, ficou uma metodologia nascida no estudo da organização da própria 
disciplina, revista em sua ementa e em seu planejamento com o 
reaproveitamento de estratégias que deram certo em outras edições da 
disciplina Cinema e Trabalho. Esta metodologia pode ter, inclusive, um 
caráter de oficina em ambientes formativos, uma oficina de produção de 
cinema, usando a lógica da mostra: manter o eixo narrativo dividido em 
blocos (Estado e Sociedade, Desenvolvimento e Trabalho, Lutas Sociais), a 
partir do filme Encontro com Milton Santos, de Sílvio Tendler, substituindo e 
remontando a linha do tempo, mas com os acervos dos envolvidos. 


