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hipótese-‐chave	  
•  O	  Ensino	  de	  Ciência	  Econômica,	  depois	  de	  sua	  depuração,	  

ocorrida	  ao	  longo	  do	  século	  XX,	  afastando-‐se	  das	  Ciências	  
Humanas	  e	  Sociais	  Afins,	  na	  vã	  tenta4va	  de	  ganhar	  status	  
cien7fico	  com	  seu	  uso	  da	  linguagem	  matemá4ca	  das	  Ciências	  
Exatas,	  separou-‐se	  em	  Microeconomia	  e	  Macroeconomia.	  	  

•  A	  microeconomia	  trata	  das	  decisões	  dos	  agentes	  econômicos,	  	  
a	  macroeconomia,	  da	  resultante	  sistêmica	  dessas	  diversas	  
decisões.	  	  

•  Porém,	  hoje,	  necessita	  recons4tuir-‐se	  e	  transitar	  da	  	  
formação	  de	  profissionais	  especialistas	  para	  a	  de	  generalistas,	  
retomando	  a	  metodologia	  interdisciplinar	  inicial.	  	  
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Método	  de	  Análise	  Mul,disciplinar	  

•  Está	  sendo	  retomado	  o	  
caráter	  mulKdisciplinar	  
do	  conhecimento	  dos	  
primórdios	  da	  
Economia	  Polí,ca	  ao	  se	  
empenhar	  em	  conhecer	  
o	  comportamento	  
humano	  na	  tomada	  de	  
decisões	  econômicas	  de	  
comprar,	  vender	  ou	  
inves,r.	  	  

•  Áreas	  dis,ntas	  da	  
Ciência	  estão	  somando	  
esforços	  e	  recursos	  para	  
estruturar	  a	  área	  de	  
pesquisa	  des4nada	  a	  
cumprir	  essa	  tarefa:	  	  
a	  Neuroeconomia.	  
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dupla	  argumentação	  
Lado	  da	  demanda:	  
profissionais	  polivalentes	  e	  
criaKvos	  
•  Necessidade	  de	  flexibilidade	  

na	  capacitação,	  adaptação	  e	  
adequação	  a	  quaisquer	  
oportunidades	  surgidas,	  
eventualmente,	  para	  os	  
jovens	  conseguirem	  alguma	  
ocupação.	  	  

Lado	  da	  oferta:	  	  
capacitação	  profissional	  
•  União	  de	  ferramentas	  de	  

invesKgação	  e	  
conhecimentos	  	  
não	  só	  de	  Filosofia,	  Polí,ca,	  
Sociologia,	  e	  Economia,	  
como	  também	  de	  
Psicologia,	  Biologia,	  e	  
Neurologia.	  	  

•  Formação	  mulKcultural	  
amplia	  o	  leque	  de	  
conhecimentos	  do	  
graduando.	   6	  



mercado	  de	  trabalho	  e	  ensino	  
•  O	  avanço	  na	  capacidade	  

computacional,	  inclusive	  do	  
cérebro	  humano,	  e	  	  
	  

•  a	  maior	  disponibilidade	  de	  
informações	  online	  em	  
diversas	  áreas	  de	  
conhecimento	  permitem	  	  
	  

•  o	  aumento	  da	  produKvidade	  
com	  poucos	  profissionais	  
atendendo	  a	  muitas	  
demandas.	  

•  Sem	  deixar	  de	  ,rar	  	  
a	  importância	  da	  	  
formação	  especializada	  	  
na	  pós-‐graduação,	  	  
na	  educação	  massiva	  oferecida	  
no	  ensino	  superior	  necessita-‐se	  
de	  acrescentar	  o	  uso	  de	  novos	  
instrumentos	  didáKcos	  	  
para	  angariar	  a	  atenção	  de	  
estudantes	  da	  geração	  na4va-‐
digital.	  	  
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esoterismo:	  compreensível	  apenas	  
por	  poucos	  iniciados	  	  

•  Caso	  não	  ocorra	  também	  
uma	  atualização	  curricular,	  
no	  senKdo	  interdisciplinar,	  
correr-‐se-‐á	  o	  risco	  fatal	  de	  
cair	  a	  demanda	  pelos	  cursos	  
de	  Ciência	  Econômica,	  	  
seja	  por	  falta	  de	  perspec4va	  
de	  colocação	  futura,	  	  
seja	  por	  falta	  de	  interesse	  
dos	  estudantes	  em	  
especialização	  precoce	  em	  
modelagem	  econométrica	  
ou	  esotérica.	  	  

•  O	  adje,vo	  “esotérico”	  
qualifica	  o	  ensino	  que,	  	  
em	  certas	  escolas	  da	  Grécia	  
an4ga,	  era	  des4nado	  a	  
discípulos	  par4cularmente	  
qualificados,	  para	  
completar	  e	  aprofundar	  a	  
doutrina.	  

•  Ensinamento	  ministrado	  a	  
círculo	  restrito	  de	  ouvintes	  
adeptos	  de	  uma	  doutrina	  
fundamentada	  em	  
conhecimentos	  de	  ordem	  
sobrenatural.	  	   8	  



demanda	  x	  oferta	  

•  Os	  estudantes	  de	  
Economia,	  desejando	  
tornar-‐se	  líderes	  e/ou	  
estrategistas	  em	  suas	  
a,vidades,	  demandam	  
maiores	  informações	  e	  
análises	  sobre	  a	  vida	  
socioeconômica,	  
polí4ca	  e	  cultural	  
contemporânea.	  

•  À	  Economia,	  no	  molde	  
ortodoxo	  em	  que	  está	  
sendo	  ensinada	  na	  maioria	  
das	  faculdades,	  
confirmando	  a	  tendência	  de	  
queda	  de	  matrículas	  em	  
seus	  cursos	  de	  graduação,	  
restará	  no	  futuro	  ser	  apenas	  
responsável	  pelo	  
oferecimento	  de	  algumas	  
“disciplinas	  de	  serviço”	  em	  
outros	  cursos.	  
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Programa	  e	  Bibliografia	  
Método	  de	  perseguição	  da	  evolução	  cien7fica,	  	  

ou	  seja,	  como	  as	  teorias	  econômicas	  	  
se	  desdobraram	  a	  par,r	  de	  uma	  	  
metodologia	  abstrato-‐deduKva	  e,	  
ques,onadas	  sempre	  pela	  rival	  	  
metodologia	  histórico-‐induKva,	  	  
alcançam	  hoje	  uma	  fronteira	  de	  
reconhecimento	  da	  complexidade	  
interdisciplinar	  de	  seu	  objeto.	  	  



Era	  uma	  vez...	  	  

•  Analisar	  os	  critérios	  de	  parKção	  da	  realidade	  –	  O	  Todo	  
–	  em	  alguns	  conceitos	  e	  teorias	  básicos,	  pela	  ordem,	  	  
da	  PolíKca,	  da	  Sociologia	  e	  da	  Psicologia.	  	  

•  O	  objeKvo	  é	  conhecer	  as	  metodologias	  Ciências	  Afins	  à	  
Ciência	  Econômica	  com	  a	  verificação	  da	  possibilidade	  de	  
reincorporá-‐las	  (ou	  não),	  ao	  final,	  em	  	  
uma	  análise	  mul4disciplinar,	  macrossocial,	  sistêmica	  e	  
estruturalmente	  complexa,	  com	  fundamentos	  em	  
Psicologia	  Econômico-‐Comportamental.	  
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Todos	  os	  dias...	  
•  Somos	  bombardeados	  pelo	  pensamento	  ortodoxo	  dominante!	  	  

•  Obje,vo	  de	  recuperar,	  brevemente,	  	  
seu	  caminho	  histórico-‐ideológico	  para	  se	  tornar	  hegemônico.	  	  

•  Seguindo	  esse	  percurso,	  par,r	  da	  análise	  dos	  diversos	  	  
métodos	  dos	  filósofos	  gregos	  –	  racionalistas	  e	  empiristas	  –,	  
inspiração	  seminal,	  respec,vamente,	  dos	  métodos	  	  
abstrato-‐dedu4vo	  e	  histórico-‐indu4vo	  nos	  quais	  se	  divide	  a	  	  
Filosofia	  da	  Ciência	  Ocidental.	  	  
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Todos	  os	  dias...	  
•  Em	  seguida,	  analisar	  o	  individualismo	  libertário,	  isto	  é,	  	  

a	  ideia-‐chave	  para	  revoluções	  e	  conquistas	  sociais	  nos	  séculos	  
XVII	  e	  XVIII;	  então	  poli,camente	  progressista,	  o	  individualismo	  
necessitava	  da	  Economia	  Polí4ca	  da	  Ordem	  Espontânea	  	  
para	  lhe	  dar	  uma	  legi,midade	  racionalista.	  	  

•  A	  ideia	  dos	  indivíduos	  autônomos	  é	  abarcada	  pela	  ideologia	  do	  
liberalismo	  econômico,	  desde	  o	  princípio	  do	  “laissez-‐faire”	  ou	  da	  
não-‐interferência	  governamental	  até	  o	  ultra-‐liberalismo	  da	  Escola	  
Austríaca,	  ressurgindo	  recentemente	  através	  do	  neoliberalismo.	  	  

•  Essa	  é	  a	  via	  crucis	  da	  formação	  doutrinária	  de	  economistas	  
ortodoxos	  contraposta	  à	  formação	  doutrinária	  de	  economistas	  
heterodoxos	  de	  esquerda.	  
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Até	  que	  em	  certo	  dia...	  
•  Obje,vo	  de	  enfrentar	  uma	  outra	  ruptura,	  	  

a	  separação	  entre	  a	  Micro	  e	  o	  Macro.	  	  

•  A	  análise	  de	  qualquer	  fenômeno	  econômico,	  tradicionalmente,	  
deveria	  apontar	  causas	  macroeconômicas	  e	  microeconômicas.	  	  

•  A	  análise	  macroeconômica	  da	  crise	  deveria	  salientar	  também	  
seus	  fundamentos	  microeconômicos.	  	  

•  A	  análise	  microeconômica	  não	  deveria	  ter	  se	  esquecido	  de	  que	  	  
a	  possível	  crise	  sistêmica,	  resultante	  da	  interação	  da	  pluralidade	  
de	  decisões	  descentralizadas,	  descoordenadas	  e	  desinformadas	  
umas	  das	  outras,	  cons,tuía	  risco	  não-‐diversificável.	  	  

14	  



Por	  causa	  disso...	  
•  Esboço	  três	  perfis	  de	  invesKdores	  no	  mercado	  de	  capitais:	  	  

o	  homo	  economicus,	  o	  homo	  sapiens,	  e	  o	  homo	  pragma4cus.	  	  

•  Proponho	  que	  existe	  diversidade	  de	  comportamentos	  dos	  
inves,dores	  e	  não	  a	  uniformidade	  racional	  que	  se	  poderia	  inferir	  
de	  leitura	  apressada	  da	  hipótese	  abstrata	  do	  homo	  economicus.	  	  

•  Os	  vieses	  heurísKcos,	  estudados	  pelas	  Finanças	  
Comportamentais,	  são	  distribuídas	  de	  forma	  heterogênea	  entre	  
os	  inves,dores,	  pois	  as	  mentes	  dos	  homo	  sapiens	  são	  múl,plas.	  	  

•  A	  arte	  da	  especulação,	  sugerida	  pela	  práxis	  do	  	  
homo	  pragma4cus,	  é	  par,cular,	  discricionária,	  datada	  e	  	  
localizada	  em	  cada	  mercado.	  	   15	  



Nova	  Provação...	  
•  Faço	  uma	  releitura	  dos	  primeiros	  autores	  reconhecidos	  como	  

economistas.	  	  

•  Por	  terem	  se	  formado	  no	  debate	  filosófico,	  eles	  trataram	  tanto	  
dos	  fenômenos	  sociais	  quanto	  dos	  comportamentos	  individuais:	  
poderiam	  também	  ser	  considerados	  psicólogos	  avant	  la	  leUre.	  	  

•  O	  objeKvo	  é	  recuperar,	  sinte,camente,	  a	  história	  desse	  
pensamento	  econômico	  mul4disciplinar.	  	  

•  Mostro	  como	  Adam	  Smith,	  Jeremy	  Bentham,	  John	  Stuart	  Mill,	  
Thorstein	  Veblen,	  John	  Hobson,	  Adolf	  Berle	  &	  Gardiner	  Means,	  
entre	  outros,	  usaram	  diversos	  conceitos	  psicológicos,	  
comportamentais	  e	  insKtucionais	  em	  suas	  obras.	  	   16	  



Reprovação	  Por	  Causa	  da...	  
•  Uma	  Macroeconomia	  Comportamental	  não	  pode	  ser	  apenas	  

holista;	  é	  necessário	  construir	  a	  ontologia	  de	  seus	  elementos.	  	  

•  O	  pensamento	  sistêmico	  não	  nega	  o	  racionalismo,	  mas	  acredita	  
que	  nem	  todas	  as	  decisões	  dos	  seres	  humanos	  sejam	  racionais.	  	  

•  Compreender	  a	  resultante	  dos	  comportamentos	  individuais	  
heterogêneos	  exige	  conhecimento	  interdisciplinar	  	  
tanto	  para	  entender	  essa	  individualização	  	  
quanto	  para	  perceber	  sua	  sistema4zação.	  	  

•  O	  objeKvo	  é	  alcançar	  uma	  visão	  sistemá4ca,	  isto	  é,	  uma	  
capacidade	  de	  iden,ficar	  as	  ligações	  entre	  comportamentos	  
par4culares	  e	  fatos	  sociais	  do	  sistema	  como	  um	  todo	  complexo.	  17	  



Finalmente...	  
•  Chego	  à	  experiência	  didáKca	  com	  interdisciplinaridade,	  

narrando	  o	  percurso	  do	  meu	  Curso	  “Economia	  no	  Cinema”:	  	  
a	  geração	  atual	  dos	  alunos	  aprende	  melhor	  através	  da	  	  
audição,	  visão	  e	  ação	  (ouvir-‐ver-‐fazer),	  	  
exigindo	  a	  adoção	  de	  métodos	  não	  tradicionais	  de	  ensino.	  	  

•  O	  curso,	  focalizando	  as	  Grandes	  Eras	  da	  Evolução	  Humana	  por	  
meio	  de	  filmes,	  vistos	  e	  discu,dos	  com	  base	  em	  leituras	  prévias,	  
representam	  o	  acúmulo	  da	  experiência	  humana	  realizado	  em	  
Literatura,	  História,	  Filosofia,	  Psicologia,	  Antropologia,	  Sociologia,	  
Polí,ca	  ou	  Economia:	  ultrapassam	  as	  fronteiras	  dessas	  
disciplinas,	  superando	  a	  repar4ção	  da	  realidade.	  	  

•  O	  principal	  resultado	  almejado	  é	  formar,	  culturalmente,	  	  
bons	  cidadãos.	   18	  



Era	  uma	  vez...	  

•  A	  história	  da	  relação	  de	  
aprendizagem	  de	  um	  
discípulo	  com	  seus	  
mestres,	  em	  destaque,	  	  
os	  da	  Escola	  de	  
Campinas.	  	  

•  Neste	  seminário,	  
debater	  	  
a	  formação	  intelectual	  
caracterís,ca	  dessa	  
escola	  de	  pensamento	  
econômico.	  	  
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Todos	  os	  dias...	  
•  A	  pregação	  a	  favor	  da	  poupança	  por	  parte	  de	  economistas	  

ocorre	  tal	  como	  fosse	  uma	  doutrina	  religiosa	  e	  	  
não	  ciensfica:	  a	  louvação	  da	  poupança	  como	  panaceia.	  	  

•  Fazer	  uma	  abordagem	  da	  Economia	  NormaKva	  Religiosa	  –	  	  
“o	  que	  deveria	  ser”	  de	  acordo	  com	  o	  catolicismo	  an4-‐usura,	  	  
o	  protestan4smo	  ascé4co	  e	  as	  finanças	  islâmicas.	  	  

•  Sugerir	  a	  necessidade	  do	  abandono	  da	  ideia	  de	  “poupança”:	  	  
ela	  seria	  referente	  ao	  capitalismo	  liberal	  de	  mercado,	  que	  	  
os	  autores	  neoclássicos	  idealizaram,	  e	  deve	  ser	  subs,tuída	  pelo	  
conceito	  de	  funding,	  adotado	  por	  economistas	  pós-‐keynesianos,	  
devido	  ser	  mais	  adequado	  ao	  entendimento	  da	  economia	  de	  
endividamento	  contemporânea.	  	  
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Até	  que	  em	  certo	  dia...	  	  
•  Refle,r	  a	  respeito	  do	  desenvolvimento	  do	  desenvolvimen4smo	  	  

no	  Brasil	  e,	  especialmente,	  na	  Escola	  de	  Campinas.	  	  

•  O	  ponto-‐de-‐ruptura	  foi	  provocado	  por	  uma	  críKca	  a	  respeito	  da	  
carência	  de	  uma	  visão	  sistêmica	  da	  geração	  de	  professores	  
contratada	  após	  a	  fundação	  do	  IE-‐UNICAMP,	  há	  30	  anos.	  	  

•  Encarar,	  então,	  o	  desafio	  de	  sistema,zar	  as	  ideias	  dispersas	  a	  
respeito	  de	  Finanças	  dos	  Trabalhadores	  no	  Capitalismo	  de	  Estado	  
Neocorpora4vista:	  Uma	  Experiência	  Social-‐Desenvolvimen4sta.	  	  
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Por	  causa	  disso...	  
•  Resgatar	  as	  reflexões	  sobre	  a	  história	  do	  financiamento	  do	  

desenvolvimento	  da	  economia	  brasileira.	  	  
•  Apontar	  a	  existência	  de	  seis	  ciclos	  de	  financiamento	  relacionados	  

às	  ondas	  de	  liquidez	  internacional.	  	  
•  Os	  períodos	  de	  fácil	  endividamento	  externo	  eram	  

sistema,camente	  seguidos	  de	  etapas	  de	  ajustamento	  e	  recessão,	  
quando	  se	  tornava	  necessário	  forjar	  soluções	  “domésKcas”	  –	  
subs4tutos	  da	  moeda	  internacional,	  inovações	  financeiras	  etc.	  –	  
para	  atender	  à	  demanda	  de	  financiamento.	  	  

•  A	  abertura	  financeira,	  que	  subordinava	  a	  economia	  brasileira	  às	  
vicissitudes	  do	  mercado	  externo,	  ,nha	  relação	  direta	  com	  sua	  
instabilidade	  e	  seu	  (sub)desenvolvimento	  financeiro.	  	  

•  Até	  que	  surgiu	  o	  Ciclo	  Social-‐DesenvolvimenKsta	  com	  	  
funding	  de	  origem	  trabalhista.	  
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Nova	  provação	  por	  causa	  daquilo...	  

•  Par,r	  em	  busca	  de	  um	  objeto	  de	  pesquisa	  microeconômica	  –	  	  
as	  Finanças	  dos	  Trabalhadores.	  	  

•  O	  objeKvo	  foi	  reunir	  argumentos	  e	  evidências	  empíricas	  	  
em	  favor	  da	  hipótese	  de	  que	  o	  sucesso	  das	  finanças	  do	  
trabalhador	  assalariado,	  propiciando-‐lhe	  independência	  
financeira	  em	  relação	  ao	  empregador	  ou	  à	  Previdência	  Social,	  
depende	  de	  aplicações	  regulares	  de	  parte	  da	  renda	  de	  seu	  
trabalho,	  durante	  a	  fase	  aKva	  de	  vida	  profissional,	  até	  que	  
consiga	  viver	  apenas	  dos	  rendimentos	  na	  fase	  inaKva.	  	  

•  Em	  geral,	  o	  trabalhador	  não	  se	  enriquece	  no	  mercado	  de	  capitais,	  
mas	  tem	  de	  se	  tornar	  renKsta	  na	  fase	  de	  vida	  inaKva.	  	  
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Outra	  atribulação	  por	  causa	  daquilo...	  
•  Entender	  certas	  complexidades	  técnicas	  específicas	  do	  	  

sistema	  de	  pagamentos	  brasileiro	  e	  como	  os	  preços	  são	  inflados,	  
impactando	  o	  poder	  aquisi,vo	  do	  povo	  brasileiro.	  	  

•  A	  par,r	  dos	  mesmos	  preços	  do	  produtor,	  as	  margens	  de	  
comercialização	  e/ou	  intermediação	  financeira	  são	  diferenciadas	  
de	  acordo	  com	  cada	  segmento	  do	  mercado	  consumidor,	  
configurando	  preços	  finais	  inflados	  de	  maneira	  socialmente	  
discriminatórias.	  	  

•  Os	  preços	  são	  mais	  elevados	  em	  determinados	  locais	  (bairros	  ou	  
cidades)	  não	  só	  por	  diferentes	  custos	  de	  produção	  e	  transporte,	  
mas	  também	  por	  gastos	  improdu4vos	  e	  estruturas	  de	  mercado.	  	  

•  O	  custo	  de	  vida	  no	  Brasil	  é	  excessivo,	  isto	  é,	  	  
maior	  do	  que	  o	  esperado	  em	  uma	  economia	  estável.	  
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Problema	  também	  decorrente	  daquilo...	  

•  Fazer	  um	  levantamento	  das	  fontes	  esta7s4cas	  disponíveis	  	  
sobre	  a	  riqueza	  pessoal	  no	  Brasil.	  	  

•  Os	  resultados	  alcançados	  a	  respeito	  dessa	  medição	  demonstram	  	  
a	  precariedade	  desse	  4po	  de	  informações	  no	  País,	  se	  comparadas,	  
por	  exemplo,	  à	  estass,ca	  existente	  nos	  Estados	  Unidos.	  	  

•  Consequentemente,	  conclui	  pela	  necessidade	  de	  órgãos	  
governamentais,	  tanto	  o	  IBGE,	  quanto	  o	  BCB,	  em	  convênio	  com	  a	  
SRF-‐MINFAZ,	  colocarem	  à	  disponibilidade	  do	  público	  pesquisa	  
com	  dados	  e	  informações	  a	  respeito	  da	  riqueza	  pessoal.	  
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Finalmente...	  
•  Visão	  sistêmica	  sobre	  o	  papel	  do	  capital	  de	  origem	  trabalhista	  	  

no	  Capitalismo	  de	  Estado	  Neocorpora,vista	  no	  Brasil.	  	  

•  Discu,r	  a	  aplicação	  do	  conceito	  de	  Capitalismo	  de	  Estado,	  
inclusive	  fazendo	  análise	  compara4va	  internacional	  e	  
examinando	  a	  e4mologia	  do	  Neocorpora4vismo.	  	  

•  Esboçar	  o	  plano	  de	  negócios	  e	  o	  perfil	  da	  gestão	  de	  fundos	  de	  
pensão,	  atores	  que	  se	  tornam	  cada	  vez	  mais	  atuantes	  nessa	  
estratégia	  de	  desenvolvimento	  socioeconômico.	  	  

•  Por	  fim,	  concluir	  com	  reflexão	  sobre	  	  
a	  Nomenclatura	  a	  la	  brasileira.	  
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Método	  DidáKco	  

Como	  ensinar	  tal	  complexidade?	  	  
Qual	  é	  o	  método	  didá,co	  propício	  a	  galvanizar	  

a	  atenção,	  o	  interesse	  e	  	  
a	  aprendizagem	  de	  uma	  geração	  na,va	  digital?	  



ensino	  interdisciplinar	  com	  cinema	  
•  Ainda	  poucos	  explorados	  pelos	  acadêmicos	  de	  Economia,	  	  

os	  filmes	  cons,tuem	  fontes	  de	  informações	  legí4mas	  e	  	  
não	  menos	  importantes	  do	  que	  outras	  fontes	  como	  a	  literatura,	  
os	  relatórios	  de	  pesquisas,	  as	  estass,cas,	  etc.	  	  

•  A	  maioria	  das	  pessoas	  leigas	  em	  Economia	  irá	  se	  deparar	  com	  
análises	  econômicas	  da	  realidade	  através	  de	  opiniões	  formadas	  	  
a	  par4r	  de	  filmes,	  sejam	  documentários,	  sejam	  dramas.	  	  

•  Para	  a	  confecção	  e	  a	  compreensão	  de	  seus	  roteiros	  	  
(e	  personagens)	  exige-‐se	  conhecimentos	  mul4disciplinares,	  
inclusive	  os	  de	  economistas	  comportamentais,	  ins,tucionalistas,	  
evolucionistas	  e	  complexos,	  como	  quero	  demonstrar.	  	  
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método	  didá,co	  
•  Misturar	  aulas	  exposiKvas	  e	  seminários	  	  

com	  base	  em	  leituras	  indicadas	  e	  filmes	  vistos	  em	  sala-‐de-‐aula:	  
1.  The	  Fountainhead	  (no	  Brasil,	  Vontade	  Indômita):	  	  

filme	  norte-‐americano	  de	  1949,	  preto-‐e-‐branco,	  gênero	  Drama,	  	  
dirigido	  por	  King	  Vidor	  (1894-‐1982),	  roteiro	  de	  Ayn	  Rand.	  

2.  A	  Separação	  (2011),	  dirigido	  por	  Asghar	  Farhadi.	  
3.  Hanna	  Arendt	  (2012),	  dirigido	  por	  Margarethe	  von	  Tro|a.	  
4.  O	  Mercador	  de	  Veneza	  (2004),	  roteiro	  adaptado	  a	  par,r	  de	  peça	  

de	  William	  Shakespeare.	  
5.  Um	  Lugar	  Ao	  Sol	  (2009	  –	  1:05):	  documentário	  dirigido	  por	  	  

Gabriel	  Mascaro	  sobre	  a	  visão	  de	  mundo	  de	  	  
pessoas	  de	  alto	  poder	  aquisi,vo	  que	  moram	  em	  coberturas.	  
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