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A MORTE DO HOMEM TRABALHADOR
5 RETRATOS DO TRABALHO NO SÉCULO XXI
I. RETRATOS DO TRABALHO NO SÉCULO XXI1

1. Heróis
“Oh, meus, tremam, porque aqui vem o escavador do carvão,
bêbedo”, diz Volodia antes de rastejar na “mousetrap”. A “mousetrap” é uma
mina que de altura não tem mais do que 70 centímetros que os mineiros
do carvão escavaram. Os homens têm que rastejar ao longo de mais de 180
metros, partir o carvão em pedaços e colocá-los com uma pá numa calha de
metal – e isto feito contando ainda com tudo o que resta pelo chão. A calha
de metal é retirada mais tarde com a ajuda de um cabo em borracha.
Lá fora, passa um pequeno riacho no sopé de um monte muito
íngreme, onde separam o carvão, o introduzem em sacos que depois são
colocados num pequeno vagão. Os homens transportam então este vagão ao
longo de um terreno de forte inclinação usando um guindaste feito por eles
mesmos. O guindaste tem como carreto um pneu velho que rebobinam em
conjunto com a ajuda de dois braços longos, arrastando deste modo o vagão
pelo monte acima. Uma vez o carvão chegado ao cume, dividem-no, trocam
por outros produtos ou vendem-no, às vezes. É o suficiente para aquecerem
as suas casas e comprarem um pouco de comida.
Para um enquadramento mundial dos países citados no que respeita a índices de desenvolvimento
humano, ver tabela em anexo.
1
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Tudo isto tornou-se bastante comum numa região que foi outrora uma
das áreas mais ricas no mundo em minas, na bacia de Donets na Ucrânia ou,
como também lhe chamam, Donbass. Nesta zona, os homens mais velhos
sentem-se orgulhosos por terem sido mineiros; nesta zona, quase todos os
trabalhadores eram mineiros; nesta zona, cada cidade e mesmo cada vila
tinha tido a sua própria mina.
Hoje, estão a fechar todas as minas, uma a seguir à outra, uma a uma.
As minas estão velhas, cheias de metano, e já não são rentáveis. A extracção
de carvão é ainda frequentemente feita usando compressores a ar. Em muitos
dos casos os mineiros vão trabalhar apenas para manter as minas vivas; desde
há muito que não recebem nenhum salário.
Foi nesta região que viveu, em 1935, Alexei Stakhanov, um
escavador de carvão de Donbass, que é homenageado como um
trabalhador herói por ter extraído catorze vezes mais carvão do que a
norma do trabalho. Posteriormente, foi atribuído o seu nome a uma
cidade e a um movimento e foi-lhe erguida uma estátua enorme. Até
agora, sempre que há um novo casamento, o casal de jovens recémcasados coloca um ramo de flores aos pés da sua estátua.
As ferramentas em uso pelos mineiros não são nada mais
modernas do que as que eram usadas por Stakhanov: apenas um
martelo de pressão, um formão e uma picareta. Trabalham nas minas
que são mesmo muito pequenas, nas minas que se escavaram, nas
minas que estão situadas em locais de cujos nomes só os seus avós
ainda se lembram, nas minas aonde chegam de bicicleta, nas minas
onde também trabalham mulheres. Trabalham em poços perfurados
que já foram usados e agora abertos de novo, escavados, nas montanhas
de escória e em poços pequenos, nos seus próprios quintais. Onde quer
que haja algumas pedras de carvão ou de poeira de carvão possíveis de
serem encontradas, escavam e extraem-nas.
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Em minas como estas pode ganhar-se mais do que nas minas
oficiais e pode ser-se o seu próprio patrão, mas em contrapartida tem
que esconder a sua actividade da própria polícia ou então procurar
a “protecção” através dos vários gangs organizados – os subornos e o
dinheiro para pagamento de protecção fluem aqui livremente. Os
trabalhadores são já geralmente aposentados ou são ainda trabalhadores
mineiros desempregados. Ainda têm os seus capacetes, as luzes e as botas
de quando estavam a trabalhar nas minas do governo. Naquela altura,
podiam tomar banho antes de irem para casa. Agora, já o não podem
fazer mais – mas a poeira de carvão não é sujeira, é o seu ganha-pão, é o
seu e meio de subsistência.
E onde quer que o carvão seja escavado está o reino de Dobro
Shubin – o espírito caprichoso da mina. Pode ser bom ou mau
dependendo do seu humor e os mineiros sabem que é melhor mantê-lo
feliz porque assim protege-os e traz-lhes sorte.
2. Fantasmas
Quando cai o alvorecer sobre Kawah Ijen [Java, Indonésia],
homens lançam cestas de bambu sobre os seus ombros e de tochas nas
mãos saem um a um da escuridão, simplesmente para desaparecerem
mais tarde nos vapores brancos do enxofre do vulcão.
O sol já nasceu antes de terem alcançado a “cozinha”. A “cozinha” é o
lugar na borda do lago quente, azul esverdeado, localizado na parte inferior
da cratera de onde o enxofre é extraído. Nuvens de vapores sulfúricos
sobem borbulhantes na cratera. Estes vapores quentes correm através de
canos de barro longos. O contacto com o ar frio permite a condensação
de parte destes vapores, que saem destes canos já como enxofre liquefeito,
formando poças alaranjadas que se transformam em pedaços e em lajes
pálidas e amarelas, irregularmente pontiagudas, afiadas.
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Equipados com hastes de ferro alongadas, os homens com um pano
ou com a luva das suas mãos tapam as suas bocas, e aproximam-se destes
blocos de enxofre vulcânico. Cortam-no então em pedaços grandes. Depois
de alguns minutos nisto, são forçados a respirar. Tossem e cospem, mas
continuam a trabalhar.
Quando obtêm enxofre endurecido em quantidade suficiente, enchem
as suas cestas, certificando-se de que os pesos estão correctos e de que a carga
está equilibrada. Dependendo da idade, da experiência e da força, carregarão
entre 60 a 100 quilos antes de iniciarem a sua escalada de retorno à cratera
para voltarem a descer a montanha.
Quando fazem o seu primeiro intervalo, os seus cabelos, sobrancelhas, e
pestanas estão amarelos do enxofre. Rolam cigarros pelos seus dedos grossos ou
comem arroz envolvido em folhas de bananeira. Alguns sentam-se em grupo e
falam sobre a família, as amigas, os seus antigos grupos, sobre a política e sobre
os rituais da circuncisão. Outros preferem carregar, comer e fumar sozinhos.
Pak Agus, Hartono, Pak Jo, Herudin e Madrusin são provavelmente
alguns dos homens mais fortes no mundo. Carregam as suas cestas durante
perto de cinco quilómetros e fazem-no frequentemente duas vezes por dia.
Ao longo do caminho passam turistas que ficam boquiabertos ou incrédulos
face à beleza do cenário e dos próprios trabalhadores.
Actualmente, é necessário pagar para fotografar um mineiro do enxofre
em Kawah Ijen. Os homens chegaram à conclusão de que eles são eles
mesmos uma atracção turística. Por cigarros, bolinhos ou por algumas rupias
ficam felizes por se deixarem fotografar, são provavelmente os trabalhadores
mais fotografados no mundo. Pak Agus, que já vai na casa dos 50, recorda
fotografias de visitantes franceses, alemães, coreanos e americanos. Alguns
mineiros fazem mesmo pequenas estatuetas de enxofre para venderem aos
turistas que gostam destas lembranças.
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Chegar à estação de pesagem é o melhor momento do dia para todos
eles. Significa que a longa caminhada do dia acabou. Cada cesta é pesada e o
pagamento é feito por libra de peso (454 gramas) e é imediato. Os homens
esperam pelos camiões que vêm duas vezes por dia, esvaziam as suas cestas e
lançam-nas para cima de árvores perto das suas pequenas casas. Agora é hora
de comer, de fumar, de jogar às cartas e de dormir.
À noite, cada homem rasteja-se num pequeno compartimento pouco
maior do que eles próprios. Estes espaços pequenos são iluminados por
lâmpadas a óleo e decorados de modo simples. Do presidente da nação
Megawati, aos músicos de rock, às imagens dos santos, há de tudo aqui.
À noite, enquanto os trabalhadores dormem nestes pequenos quartos,
lá em cima, dentro do vulcão, o fogo da “cozinha” cospe lavas e produz uma
luz incandescente de cor azulada.
3. Leões
O caminho para o talho de Port Harcourt [Nigéria] é um labirinto
cheio de pessoas e de animais. A área como um todo é realmente um
mercado, que se encontra entre o jardim zoológico, uma ponte a meio da
construção, um rio, e uma área onde as empresas multinacionais como a
Coca-Cola e a Shell se estabeleceram.
O local consiste em algumas cabanas, num grande barracão coberto
do mercado, numa divisão de armazenamento no frio, numa cerca para o
gado, numa cerca para os porcos, numa mesa de bilhar protegida por um
toldo, numa mesquita, nalgumas palhotas, num espaço de maior inclinação
em direcção ao rio, e nos locais onde as matanças são feitas.
Estes locais incluem uma grande superfície pavimentada, “a laje,”
onde o gado é abatido, esquartejado, e cortado em grandes pedaços, e uma

11

plataforma elevatória para chamuscar as cabeças do gado, a pele, os patas
e cabras inteiras.
Inicialmente, os auxiliares mais novos dos talhantes encarregados do
abate das cabras e os trabalhadores responsáveis pelas fogueiras fazem um
barulho ensurdecedor enquanto as trazem para abate – amarradas todas
juntas – para a chacina. Não se pode dizer se estes animais pressentem o que
lhes está guardado ou talvez seja apenas o incómodo de serem puxados em
conjunto e amarrados daquela maneira.
Em seguida, outros auxiliares também jovens, que entretanto tinham
cortado pneus já rejeitados, vão buscar o lume a fogueiras, feitas por e
mulheres que estão ali para cozinharem para restaurantes próximos. Uma
vez que o fogo na área do abate foi aceso ouve-se chamar de “Mallam!
Mallam!”, sons estes que se começam a misturar com o balido constante
das cabras. “Mallam” significa “o senhor” ou “o homem” e é um tratamento
de respeito, usado para chamar o talhante de categoria profissional mais
elevada que corta o pescoço a cada cabra, cobrando 40 nairas (moeda local)
por cada uma.
Entretanto, os auxiliares dos comerciantes de gado e os talhantes
encaminham touros para a zona de abate. Para os trabalhadores, esta é a parte
do trabalho mais importante. É uma mistura entre um teste de coragem e o
querer fugir para fora do matadouro. Os touros – e são todos, sem excepção,
touros – não fazem nenhum som como protesto, mas actuam como animais
selvagens nestes últimos cinquenta metros até chegar ao abate, simplesmente
para se submeterem logo a seguir, de modo quase apático, aos seus destinos.
Na laje, onde são abatidos, provoca-se a queda aos primeiros
touros que caem pesadamente na terra batida, deixando poças de
sangue, enquanto os vendedores ambulantes gritam a plenos pulmões:
“kandapellethead!”, vísceras, pele, cabeças! Assiste-se a regateios intensos
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com os compradores que começaram a chegar e cujas expectativas quanto
aos preços estão geralmente muito distantes dos valores presentes, dos
primeiros valores anunciados.
Na zona de abate das cabras, com o barulho destas, os seus balidos, com
a matança e com o chamuscar da carne, está-se ainda em plena actividade
e já, no outro lado, está-se a esquartejar o gado em grandes pedaços de
carne que os trabalhadores começam a carregar. Esta é a mais fatigante
de todas as funções. Carregando com metades de touro aos ombros, estes
homens levam-nas para as calhas de lavagem, onde submergem a carne
momentaneamente para a limpar, a seguir levam-nas de novo aos ombros,
percorrem claramente todo o mercado, e colocam-na nos porta-bagagens
dos táxis e dos outros veículos de transporte.
Este ciclo de trazer o gado para o matadouro, de o abater, a agonia da
morte, o arrastar do gado, a lavagem, o assar, o cortar, o repartir, o negociar, o
apregoar, o regatear, o discutir, o gritar, o exultar, e de correr, repete-se diariamente
e de modo frenético até cerca do meio-dia; depois… vêm os abutres.
4. Irmãos
Está a nevar em Shamorgar, uma pequena aldeia paquistanesa na
montanha, perto da fronteira com o Afeganistão. O Ramadão já acabou. A
colheita já está arrecadada. O milho, as cebolas, as batatas e os tomates estão
guardados para o Inverno. A aldeia está calma. Um ferreiro está a reparar
os ganchos, os ancinhos, as pás e os arados. O proprietário da loja abre o
negócio. O muezzin chama as pessoas para a oração. Os ecos da sua voz
atravessam a vasta paisagem.
Os habitantes desta região (Pashtuns) são grandes, orgulhoso e fortes.
Os homens falam calmamente, raramente falam alto. Eles mesmos dizem
que podem executar a maioria das tarefas fatigantes e violentas e que não
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têm medo porque foram escolhidos por Allah para serem e fazerem assim.
É por isto que são geralmente eles a fazerem a longa viagem das montanhas
do Norte para o Baluchistan no Sul. É aqui que geralmente se desmantelam
os grandes barcos. Peça a peça, bocado a bocado, cortam os enormes cascos
e separam os pedaços até que tudo fique feito em pequenas placas de aço.
Dawa Khan, um dos fazendeiros de Shamorgar, com o seu colega de
trabalho, controlam o barco “Sea Gigant” que até há alguns meses atrás era
apenas o maior petroleiro no mundo – fazendo-lhe de modo meticuloso um
longo corte. As faíscas voam em todos os sentidos dentro do enorme porão e
com um enorme eco. Um balançar e o ranger do barco fazem com que tudo
trema. Ouvem-se as ordens, aos gritos, de Dawa Khan para alguém que está
numa parte mais alta. Passa-se uma cena similar na parte externa do navio.
Por todo o seu casco de aço, estão a aparecer cortes, os cabos são colocados
no seu lugar, as correntes são presas, as ordens são cumpridas. Então, de
repente, tudo fica calmo.
Faz-se o último corte. O contramestre dá instruções calmas no seu
walkie-talkie. À distância, ouve-se o som de motores a diesel que começam
a trabalhar. Cabos de cordas de aço atravessam a areia. Homens puxam para
trás paredes de aço e esperam. Lentamente, estas paredes com mais de 65
metros de altura separam-se e caem no mar, dando a ideia de uma praia
coberta com enormes partes de metal de sucata enferrujado.
Os cortadores de barcos (shipbreakers) de Gaddani estão envoltos
numa atmosfera estranha de calma. O seu trabalho nunca parece agitado
ou fora do seu controle. Ponto por ponto, de modo manualmente bem
coordenado, sopro a sopro, estes trabalhadores quebram estes barcos de
aço apenas em poucos meses. Durante as suas interrupções e depois do
trabalho, cozinham para eles próprios e oram. Para além disto, não há muita
coisa a fazer em Gaddani. Os trabalhadores não bebem e dormem muito
pouco tempo, pois após as orações da tarde muitos dos operadores de tocha
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trabalharão no turno da noite. Quanto mais rapidamente trabalharem os
shipbreakers maior será o lucro para o proprietário de navio.
Os negócios em Gaddani têm estado a reduzir-se desde a guerra no
Iraque e por causa da concorrência de lugares semelhantes, tais como Alang,
na Índia, e Cittagong, no Bangladesh. Actualmente, só alguns navios é que
vêm ainda para aqui com a finalidade de serem desmantelados. Nos anos
70 e nos anos 80 poderiam ser vistos, ao longe, à espera da sua vez. Hoje,
estaleiro após estaleiro estão todos a fechar. Neste lugar, uma vez o navio
desfeito completamente, a calma e o silêncio voltam de novo à praia. Nada
há aqui que faça lembrar os tanques de petróleo, excepto o óleo que ainda se
vem enrolar nas areias da costa.
5. O Futuro
A China está cheia de optimismo, interno e externo. A visão
predominante é provavelmente comparável àquela que a Europa,
especialmente a Alemanha, testemunhou entre as duas Grandes Guerras
mundiais. Ao mesmo tempo, as pessoas aí acreditam num futuro
completamente maravilhoso e cheio de trabalho, de sucesso e de prosperidade.
Nas siderurgias de Angang, na província de Liaoning, acredita-se
no conhecimento, na educação e na eficiência. A força dos músculos e a
contribuição individual já deixaram de ser premiadas como o foram em
épocas anteriores. Os heróis-modelo do passado, como Mang Tai ou Wang
Xinxi, são ainda vistos como trabalhadores exemplares, mas o carisma que
outrora tiveram já não parece, de forma alguma, agora relevante.
Na cidade de aço Angang a velha e a nova China permanecem lado
a lado, um alto-forno ao lado dum outro alto-forno. Nas ruas, as fornalhas
que foram construídas pelos japoneses nos anos 30 continuam a trabalhar.
Algumas centenas de metros mais adiante, estão as instalações modernas do
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mais avançado que há – “o novo n.º 1”. No horizonte é assim o “novo n.º
1” que já está a ser construído.
Embora a crença entre os trabalhadores siderúrgicos seja inabalável,
numa entrevista, um dos trabalhadores diz laconicamente: “Mas nós ainda
temos que trabalhar – exactamente tão duramente como no passado”.
E dificilmente muitos deles acreditam que os seus filhos decidirão
alguma vez trabalhar aqui tanto como eles.
6. Epílogo
Quando a noite cai em Duisburg, os alto-fornos brilham ainda
mais de cores verdes e fantásticas de néon. É uma luz artificial no sentido
mais verdadeiro. O luminotécnico britânico Jonathan guia os habitantes
de Duisburg até casa com esta instalação espectacular. Toda a Alemanha
ouviu falar deste show brilhante através dos jornais, da rádio e da televisão.
Sintam as fornalhas de incandescências vivas com as suas cores – nos fins-desemana e nos feriados. E deixem-se ser guiados na escuridão pelo azul-verdevermelho. Agora vêem a luz?
Isto é como a imagem de um folheto a descrever os primeiros trabalhos
de fundição de Duisburg-Meiderich. O último encerramento fabril foi há
décadas e a zona fabril foi, entretanto, transformada num parque de jogos
de aventuras. As estruturas metálicas enferrujadas são tudo aquilo que foi
deixado para lembrar aos visitantes os processos de produção de aço que era
o que outrora se fazia aí. Agora usa-se o mesmo espaço como um parque de
lazer e onde a entrada é livre.
Podem ver-se até vários quilómetros de distância dos altos-fornos.
A esta distância, vêem-se as almofadas de fumo a sair das altas chaminés da
fábrica de ThyssenKrupp. Está ainda a operar e, durante a noite, quando a
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fornalha é limpa, o céu ilumina-se por cima delas, em tons de cor-de-laranja.
As fornalhas em Duisburg-Meiderich estão também iluminadas, mas de
verde, vermelho e azul.
Em toda parte ao longo das escadas de metal e nas plataformas podem
ver-se fotógrafos com os seus tripés, jovens casais sentados, grupos de turistas
em excursões guiadas, ou miúdos a brincar e a matarem o tempo. O vermelho
muda para verde e, depois, volta ao vermelho outra vez. Por vezes, um beijo;
por vezes, também uma discussão. Os turistas ficam maravilhados com a
velha fábrica. Um homem ainda novo inclina-se para a sua companheira e
sussurra-lhe os seus sonhos de um futuro brilhante em conjunto.
Workingman’s death: the story,
disponível em http://workingmansdeath.com/story_en.html.
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II. ENTREVISTA COM O REALIZADOR MICHAEL GLAWOGGER
AFN: Numa afirmação sua sobre A Morte do Homem Trabalhador disse:

“o trabalho é frequentemente muito difícil de ser filmado, de ser visto, e
consequentemente é difícil ser descrito. O trabalho físico é provavelmente
o único tipo de trabalho a que se pode na verdade chamar trabalho”. O
que é o verdadeiro trabalho? O trabalho feito por um cineasta é demasiado
invisível.
O trabalho físico pode tornar-se visível. Pode
mostrar alguém que está a carregar alguma coisa, usando uma pá,
tirando o carvão, mas é difícil mostrar que o que alguém está a fazer
sentado num escritório possa ser encarado como trabalho. Comparado
ao difícil trabalho físico, a realização de um filme não é realmente
trabalho, e não pode realmente tornar-se visível como tal de maneira
significativa. Isto é uma posição provocadora, e reenvia-nos para o
facto de que os nossos pais nos massacraram a cabeça com a ideia de
que temos que trabalhar de modo “sério” para conseguirmos ser alguma
coisa. O trabalho físico era altamente considerado na sociedade das
gerações do pós-Guerra. Eu recordo que, para mim, o facto de eu não
ter feito nenhum tipo do trabalho que envolvesse esforço físico quase
que me trouxe problemas de consciência. Eu, pelo menos, nunca tive
o sentimento que realmente trabalho.
Michael Glawogger:

Colocar o tema do trabalho físico num contexto global é
extremamente complexo e exigiu certamente muita preparação. Como é
conseguiu abordar este tema?
AFN:
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Michael Glawogger: Um aspecto que me interessou bastante durante a
preparação do filme foi saber como é que ia descrever o trabalho físico.
Analisei vários documentários e filmes antigos sobre os trabalhadores ou
sobre o seu heroísmo e verifiquei que o próprio trabalho raramente foi
mostrado. Mesmo em curtas-metragens que se destinaram simplesmente
a idolatrar trabalhadores, o processo de trabalho real estava quase sempre
ausente. O trabalho era somente interessante como uma forma de introduzir
o trabalhador, o que de facto serviu, nos filmes clássicos sobre o trabalhador,
como um veículo ideológico. Eu interessei-me sempre, pelo contrário, em
fazer do próprio trabalho físico o objecto do filme e através desta experiência
sensual determinar a sua posição social e política.

O primeiro episódio chama-se “heróis”; em que é baseado este
“heroísmo” dos trabalhadores ucranianos?
AFN:

Michael Glawogger: A motivação para usar a Ucrânia era claramente
devido ao mito de Alexei Stachanov. Foi o trabalhador modelo que, num
única deslocação, extraiu então a incrível quantidade de 120 toneladas
métricas de carvão com um perfurador de ar comprimido e que, por
esta razão, foi feito herói nacional e comemorado como uma estrela
pop. Há heróis trabalhadores similares em todos os países comunistas,
que serviram como um ponto de partida para a minha recolha de
informações. Começando com Stachanov, na Ucrânia, comecei então a
investigar. Isto levou-me, de passagem a DonPass, que considerei a região
mineira do mundo, e vi então as circunstâncias inacreditáveis em que as
pessoas aí vivem hoje. Houve um claro retrocesso social utilizando-se
hoje métodos da exploração mineira utilizados pelos seus bisavós. Aqui
está um exemplo de como o trabalho se pode tornar invisível, embora
ainda lá exista e esteja representando precisamente aquilo que o meu
filme mostra: o facto de o trabalho físico duro, embora seja invisível para
a sociedade, torna-se visível repetidas vezes. Mesmo se a sua presença é
cada vez mais negada aqui na Áustria.
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AFN: Que

dificuldades teve para obter a autorização de filmar?

Michael Glawogger: Isso variou bastante. A Ucrânia está cheia de minas
e devido à queda do sector mineiro toda esta região se tornou numa
zona mais ou menos sem lei. O assunto do desmantelamento dos navios
era um tema muito delicado devido à controvérsia gerada em torno das
questões ambientais que levanta. No mundo, há três lugares onde este
tipo do trabalho é executado, o primeiro em Alang, Índia, o segundo em
Chittagong, Bangladesh, e haverá outro? que está em declínio, a morrer,
se assim podemos falar ? no Paquistão. Eu decidi usar este, em declínio,
porque é o que mais se enquadra no meu filme. A obtenção da autorização
de filmagem significa, primeiro que tudo, suborno. Já toda a nossa equipa
de filmagem tinha chegado ao Paquistão e eu, no primeiro dia, ainda não
tinha sequer um pedaço de papel a autorizar a filmagem. Mas finalmente
assinaram o papel necessário dizendo que tínhamos viajado de muito longe
para isso. As filmagens na Nigéria apenas se fizeram por causa da situação
do país, mas não estava de facto planeado. Originalmente estávamos
interessados em filmar uma torre de perfuração, mas a obtenção de licença
por parte da Shell levou demasiado tempo e, enquanto esperávamos fora dos
escritórios da Shell, vi abutres a voar sobre a cidade e interroguei-me sobre
este facto. Depois de ter visto o mercado onde os animais são abatidos deixei
de me interessar pela licença da Shell.

De um lado vemos as pessoas no seu esforço diário para
sobreviverem, vemos como o trabalho duro determina o seu próprio dia.
Como é que foi importante e possível o contacto com estas pessoas?
AFN:

É maravilhosamente possível, e através de diferentes
formas De certo modo isto funciona diferentemente em países diferentes e as
pessoas aproximam-se de nós de maneiras diversas. Não somente no sentido
linguístico, mas também no sentido cultural. Ir à Ucrânia como austríaco é
diferente do que ser um branco na Nigéria. As pessoas ficam surpreendidas pela
Michael Glawogger:
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nossa presença e pela nossa razão em ali estar. As crianças apontam para si e
gritam, “Ojibo! Ojibo!” (“homem branco”). É emocionante sentir ao vivo que a
cor da nossa pele tem tal efeito. Mesmo os paquistaneses são muito acessíveis e já
estão preparados para se abrirem em confidências. Filmei numa vila no Norte do
Paquistão, mas aí quando se entra em casa como um desconhecido, as mulheres
escondem-se. Por outras palavras, a casa está aberta para nós, mas para filmar
fui confrontado com uma falsa situação; as mulheres foram mandadas sair de
casa. Tivemos então que parar as filmagens devido a um boato que circulava de
que nós tínhamos filmado uma mulher. Nos estaleiros mesmo a esfera pessoal
é muito diferente. Não há, de modo nenhum, mulheres nos estaleiros. Os
homens presentes, eles próprios estão de uma forma relaxada e permitem que
sejam filmados em todas as situações, estejam eles a cozinhar, a ler o Corão, a
brincar com os seus animais de estimação ou andarem a passear em grupo.
AFN: A

implicação da violência do trabalho, na maneira como afecta e
molda o corpo humano, é justaposta com inacreditáveis e poderosas imagens
neste filme. Porquê este lado estético do filme no mundo do trabalho duro?
Este aspecto é frequentemente associado aos meus
filmes e é qualquer coisa que realmente nem eu compreendo. As imagens
que eu realmente concluo são sempre imagens com algo de estético. Pode
colocar a questão dessa forma apenas porque eu sou atento aos detalhes
quando filmo mas isto não significa que com isso esteja a “estetizar” algo. Nós
ficamos envolvidos com o correr das filmagens e temos o tempo para o fazer.
Conceptualmente penso em cada parte, acerca do que pode ser filmado.
Michael Glawogger:

Como, por exemplo, quando sigo o trajecto de um mineiro do enxofre.
Este trajecto começa num vulcão e num lugar semi-mítico, onde o fumo
sublinha esta atmosfera, e por onde então “o mundo novo” entra pouco a
pouco. Os trabalhadores andam com as suas cestas cheias de enxofre, desde
a cratera até à estação de pesagem, isto é, um trajecto de A até B, uma
transformação completa de local e de assunto.
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Na Nigéria, por outro lado, os vários tipos de trabalho são executados
num ciclo constante. Os touros e as cabras são trazidos, abatidos,
esquartejados, lavados, a carne é cortada e transportada às peças para os
carros dos clientes. Este movimento cíclico constante é totalmente diferente
do trajecto de A para B na montanha com o enxofre. Eu tento seguir
estes movimentos e pensar sobre as imagens que julgo apropriadas. Estas
considerações dominam sobre uma intenção formal ou uma sequência de
imagens. A realidade ela própria então, por vezes, conduz-nos a coisas que
são quase poéticas. No Paquistão, a gramática visual é definida pelo facto
de os trabalhadores nunca, nem um só segundo, se moveram rapidamente,
e desta forma um navio enorme vai-se embora ao fim de um mês. Eu quis
saber como é que isto era possível. Como é que eu o poderia descrever;
o facto é que aqui todos trabalham de uma maneira inacreditavelmente
relaxada, com fé em Deus, numa atmosfera fraternal, e a executarem um
trabalho extremamente duro. Mas isto é-me invisível, a mim; isto faz-me
regressar à minha primeira questão, de como descrever o trabalho, o que é
que o torna visível. Estará ele a desaparecer?
AFN: Os

locais que escolheu representam situações extremas, extremas
para as pessoas que aí ganham o seu pão do dia-a-dia e, igualmente, extremas
para o grupo de filmagem, que deve ter tido certamente os seus próprios
problemas para ultrapassar.
Quando a intenção é a de descrever o trabalho
no máximo do seu limite de esforço físico, é-se, de uma certa maneira,
confrontado com ele. O nosso operador de câmara, tentou ele próprio
frequentemente executar estes tipos de trabalho, mesmo antes de
conseguir definir a melhor maneira de se aproximar da realidade e
de a filmar. Geralmente, não somos capazes de fazer a maioria destes
tipos de trabalho. Não podemos transportar um cesto com 100 quilos,
somos forçados a parar em cada 30 metros. Mas à medida que se avança,
compreende-se porque é que se avança tão lentamente e de forma tão
Michael Glawogger:

23

precisa. É evidente que na Ucrânia o que significa para nós entrar no
poço de uma mina que tem 40 centímetros de altura num corredor de
100 a 150 metros debaixo da terra dá-nos primeiramente uma sensação
de pânico que tem de ser ultrapassada. Mas nós queremos estar longe
disto e não dar muita importância a histórias de aventuras. A principal
coisa a sublinhar aqui é o heroísmo dos trabalhadores e não as pessoas
que fazem o filme.
AFN: O

valor dado ao trabalho físico obviamente mudou. Há aqui um
dramático corte com o quinto “retrato” a partir do qual o trabalho deixa de
ser filmado.
Michael Glawogger: Isto reconduz-nos de novo ao princípio da entrevista. O

trabalho físico e a fé no futuro são incrivelmente importantes para a geração
do pós-Guerra e penso que se passa o mesmo na China contemporânea.
Quando ouvimos os trabalhadores, aqui, eles dizem-nos que não devemos
usar a força física e a fazê-lo de qualquer modo, devemos fazê-lo com o nosso
cérebro e com uma grande preocupação de eficiência. Estamos a caminhar
para o futuro, o futuro pertence-nos, nós produziremos mesmo mais aço, a
China vai fazê-lo.
Face ao que temos visto no mundo, o que os chineses nos estão a dizer
não se fará como eles o esperam. É por essa razão que eu concluo com um
epílogo, dando a ideia de onde eu penso que ele irá provavelmente terminar?
num parque de diversões com luzes coloridas. Duisburg-Meiderich é um
parque de diversões modelo. Este é um lugar onde houve uma grande fé
na indústria, onde houve os grandes parques industriais, os enormes locais
onde o trabalho físico é executado duramente, que desaparecerão e de que já
desapareceu uma grande parte.
Será que o trabalho vai deixar então de ser um elemento
importante da dignidade humana?
AFN:
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Michael Glawogger: Terá mesmo sido assim? O orgulho pode ter sido
mais importante. Você pode ficar orgulhoso depois de ter estado a trabalhar
na extracção do carvão na mina porque este carvão será usado para aquecer
uma escola. Mas isto é o orgulho de ter criado valor acrescentado para a
sociedade. Hoje o trabalho com dignidade parece quase uma abstracção.
A dignidade deve ter como base a criação de valor acrescentado. Penso que
o factor alienação, no que diz respeito ao trabalho manual, é nos dias de
hoje maior do que nunca antes o terá sido. Este pode afectar o trabalhador
na montanha à procura de enxofre. Ele extrai o enxofre da montanha,
carrega-o montanha baixo, vende-o, e pode descer de seguida até ao vale e
comprar uma mulher. Isto fá-lo feliz, e está ainda feliz quando volta a subir
a montanha no dia seguinte. Certamente, não sabe sequer para que é que
serve o enxofre.
Será que o valor e a auto-valorização do indivíduo na sociedade têm
definitivamente bastante a ver com a obtenção de poder de compra? Em
toda parte, quando o mineiro do enxofre o usa para pagar a uma prostituta,
ou quando o paquistanês leva o dinheiro para casa.
A pergunta que então deveremos colocar é de saber o que é que nos vai
acontecer quando o sistema de valores for abaixo, o que é quase previsível.
Entrevista de Karin Schiefer, © Austrian Film Commission,
disponível em http://www.glawogger.com/images/dokus/E_interv_WMD.pdf.
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III. SOBRE O FILME

O poderoso e comovente documentário do realizador australiano Michael
Glawogger, com o subtítulo 5 Retratos do Trabalho no Século XXI, conduz os
espectadores a uma viagem à volta do mundo, mostrando as profundas alterações
que a actual globalização provocou na vida dos trabalhadores.
Esta digressão global é visceral e emocionalmente esmagadora. Nela,
vemos o trabalho primitivo e manual em perigo, as condições miseráveis em
que decorre, uma firme refutação da tecnofilia panglossiana característica
da ideologia neoliberal contemporânea. Estas imagens dolorosas não são
só agonizantes, mas também surpreendentemente belas e poéticas. E os
próprios trabalhadores são notoriamente espirituosos – retirando uma
grande alegria da habilidade e da arte do seu trabalho audacioso, além do
conforto e esperança dos seus pares. Isto não é um conto de aflição e vítimas,
mas sim de trabalho muito árduo e de lutas incipientes.
A análise política que está por detrás deste quadro não é assumida
publicamente, mas deveria ser familiar. O alargamento profundo das
desigualdades na repartição do rendimento provocado pelo neoliberalismo
devastou sociedades pelo mundo inteiro e destruiu e privatizou os sistemas de
segurança social. O trabalho precário e debilitante tem sido incorporado nos
circuitos do capital global. No filme, vemos esta “modernização” do proletariado
global como um processo intenso de exploração e empobrecimento.
A viagem começa na Ucrânia com mineiros desempregados a limpar
carvão ilegalmente nos escombros das minas estatais liquidadas e encerradas,
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incapazes de resistir à concorrência no mercado mundial assente no preço
mais baixo, depois da queda do comunismo na antiga União Soviética.
Somos encurralados com os homens e a máquina fotográfica em fendas
estreitas, cavando pedaços de carvão para venda. Sobre o solo, homens e
mulheres contam histórias com um humor estóico. A acção desenrola-se,
sob o espectro de uma sinistra ironia histórica, nas minas onde Stakhanov
executou as suas lendárias explorações. O herói ucraniano foi um mineiro
prodigioso e os seus feitos tornaram-se ideologicamente relevantes na
União Soviética, durante os anos 30. Os actuais trabalhadores relembram
nostalgicamente as glórias passadas desses mineiros. Glawogger pede aos
homens para posaram, imitando uma estátua gigante de Stakhanov – nessas
imagens, eles são os verdadeiros heróis.
Na Indonésia, trabalhadores escalam até à extremidade de um
vulcão activo para extrair enxofre, transportando, durante todo o dia,
cargas pesadíssimas pela montanha. O enxofre destina-se aos processos
industriais mais avançados. Os trabalhadores permanecem em frente
à assustadora lava enquanto são fotografados por multidões de turistas,
alguns ocidentais; isto produz um surpreendente arrepio de contradições
contemporâneas, demonstrando as desigualdades sociais coexistentes, na
sua forma mais perversa.
Um trabalhador nigeriano de um matadouro comenta sucintamente:
“…nós nascemos para sofrer porque nada neste país é como deveria ser”.
A câmara mostra-nos detalhadamente a matança e o desmembramento de
cabras e touros, seguindo depois o percurso até à cauterização das carcaças
em valas abertas. A câmara expõe depois um plano alargado do exterior
do vasto matadouro, surpreendentemente belo e calmo. Numa entrevista,
Glawogger compara-o a um quadro de Hieronymus Bosch. Se ultrapassarmos
a susceptibilidade provocada pela morte violenta dos animais, facilmente
nos deixamos cativar pela dificuldade e precisão do trabalho, pelas cores
e padrões dos músculos e do sangue. O que ouvimos repetidamente aos
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trabalhadores enfatiza a alegria e a confiança que têm no seu trabalho, num
mundo onde o Estado descartou qualquer papel social.
Trabalhadores numa praia paquistanesa desmantelam, peça a peça,
uma carcaça diferente – um petroleiro abandonado, um esqueleto de aço
gigante do industrialismo mais avançado.
Um deles declara sem rodeios, “…claro, isto é um trabalho miserável…
a morte está sempre connosco”. Uma vez mais, seguimos os passos de um
complexo processo de trabalho, ao longo do qual os trabalhadores são
retratados cuidadosamente pelo realizador, enquanto enfatizam o significado
do seu trabalho, da sua camaradagem: “Somos como irmãos”.
Numa fundição de aço chinesa, os trabalhadores são exemplo da
utópica esperança dos anos 30 da era soviética mesclada com o brilho
da integração contemporânea no mercado internacional; apesar do
encerramento de muitas fundições, eles acreditam no futuro.
Num desfecho irónico dos retratos apresentados, o filme termina
na Alemanha, no primeiro mundo, numa antiga siderurgia desactivada,
preservada como parque de diversões. Jovens passeiam por este monumento,
símbolo da industrialização e, simultaneamente, o exemplo iniciático do
vendaval da produção global que o filme atravessa.
A Morte do Homem Trabalhador é um épico, não só pela abordagem
global que faz pelo circuito metafórico da produção capitalista, mas também
pelas suas grandiosas e heróicas imagens. O filme contrapõe de forma eficaz
grandes navios-tanque e gigantescos fornos de aço, com testemunhos
pessoais, depoimentos francos dos trabalhadores actuais, respeitosamente
retratados, junto dos seus camaradas. Na divisão do trabalho entre géneros,
são principalmente os homens que dão o seu testemunho, mas também
há notícias de muitas famílias, que destacam a extrema necessidade que
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conduz os seus poderosos esforços e o orgulho que têm na sua habilidade
e tenacidade. Estas vozes e rostos, plenos de dignidade, coragem e humor,
humanizam o nosso sentido do trabalho e da miséria.
Um crítico observou que o filme está imbuído de uma “estética
marxista de trabalho”, que recupera a nossa percepção quer da exploração
do trabalho pelo capital, quer da criatividade e humanidade que definem o
trabalho, apesar do aparente desaparecimento da importância do trabalho
no valor unitário da mercadoria e da ideologia neoliberal da globalização.
O filme estende essa ética ao próprio trabalho de filmagem, visível
nas imagens astuciosamente construídas, na dificuldade em capturar este
material, balançando-se no declive de um vulcão ou arrastando-se por
entre entranhas e sangue, na música de John Zorn, modelada com sons
das nações visitadas. Este trabalho artístico actualiza a tradição socialista de
classes e a iconografia masculina, sem que se seja efectuado qualquer tipo de
manipulação política.
Glawogger, numa entrevista ao The New Statesman (em 24 Outubro de
2005), observa que “o cinema não tem força para mudar o mundo, mas pode
alterar a percepção que temos dele, pois consegue tocar todos os sentidos;
consegue fazer-nos sentir o peso de alguém a carregar um grande fardo”. De
facto, o realizador consegue isto plenamente, concluindo ainda que “o título
do filme é mais uma provocação do que uma declaração”. Deveria ter um
ponto de interrogação no final”. Esse ponto de interrogação é fornecido pelo
espírito, e até mesmo a esperança, destes modernos trabalhadores.
Adaptado de Scott Forsyth, A Beleza Brutal do Trabalho: a morte do homem trabalhador,
disponível em http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3148/is_68/ai_n29243836/?tag=content;col1.
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ANEXO
Índices de desenvolvimento humano, 2006

Valor do índice de
desenvolvimento

Esperança de
Ranking

humano (IDH)

vida à nascença
(anos)

1

Taxa de

Taxa de

alfabetização

escolarização

PIB per capita

de adultos - 15 anos bruta combinada3 (Dólares PPC)

Ranking4

e mais -2 (%)

(%)

Ucrânia

0.786

82

67.7

99.7

88.8

6 224

93

Indonésia

0.726

109

70.1

91.0

68.2

3 455

121

Nigéria

0.499

154

46.6

71.0

52.5

1 852

139

Paquistão

0.562

139

64.9

54.2

39.3

2 361

130

China

0.762

94

72.7

93.0

68.7

4 682

104

Alemanha

0.940

23

79.3

-

88.1

31 766
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O IDH sintetiza três índices de desenvolvimento humano correspondendo cada um a determinada dimensão
básica do desenvolvimento humano, a saber: uma vida longa e saudável, medida através da esperança de vida
à nascença; um nível de conhecimentos, medido através da taxa de alfabetização de adultos (com ponderação
de dois terços) e da taxa de escolarização bruta combinada do ensino básico, secundário e superior (com
ponderação de um terço); e um nível de vida digno, medido através do PIB per capita (PPC em USD).
1

Fracção de população alfabetizada com idade superior a 15 anos, de um determinado sexo, num
determinado país, território ou área geográfica, numa determinada altura (por norma, a meio do ano),
representada como percentagem da população total em que se insere. Uma pessoa alfabetizada, para ﬁns
estatísticos, é aquela que consegue ler e escrever uma frase simples no seu dia-a-dia.
2

Número de alunos inscritos nos níveis de ensino primário, secundário e superior, independentemente da
sua idade, representado como percentagem da população, teoricamente, nas faixas etárias indicadas para
esses três níveis de ensino.
3

4

O Luxemburgo posiciona-se em primeiro lugar com um PIB per capita de 77 089 dólares PPC.

Fonte: PNUD; Human Development Indices,
disponível em http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf.
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