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RESUMO 

 
 

 
A presente pesquisa estuda as relações de trabalhos mostradas nos filmes 

Eu, Daniel Blake (Ken Loach, 2016) e Dois dias, uma noite (irmãos 

Dardenne, 2014), escolhidos a partir da ênfase que dão às questões do 

trabalho e à forma como estruturam seus argumentos. O percurso de 

pesquisa partiu dos protagonistas e de seus ambientes de vida, 

analisando-os junto a seus problemas e entendendo a construção das 

relações sociais e de trabalho ali tratadas. A pesquisa não pertence 

exclusivamente aos campos da sociologia do trabalho ou do cinema. 

Buscamos uma análise híbrida, tomando elementos de cada um que nos 

auxiliasse, utilizando uma metodologia relativamente flexível. 

 
 

Palavras-chave: cinema; Dois dias, uma noite; Eu, Daniel Blake; Ken 

Loach; Jean-Pierre e Luc Dardenne; trabalho. 
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ABSTRACT 

 
 

 
This research studies the relations of works shown in the films I, Daniel 

Blake (Ken Loach, 2016) and Two Days, One Night (Dardenne brothers, 

2014), chosen for the emphasis that they give to work issues and the way 

they structure their arguments. The research path started from the 

protagonists and their living environments, analyzing them together with 

their problems and understanding the construction of their social and labour 

relations. The research does not belong exclusively to the fields of 

sociology of work or cinema. We seeked a hybrid analysis, taking elements 

from each one that would help us, using a relatively flexible methodology. 

 
 

Keywords: Cinema; I, Daniel Blake; Jean-Pierre e Luc Dardenne; Ken 

Loach; Labour; Two Days, One Night. 
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Introdução 

O presente estudo pretende analisar as relações de trabalho dentro da 

narrativa dos filmes Dois dias, uma noite (2014), dirigido por Jean-Pierre 

Dardenne e Luc Dardenne, e Eu, Daniel Blake (2016) dirigido por Ken Loach. 

Em entrevista ao portal Birth.Movies.Death. o diretor Bong Jon-ho fez o 

seguinte comentário: 

Quando estava dirigindo o filme [Parasita (2019)], tentei 
expressar um sentimento específico para a cultura 
coreana. Então eu pensei que ele era "coreano demais" 
se visto de uma perspectiva estrangeira, mas, exibindo o 
filme depois de completado, todas as respostas de 
diferentes audiências foram quase as mesmas, o que de 
fato me fez compreender que o tópico era universal. 
Aparentemente todos nós vivemos no mesmo país 
chamado Capitalismo, o que pode talvez explicar a 
universalidade de suas recepções. (JON-HO, 2019) 

 

A leitura de Bong Jon-ho sobre a aceitação de seu filme reflete um 

pouco do nosso olhar sobre os filmes escolhidos. Nossa intenção é a de pensar 

as relações de trabalho dentro dessas narrativas que proporcionam 

sentimentos, questionamentos e tantas outras emoções que extravazam as 

fronteiras nacionais ou locais – ainda que o “local” apareça inevitavelmente em 

algum momento nos enredos. Por conta disso, Dois dias, uma noite e Eu, 

Daniel Blake foram selecionados. Sua capacidade de estabelecer uma reflexão 

sobre as relações de trabalho de forma íntima e que ao mesmo tempo 

responde ao contexto mais amplo das sociedades capitalistas, fazendo uma 

argumentação sobre elas a partir do olhar cinematográfico que repercurte entre 

seus espectadores. 

Essa maneira de trabalhar questões sociais está presente em toda 

cinebiografia de ambos os diretores dos filmes escolhidos, os irmãos Dardenne 

e Loach. Num olhar sobre suas carreiras, notamos que os tópicos que tratam 

se tornam cada vez mais capazes de um diálogo com público estrangeiro que 

vê nas obras algo com que podem se identificar1, por mais que essas 

narrativas se passem tão longe. E, diferentemente do tipo de cinema mais 

comercial, os filmes de Loach e dos irmãos Dardenne não propõe “sonhos” de 

 
 

1 Tem de ser ressaltado que essa grande repercussão se dá através também do poder de 
difusão que a Internet proporciona. 
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larga escala com histórias fantásticas que extravazam o real, muito pelo 

contrário, os diretores se centram nele de maneira a retratar de forma crua e 

contando histórias bastante peculiares – que por sinal nem sempre tem um 

“final feliz”. 

Pensando a carreira de Loach isolada, notamos como no decorrer dos 

anos suas narrativas foram de tópicos bastante restritos ao caso europeu à 

histórias que abrem diálogos muitas vezes entre culturas diferentes e olhares 

sobre a história da luta de classes pelo mundo, um dos grandes interesses 

artísticos do diretor. Um de seus primeiros trabalhos, Cathy come home (1966) 

– um filme de sucesso feito para a TV britânica – Loach tratava diretamente do 

problema nacional de moradias que, por sua vez, causava a implosão 

sistematica no interior do núcleo familiar retratado no filme. A história trata da 

vida pessoal da protagonista Cathy (Carol White) e convoca todo um plano de 

fundo sobre uma das maneiras como a familia nuclear estava se 

desmanchando no seio da classe trabalhadora inglesa por meio de políticas 

sociais que empurram a protagonista a cenários degradados em centros 

sociais, ocupações de moradia e miséria2 junto de pessoas que estão em uma 

situação similar a ela. Ao fim do filme, a protagonista se vê totalmente isolada, 

sem seu marido que não voltou mais para a família, sem seus filhos tomados 

pela assistência social por considera-la incapaz e sem amparo estatal, deixada 

para viver nas ruas. 

Ao longo dos anos, a produção de Loach foi se apropriando de questões 

cada vez mais amplas que, apesar de ainda emergirem de pequenos contextos 

nacionais, iam sendo capazes – intencionalmente ou não – de estabelecer o 

diálogo com um público mais diverso em termos de nacionalidade. Isso fica 

bastante evidente nos seus trabalhos mais recentes, como Pão e rosas (2000), 

Mundo livre (2007) e o próprio Eu, Daniel Blake. Esses últimos filmes citados 

tratam de histórias familiares a todos os habitantes do “país chamado 

Capitalismo” (Jon-ho). São encontradas similaridades operacionais entre 

diferentes sociedades através desses filmes – ao menos entre aqueles que os 

apreciam. Por via da cinebiografia lochiana, vemos o problema da 

 
 

 

2 A maioria dos cenários vale ressaltar, são “reais”. Eram locações onde se desenvolvia o tipo 
de atividade da assistência social e da vida cotidiana que cada cena buscava representar. 
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sindicalização, caro ao século XXI, em um mundo da produção capitalista atual 

que tem os limites da exploração cada vez mais embazados pelas “novas 

regras” do trabalho (Pão e rosas); também há a presença daqueles que já são 

“marginalizados dentro da própria margem”, os imigrantes de origem 

trabalhadora que sentem essa intensificação da exploração do trabalho chegar 

aos limites do aturável (Mundo livre e Pão e Rosas); e, por fim, mesmo aqueles 

que o discurso oficial jurou defender com amplos direitos constitucionais – os 

“cidadãos legítimos” aos olhos do estado – estão sob ataque das legislações 

“modernas” do trabalho tendo seus direitos mais básicos retirados (Eu, Daniel 

Blake). Esses são problemas que dialogam com a realidade do capitalismo 

global, cada vez mais eficiente em homegenizar os métodos de controle do 

trabalho e sua precarização. 

Os irmãos Dardenne, como são conhecidos, tem um caminho, em parte, 

semelhante ao de Loach em sua biografia. Eles começaram produzindo 

documentários engajados a partir do fim dos anos 70 – algo que Loach também 

fez em dados momentos –, em grande parte, centrados na memória das lutas 

sociais do passado, como o filme Quando o barco de Léon M. desceu o rio 

Meuse pela primeira vez (1979) e Para dar fim à guerra, os muros precisam 

cair (1980). Esses filmes documentavam fatos históricos específicos através de 

relatos intimos de entrevistados que aparentemente eram acompanhados em 

suas movimentações. Em meados dos anos 90, os diretores se voltaram para a 

ficção. Começaram a moldar o seu estilo artístico que perduraria por todo resto 

de sua carreira até então. Os documentários foram abandonados (ao menos 

com eles na direção) e as narrativas se voltaram para situações bem menores 

que as grandes lutas operárias que relatavam seus primeiros filmes. Se virando 

para a vida cotidiana e suas questões, os diretores se entrelaçaram em 

histórias que são contadas a partir do que poderíamos chamar de um 

“particularismo extremo”, com uma câmera colada sob os ombros dos 

protagonistas. De maneira até contraditória, ao virar-se para o particular com 

tanta ênfase, os Dardenne criaram filmes que dialogavam, assim como os de 

Loach, com um público bem mais expansivo do que o de sua fase anterior por 

meio de questões sociais que indivíduos de diferentes culturas podiam 
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reconhecer com facilidade3. 

Através desse campo de interesse que gira em torno dos filmes que 

escolhemos, vimos a oportunidade de ter um diálogo com outros materiais – 

que não só os filmes em si – para analisar a questão que nos interessava. A 

consulta das reações às obras, de portais da internet a trabalhos acadêmicos 

de diferentes nacionalidades, foi reforçado nosso ponto de vista de que esses 

filmes tem algo a dizer para um público significativo que responde a ele, sem 

apresentar uma roupagem fantástica com luzes atrativas, mas com histórias 

consistentes e diretas retratando o cotidiano da classe trabalhadora. A 

produção de conhecimento em torno dos filmes foi uma fonte inestimável de 

dados de pesquisa, mesmo os textos que não foram diretamente utilizados. 

Foram neles que nos informamos sobre o quão semelhantes são as reações de 

públicos tão diferentes. 

A partir desse breve resumo, apontamos aqui a sintonia do trabalho de 

Loach e dos Dardenne com o do diretor coreano Jon-ho. A análise de Jon-ho 

das respostas de público corrobora com o ponto em que tentamos investir 

analisando, em parte, os pontos que criam essa suposta “universalidade” capaz 

de unir olhares e experiências de públicos diferentes em torno desses produtos 

culturais, capazes de lhe ceder reflexões sobre o seu próprio cotidiano. Esse 

trabalho talvez possa ser entendido como mais um entre esses vários olhares 

que nunca cessam de se reproduzir sobre a obra desses diretores e de tantos 

outros que compõe o mundo artístico cinematográfico. 

Ao longo da execução desse projeto, um longo caminho foi percorrido 

onde diversos filmes foram assistidos a fim de chegarmos ao recorte proposto. 

A temática do trabalho é densamente abordada no cinema, desde o seu 

nascimento. Pensemos em filmes como A Greve (1925), Metrópolis (1927), A 

nós a liberdade (1932), Gibel sensatsii (1935), Tempos modernos (1936), O sal 

da terra (1954), A classe operária vai ao paraíso (1971), e centenas de outros 

 

3 É necessário enfatizar que a questão do público que ressaltamos quando analisamos 
brevemente a obra de Ken Loach e dos Dardenne não é necessariamente uma jusfiticativa em 
si plausível para explicar o porque de usar os filmes escolhidos. Entretanto, vimos através da 
atenção cedida à eles uma oportunidade de diálogo para nos lançar a um contexto mais amplo. 
Ela apenas nos a ajuda a compreender um dos porquês de escolher esses filmes e diretores. A 
identificação do público é um fato social relevante, mas não tem supremacia sobre outros 
fatores no estudo dos filmes. Filmes que não chegam a possuir essa atenção – que muitas 
vezes é vista só do ponto de vista da bilheteria – também falam através de suas narrativas algo 
sobre a sociedade que os produziu e que também valem ser analisados igualmente. 
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que poderiam ser citados exaustivamente aqui. Procuramos estabelecer uma 

ponte entre alguns desses filmes e os que analisamos para emplacar algumas 

das nossas observações, uma vez que, inevitavelmente, o cinema estabelece 

suas referências tanto externamente como internamente ao seu mundo 

artístico, nicho ou gênero. 

Apesar da sua abordagem sobre os filmes, o presente trabalho não 

busca operar através das teorias do cinema. Nossa análise se embasa em 

autores e textos que tiveram a questão do trabalho como tema de pesquisa, e é 

através deles que buscamos entender as dinâmicas apresentadas, muitas 

vezes tentando ir além da simples narrativa fílmica dialogando com os tópicos 

que ela propõe. 

A estrutura do trabalho é simples; será composta por duas partes, com 

cada uma tratando de um dos filmes considerados. Dentre essas encontram-se 

subsecções que discutem os temas propostos. 

A primeira parte analisa Dois dias, uma noite. O filme conta a história de 

Sandra, operária de uma fábrica belga que está sob licença para tratar a 

depressão e descobre que em uma votação ocorrida às pressas, os 

funcionários da fábrica votaram por manter o bônus de fim de ano ao invés de 

garantir o emprego dela. Sua amiga Juliette consegue que a decisão seja 

postergada, e Sandra consegue então “dois dias, uma noite” para convencer 

seus colegas de trabalho a abrirem mão do dinheiro para que ela possa 

retornar ao trabalho. Na análise buscamos dissertar sobre a desunião entre 

trabalhadores e o tipo de gerenciamento do trabalho que os leva à tal situação, 

resgatando análises do modo de produção flexível. 

O segundo capítulo analisa o filme Eu, Daniel Blake. A história se passa 

no Reino Unido, onde Daniel Blake busca por seus benefícios sociais junto com 

a agência de seguros que recusa a lhe ceder o auxílio-doença. Em meio a isso, 

Blake enfrenta a situação dramática de ter que lidar com a estrutura burocrática 

estatal que tenta fazê-lo desistir a todo custo. Na sua jornada, Blake conhece 

outras pessoas que estão em situação semelhante à sua, como Katie e seus 

filhos, que não conseguem obter seus direitos devido às regras burocráticas 

que lhes são impostas. A partir dessa obra procuramos fazer uma análise 

sobre a situação de Blake, abordando sua relação com o trabalho e com a 

estrutura burocrática – a grande antagonista do filme. 
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PARTE I – ANÁLISE DE DOIS DIAS, UMA NOITE (2014) 
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Sinopse 

Dois dias, uma noite é um filme belga, lançado em 2014, de autoria dos 

diretores Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne. A protagonista do filme é 

Sandra (Marion Cotillard), uma operária de uma fábrica de painéis solares que 

tem seu emprego colocado em risco depois de passar um tempo em licença 

médica por conta de um quadro de depressão. A gerência da fábrica, alegando 

problemas financeiros, decide entregar aos seus 16 funcionários – excluindo 

Sandra – uma escolha: o bônus de fim de ano de mil euros ou o emprego de 

Sandra. Primeiramente, os funcionários optam pelo bônus, com 14 votos, 

contra apenas 2 a favor de manter o emprego de Sandra. Entretanto, a amiga 

de Sandra, Juliet (Catherine Salée), consegue com o chefe que a votação seja 

retomada na semana seguinte. É a partir dessa jornada que se desenrola a 

narrativa, com Sandra tendo “dois dias, uma noite” – o correspondente ao fim 

de semana – para convencer seus colegas de trabalho a optar por manter seu 

emprego. 

 
Proposta de análise 

Para a análise de Dois dias, uma noite nos propomos a analisar o caso 

da fábrica e seu tipo de gerenciamento flexibilizado em primeiro lugar, para que 

depois pudéssemos recorrer aos casos particulares apresentando o conjunto 

dos trabalhadores, da maneira que se colocam na questão central e pelo que 

conhecemos brevemente de suas condições pessoais de vida. Buscamos 

acima de tudo o conflito, o que é facilitado até pelo argumento principal do 

filme. 

 
1) A fábrica e seu gerenciamento flexibilizado 

Há duas motivações fornecidas por Dumont (Baptiste Sornin), o chefe da 

fábrica, por trás dos acontecimentos que levam ao drama sofrido por Sandra. O 

primeiro diz que a culpa de toda situação é “a crise”, provavelmente se 

referindo ao quadro pós-2008. Na época, houve quebras de empresas depois 

da falência do banco de investimentos Lehman Brothers, o que desencadeou o 

processo de caos econômico comparável com a crise de 29. Como 

consequência desse fato, os governos tiveram tiveram de salvar o sistema 
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financeiro de um colapso eminente bancando o prejuízo. Entretanto, o precário 

mundo do trabalho pagou caro pela crise. Uma ampla discussão sobre os 

motivos da crise – das quais não trataremos aqui – leva a um questionamento 

dos direitos trabalhistas consolidados até então em pró de uma política de 

retenção de gastos, dando sequencia a um processo de décadas de derrotas 

para as classes trabalhadoras nesse campo. 

O segundo motivo que Dumont fornece é a concorrência asiática, se 

referindo aos países que, desde os anos 90, têm tomado espaço na economia 

mundial concentrando a maior parte dos polos industriais – tendo a China como 

referência absoluta no campo. Acirrando a competição intercapitalista onde as 

ferramentas de competitividade, mais uma vez, se miram na precarização do 

mundo do trabalho. 

Dessas curtas explicações de Dumont que são dadas inicialmente, 

temos de imediato o tamanho do problema de Sandra: seu emprego está em 

perigo por questões que em algum ponto extravasam o plano microsocial em 

que o filme se desenvolve. A irresponsabilidade dos mercados financeiros e a 

competição intercapitalista afetam a sua vida de maneira fugaz, excluindo-a da 

esfera de empregabilidade. 

Ao analisarmos o que se passa no filme, podemos assinalar que o foco 

central da narrativa se apresenta através das faces da chamada flexibilização 

do trabalho. O movimento de corte de pessoal é essencial ao plano de 

gerenciamento flexível da força de trabalho. Esse modelo remete ao que ficou 

conhecido como toyotismo, o mais popularizado modo de produção4 que tem 

esse nome em referência ao estilo de gerência da empresa japonesa Toyota 

Motor Company. Esse modo de gerenciamento trouxe prosperidade para a 

economia japonesa no pós-guerra em que o país, derrotado pelos aliados, viu 

seu crescimento econômico bastante reduzido pela incapacidade de competir 

com os mercados internacionais baseados na produção em massa, o que era 

ainda mais dramático dada a escassez de recursos naturais encontrados 

dentro do próprio país (CORIAT, 1994, p. 40). 

 
 

4 Temos exemplos de outros modelos como o chamado “hondismo”, referente às fábricas da 
Honda Motor Company, Limited. Porem, nos ateremos a nos referir ao toyotismo dado que o 
consideramos como um divisor de águas importante para o surgimento do amplo conceito de 
“Modo de produção japonês” 
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Uma das novidades que o toyotismo trouxe ao contexto industrial foi o 

da “fábrica mínima” – ou empresa enxuta como mais comumente é dito – que 

Coriat caracteriza como “a fábrica reduzida às suas funções, equipamentos e 

efetivos estritamente necessários para satisfazer a demanda diária ou 

semanal” (CORIAT, 1994, p. 33). Como o autor aponta, essa fábrica tida como 

exemplo de modernização tem como ideólogo e percursor Taiichi Ohno, o 

engenheiro mecânico considerado o principal responsável pelo modelo de 

produção da Toyota. O “pensamento ohnista”, como Coriat chama, tem por 

base partir da gestão dos efetivos por estoques, ou seja, a regulação do 

número de trabalhadores pela demanda, evitando desperdícios e praticando o 

chamado “estoque zero”. Em outras palavras, ocorre nesse plano uma inversão 

da máxima taylorista do aumento da produtividade pelo aumento de efetivos 

(CORIAT, 1994, p. 34). 

A análise de Kamata sobre a Toyota reforça a questão sobre a redução 

de pessoal empreendido na fábrica moderna que vemos em Dois dias, uma 

noite. Segundo ele, 

não é tanto para economizar trabalho mas, mais 
diretamente, para eliminar trabalhadores. Por 
exemplo, se 33% dos ‘movimentos desperdiçados’ 
são eliminados em três trabalhadores, um deles 
torna-se desnecessário. A história da racionalização 
da Toyota é a história da redução de trabalhadores, 
e esse é o segredo de como a Toyota mostra que 
sem aumentar trabalhadores alcança surpreendente 
aumento na sua produção. Todo o tempo livre 
durante as horas de trabalho tem sido retirado dos 
trabalhadores da linha de montagem, sendo 
considerado como desperdício. Todo o seu tempo, 
até o último segundo, é dedicado à produção 
(KAMATA apud ANTUNES, 2008, p. 58) 

 
Nessa análise é observável continuidades do modelo toyotista com o 

modelo o fordista-taylorista popularizado nas economias ocidentais a partir do 

início do século XX. Um de seus idealizadores, Frederick Taylor, passou 

grande parte de seus estudos buscando uma maneira de racionalizar a 

produção de modo que se extraísse o máximo possível dos trabalhadores 

cortando suas “movimentações inúteis”, buscando o melhor jeito de executar 

uma tarefa – o chamado one best way. Porém, há diferenças significativas 
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nesse quesito quando olhamos para os dois modos de organização – ao 

menos no plano concreto. O modelo fordista-taylorista não se pauta pela 

redução de contingente como o toyotista, mas pela ampliação do mesmo a fim 

de atingir uma meta de produtividade – que, diga-se de passagem, está 

sempre em expansão. Separando execução e planejamento, as fábricas 

fordistas-tayloristas eram – e algumas fábricas ainda são em medidas 

diferentes – grandes monumentos cuja produção é altamente centralizada, se 

realizando na maior parte em seu interior, contando com um contingente que, o 

quão maior fosse, mais representava um ideal de “prosperidade empresarial”. 

O modelo toyotista rompe com esse ideário seguindo pelo caminho contrário – 

“pensando pelo avesso” como diria Coriat (1994) – e torna-se capaz de 

aumentar a produção com menos trabalhadores. Atinge isso através de uma 

política de envolvimento dos operários na produção e das condições sociais e 

institucionais da nação japonesa. 

Na sua versão japonesa – a dita “original” –, o toyotismo havia sido 

implantado através de algumas concessões significativas aos trabalhadores 

para que a mudança fosse consolidada. Entre essas concessões temos o 

emprego vitalício e a evolução do salário real (CORIAT, 1994, p. 87). Ambos 

esses aspectos foram cedidos em busca de fixar uma mão de obra que, no 

pós-guerra, se tornava farta de juventude e rotatividade entre empresas. Nesse 

aspecto, algo da pirâmide burocrática do fordismo foi retido, no sentido de 

manter certa fidelidade aos trabalhadores, recompensando-os por tempo 

trabalhado ao longo dos anos. Entretanto, embora esses critérios fossem 

praticados, Coriat ressalta que ainda assim as fábricas toyotistas 

disponibilizavam de grande poder para exercer a flexibilização de sua folha de 

pagamento se fosse necessário (ibid, p. 88). 

Já na sua versão ocidental, o sistema toyotista tem mudanças 

significativas. Logicamente, essas diferenças variam entre contextos diversos 

em que as lutas de classe se desenvolveram, mas é interessante ressaltar que 

em grande parte dos países ocidentais houve, junto das mudanças de 

regimento, uma nova premissa de desestabilização do trabalho. O processo de 

flexibilização se mostra bem mais agressivo, acabando com as conquistas de 

lutas trabalhistas anteriores e se prontificando bem menos a fornecer algo que 

se aproxime de uma segurança do trabalho. No problema central da narrativa 
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de Dois dias, uma noite, temos a alusão a esse caso na decisão da chefia de 

reduzir sua folha salarial. Há a contrapartida da concessão do bônus aos que 

foram mantidos em seus empregos; entretanto, isso é feito através da ameaça 

ao próprio emprego, como faz o personagem do capataz da fábrica que 

ameaça aos trabalhadores com possíveis demissões, caso Sandra não seja 

demitida. É uma contrapartida oferecida que também configura uma coerção. 

Um dos pontos essenciais que torna a utilização de menos 

trabalhadores uma meta alcançável é a especialização flexível. Esse princípio 

fundamental ao toyotismo tem como referência a “assimilação da tecnologia da 

informação à atividade produtiva e a adaptação da força de trabalho a essas 

novas circunstâncias” (FRIDMAN, 2000, p. 49). Isso quer dizer, por um lado, 

que o campo tecnológico traz para a força de trabalho a necessidade de se 

adaptar às mudanças que ele oferece – o que passa a acontecer com cada vez 

mais frequência ao longo dos anos. Por outro lado, essa mudança também se 

refere às variações do campo de consumo, passando do padronizado e em 

série ao mais individualizado, ou seja, deixando de lado a produção 

homogênea do fordismo pendendo para a heterogeneidade toyotista. 

Coriat (1994) chama esse novo momento da especialização de 

desespecialização do saber operário. Segundo o autor, o modelo japonês: 

Seu traço central e distintivo, em relação à via taylorista 
norte-americana, é que em lugar de proceder através da 
destruição de saberes operários complexos e da 
decomposição em gestos elementares, a via japonesa vai 
avançar pela desespecialização dos profissionais para 
transformá-los não em operários parcelares, mas em 
plurioperadores, em profissionais polivalentes (CORIAT, 
1994, p. 53) 

 
Sem colocar essa novidade como algo “livre de críticas” e afastado dos 

problemas apresentados pelo taylorismo em suas questões mais ontológicas, 

Coriat ainda assinala que 

Este movimento de desespecialização dos operários 
profissionais e qualificados, para transformá-los em 
trabalhadores multifuncionais, é de fato um movimento de 
racionalização do trabalho no sentido clássico do termo. 
Trata-se aqui, também – como na via taylorista norte- 
americana –, de atacar o saber complexo do exercício 
dos operários qualificados, a fim de atingir o objetivo de 
diminuir os seus poderes sobre a produção, e de 
aumentar a intensidade do trabalho. (CORIAT, 1994, p 
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53) 

 

Ao contexto de Dois dias, uma noite, é notável esse paradigma da 

especialização flexível, sutilmente colocado durante uma discussão entre 

Sandra e seu colega de trabalho Julien: 

[J] Posso falar com franqueza? 
[S] Sim 

[J] Dumont viu que 16 eram o suficiente para o trabalho. 
Para que precisa de você? 
[S] Porque Juliette me disse que, se fossem 16, teriam... 
que trabalhar 3 horas a mais por semana. 
[J] E se concordamos em trabalhar mais para ganhar 
mais? 
[S] Eu não sei5 

 
A partir disso podemos notar alguns aspectos do toyotismo na fábrica. 

Não fica claro que funções seriam mudadas ou como isso seria feito. Apenas 

sabemos que, sem Sandra, todos os funcionários terão de trabalhar mais, 

recebendo como compensação o bônus. O filme não busca retratar o trabalho 

da fábrica sendo feito para que pudéssemos tratar disso com mais propriedade; 

mas podemos assinalar que há uma significativa intensificação do trabalho, 

como é comentado por Coriat. Destacamos a possibilidade de camadas 

intermediárias terem sido retiradas do trabalho, o que, segundo Antunes, é 

típico do modelo toyotista que tem por meta ir 

reduzindo muito ou eliminando tanto o trabalho 
improdutivo, que não cria valor, quanto suas formas 
assemelhadas, especialmente nas atividades de 
manutenção, acompanhamento, e inspeção de qualidade, 
funções que passaram a ser diretamente incorporadas ao 
trabalhador produtivo. (ANTUNES, 2008, p. 55) 

 

A incorporação então de novas tarefas ao corpo de trabalhadores é uma 

prerrogativa presente em Dois dias, uma noite, de modo que se tem 

inevitavelmente uma intensificação da exploração do trabalho. A isso se 

acrescenta o fato de que o bônus dado aos trabalhadores tem o caráter de uma 

“gratificação”, assim não sendo obrigatório e tão pouco permanente. Tão logo o 

quadro de funcionários fosse reduzido, no ano seguinte, poderia ser 

considerado um novo corte que poderia retirar o bônus dado – dessa maneira 

 
 

5 As letras correspondem às iniciais dos nomes Julien – como “J” – e Sandra – como “S”. 
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aumentando as horas de trabalho sem que se reduzissem as horas 

trabalhadas. Esse proceder, deduzimos aqui, é o caminho mais provável a ser 

seguido pela gerência caso quisesse ampliar sua competitividade, ampliando 

ao mesmo tempo a extração da mais-valia. 

Agora, pensando de maneira mais particular o personagem de Sandra, 

temos em mente uma representação diferenciada de outras narrativas dos 

irmãos Dardenne. Os diretores, que começaram seus trabalhos com cinema 

por meio de documentários ainda nos anos 1970, se tornaram posteriormente 

conhecidos pela representação que passaram a fazer de contextos sociais que 

transitam entre a ficção e o realismo social. A partir da segunda metade dos 

anos 1990, filmes como A Promessa (1996) e Rosetta (1999), denotaram 

narrativas que continham abordagens diferentes do que eles haviam feito até 

então. Com uma técnica de “câmera na mão”, os protagonistas são 

acompanhados de perto – às vezes ao lado de seu ombro, como acontece 

muito em O Filho (2002) – em suas vidas, sempre atravessadas por algum 

conflito que tem raízes em um problema estrutural e portanto de difícil 

resolução. A maioria dessas dificuldades está geralmente relacionada a 

contextos de pobreza de alguma forma, seja por uma existência em condições 

precárias ou pela exploração que é feita de pessoas nessas condições. Na 

maior parte dos filmes, isso costuma ser representado de maneira que os 

cenários são uma iluminação bastante natural, tentando contrastar com seu 

conteúdo narrativo em algum ponto. 

Esteticamente, Dois dias, uma noite contrasta com filmes mais recentes 

dos diretores, especialmente os da década de 2010, onde se opta por imagens 

com cores mais quentes6. Essa mudança não se resume apenas na utilização 

de uma luz mais forte, mas também nos enredos. Sandra é um personagem 

que pertence efetivamente à classe trabalhadora como outros personagens 

retratados pelos diretores anteriormente. No entanto, há de se salientar que a 

família de Sandra – ela, o marido e os filhos – se encaixariam em um nível 

socioeconômico mais abastado. Parecem pertencer a uma espécie de “classe 

 
 

 
 

6 São exemplos disso, junto do filme que tratamos aqui, O garoto da bicicleta (2011), e A garota 
desconhecida (2016). 
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média”7. Isso é afirmado com base nas suas condições de vida com uma casa 

que é grande e aparentemente bem equipada. 

Embora sua situação de vida seja melhor, o filme passa a impressão de 

que o status da família de Sandra está sob intenso perigo caso ela perca seu 

emprego. Isso fica claro em uma discussão entre ela e seu marido (Fabrizio 

Rongione), que diz que será incapaz de pagar pela casa em que vivem – 

dando a entender que está em processo de quitação ou é uma casa alugada. 

Ainda há o problema, explicitado por Sandra, de que eles poderão ter de “voltar 

para a moradia social”, dando a entender que em algum momento eles já 

estiveram em uma situação em que dependiam da assistência social. Eles 

fariam parte então de um setor da classe trabalhadora que ascendeu 

economicamente, e que está a poucos passos de retroceder, de voltar à 

pobreza. 

 
2) Sandra, a operária 

Em face da vida no entorno de Sandra, a caracterização da personagem 

pela atriz Marion Cotillard é bastante enfática em ressaltar que existe um 

problema além da perda do emprego. Enquanto todos os outros personagens 

do filme têm um aspecto aparentemente saudável, ela claramente se contrapõe 

a isso com uma aparência bastante pálida e doente. Não fica claro no filme se 

o que causou primeiramente esse estado poderia ter sido o próprio trabalho ou 

outro aspecto de sua vida, mas o fato é que ficamos cientes que ela está se 

recuperando de um quadro de saúde mental. No entanto, isso não parece 

realmente importar para os diretores que retratam uma piora significativa do 

estado de Saúde de Sandra assim que a questão da votação se vê colocada. A 

debilitação da protagonista ainda se torna bastante acentuada com as diversas 

vezes em que ela faz uso abusivo de Xanax8. 

 
 
 

 
 

7 Isso a torna diferente, por exemplo, da protagonista de Rosetta (1999), que vive em um trailer 
com sua mãe alcoólatra e luta por um emprego a todo custo; o protagonista de A Criança 
(2005), que vive de pequenos roubos; ou a protagonista de O Silêncio de Lorna (2008), que é 
uma imigrante tentando obter cidadania belga se casando com um dependente químico. 
8 Xanax é um medicamento tarja preta receitado para o controle da ansiedade e crise de 
pânico. 
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Há um momento muito significativo na narrativa em que Sandra chega 

tentar suicídio com uma superdosagem de Xanax. Especialmente por se tratar 

de um filme belga, essa cena tem alguma reverberação com o contexto social 

do país. A Bélgica possui um dos maiores índices de suicídio do mundo, 

ocupando o 11º lugar no ranking mundial9. Também apresenta uma legislação 

singular sendo, desde 2002, um dos primeiros países, seguido de outros como 

a Holanda, que permite o suicídio-assistido – ou eutanásia – para casos 

diversos, entre eles de depressão10. O cenário belga revela uma racionalização 

do suicídio que beira ao “extremo” enquanto maneira de lidar com as pressões 

que potencializam as possibilidades de um ato suicida. Esse quadro representa 

uma mudança radical na maneira como a sociedade ocidental lida com a 

questão que é um tabu entre as religiões derivadas do cristianismo e tantas 

outras. 

Para Durkheim (2000) que estudou o suicídio no final do século XIX, a 

atitude de tirar a própria vida, na maioria dos casos, condizia com algo que diz 

respeito à sociedade em si. Apelando a dados quantitativos, o autor chegou a 

 

 

9 http://worldpopulationreview.com/countries/suicide-rate-by-country/ 
10 “A Bélgica legalizou a eutanásia em 2002 e desde então tem registrado aproximadamente 
1.400 casos por ano. Em 2013, mesma época em que os pedidos de acabar com a vida 
subiram para mais de 1.800, o parlamento belga aprovou uma lei para estender a eutanásia a 
crianças com doenças terminais.” O Globo, 03/07/2015 
https://oglobo.globo.com/sociedade/medicos-na-belgica-permitem-eutanasia-para-paciente- 
com-depressao-16648742 

http://worldpopulationreview.com/countries/suicide-rate-by-country/
https://oglobo.globo.com/sociedade/medicos-na-belgica-permitem-eutanasia-para-paciente-com-depressao-16648742
https://oglobo.globo.com/sociedade/medicos-na-belgica-permitem-eutanasia-para-paciente-com-depressao-16648742
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variadas conclusões que o fizeram crer que tópicos como casamento, religião, 

ou crises econômicas, têm influência na taxa de suicídio. Esses elementos 

definiam a posição do indivíduo na sociedade, de forma a mensurar o quão 

mais ou menos integrado ele é. Os indivíduos em situação de fraca integração 

– como homens divorciados que sentem que seu papel social não está sendo 

cumprido ou indivíduos de religião protestante cuja crença promoveria valores 

menos integradores e mais individualistas – estariam mais propensos a 

tomarem a decisão de tirar sua própria vida. Para além das tipificações sociais 

de Durkheim – das quais não iremos nos ocupar aqui –, a relação entre 

indivíduo e sociedade seria a chave para entendermos as taxas de suicídio e 

os grupos sociais potencialmente mais propensos. Em resumo, o indivíduo, 

para Durkheim, está mais propenso ao ato de tirar a própria vida quanto mais 

desintegrado da sociedade ele se encontra/sente. 

Essa relação entre indivíduo, sociedade e o ato suicida está presente na 

narrativa de Dois dias, uma noite. Antes que Sandra tome a decisão de tirar a 

própria vida, temos os momentos em que ela é bem clara em dizer que não se 

sente integrada. Se referindo aos seus colegas de trabalho que preferiram o 

bônus a ela, Sandra afirma: “é como se eu não existisse! (...) Mas estão certos! 

Eu não existo! Eu não sou nada!” A fala de Sandra tem a ver com algo que vai 

além de uma mera crise existencial passageira. É uma verdadeira crise de 

identidade que se manifesta na inicial indiferença que ela constata frente à 

posição daqueles que, supostamente, seriam seus iguais. A protagonista sente 

que não possui um lugar no mundo, o que mais tarde se manifesta na tentativa 

de suicídio para eliminar sua existência, que parece não fazer diferença às 

pessoas com quem convive – sendo visto inclusive como um fardo por alguns. 

Ela sofre aquilo que Alves (2013) chama de “crise da auto-referência pessoal”, 

uma das formas de crise do trabalho vivo na modernidade. Segundo o autor, 

esta é 

(...) a crise do homem consigo mesmo na medida em que 
ocorre a corrosão da sua autoestima pessoal. Sob a nova 
ordem salarial, deve-se “quebrar” a autoestima do 
“trabalho vivo” como pessoa humana, reduzindo-o à mera 
“força de trabalho” comprometida com os ideais do 
capital. É o que podemos denominar de 
despersonalização do homem que trabalha. (ALVES, 
2013, p. 110) 
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Esse processo de ruptura engendrado pela despersonalização não se 

detém apenas no plano pessoal, ele prossegue por dentro das relações sociais 

do trabalho (e da vida social). Acaba por traduzir-se em uma individualidade 

extrema, incapaz de exprimir solidariedade aos integrantes de uma mesma 

classe social. Com isso queremos dizer que conforme o trabalhador se sente 

mais como um “ser genérico” ou descartável, mais ele tende a temer por sua 

posição social cedendo pacificamente às pressões do capital, distanciando-se 

de uma busca por soluções para os problemas de classe. Isso é perceptível em 

parte do que nos é mostrado em Dois dias, uma noite. É gritante a percepção 

de alguns funcionários da fábrica de que, se Sandra está perdendo o emprego, 

eles não têm absolutamente nada a ver com isso, se isentando de qualquer 

responsabilidade; pois, segundo muitos deles, há de ser necessário dar 

prioridade à sua família. Segundo Alves, 

A crise de autoreferência pessoal decorre da 
intensificação da manipulação/ “captura” da subjetividade 
da pessoa que trabalha pelo capital. Primeiro, reduz o 
homem como ser genérico à força de trabalho como 
mercadoria. Segundo, ameaça, no plano imaginário, 
simbólico e real, as individualidades de classe com a 
demissão de sua força de trabalho. É um mote ideológico 
para constranger a autoestima e abrir no “espaço interior” 
da subjetividade humana, “brechas” para a emulação 
paradoxal de operários e empregados implicados no 
trabalho estranhado. (ALVES, 2013, p. 111) 

 

O fenômeno descrito por Alves é apreensível à narrativa de Dois dias, 

uma noite, onde funcionários por vários momentos se lançam uns contra os 

outros. Origina-se uma competitividade entre alguns deles, que chega a 

estourar em momentos de agressão física – inclusive entre familiares. Grande 

parte desse conflito pode ser atribuído a Dumont, mas quem acirra os ânimos 

de forma mais contundente é Jean-Marc (Olivier Gourmet), um intermediário 

entre chefia e corpo de funcionários – o que pode ser entendido também como 

um supervisor/capataz. É ele o encarregado da pressão feita sobre alguns dos 

trabalhadores dizendo que eles podem perder seus empregos no lugar de 

Sandra ou que podem ficar mal com os outros funcionários se optarem por ela. 

Especialmente aos temporários, essa ameaça se faz mais vigorosa, por óbvios 

motivos. 

É sob essas condições de ameaça que Sandra sai em visita aos seus 
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colegas de trabalho. As visitas são, do ponto de vista de Juliet e do marido de 

Sandra, um modo de estar frente a frente com cada um individualmente, e 

poder incentivá-los a tomar a posição a favor dela. Essa seria a maneira pela 

qual eles poderiam ser solidários, podendo ser rompida a visão individualista 

de alguns dos operários da fábrica. Elas entendem que juntos os operários 

sofreriam coerção por parte da chefia – especialmente de Jean-Marc – e de 

outros operários que preferiam ao bônus. Entretanto, separados, seriam mais 

sensíveis à Sandra, a vendo mais como uma pessoa e menos como uma 

“ferramenta” da fábrica. 

 
3) A jornada de Sandra: visitando os trabalhadores 

Sandra faz um total de 10 visitas no decorrer do filme. Em cada visita 

acompanhamos diversas reações ao seu pedido para que as pessoas abram 

mão de seu bônus salarial para auxiliá-la. Entre essas reações podemos 

destacar quatro tipos: as que dizem se solidarizar com Sandra mas que alegam 

não poder abrir mão do bônus (as pessoas cedendo explicações e um mínimo 

de solidariedade); as de recusa total (as pessoas tendo atitudes de desprezo 

ou de radicalização com agressões físicas e verbais); as de recusa e 

posteriormente de apoio, mudando de ideia após alguns fatos; e as de 

solidariedade total (que se propõem a apoiar Sandra). 

 
3.1) Solidários, mas nem tanto 

No primeiro grupo, relativo aos que se recusam, mas se solidarizam, 

temos quatro pessoas: Willy (Alain Eloy), Mireille (Myriem Akheddiou), Hicham 

(Hicham Slaoui) e Dominique (Franck Laisné). 

 
Visita a Willy 

Na visita a Willy, Sandra encontra também a esposa de seu colega de 

trabalho. Ela fica ao lado do marido enquanto a protagonista pede que ele vote 

por ela. Ele primeiramente diz que precisa do bônus por conta da faculdade de 

sua filha – o que é complementado pela sua esposa. Ele chega a hesitar 

dizendo que iria “pensar no assunto” e então sua esposa se impõe de maneira 

enfática dizendo que eles já haviam discutido isso e que não poderiam ajudar, 
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também mencionando que já estão complementando a renda com um trabalho 

extra do marido e que ela – a esposa – está desempregada. 

 
 

 

Visita a Mireille 

Na visita a Mireille há certo descaso a princípio de sua parte quando diz 

à Sandra que está ocupada, mas acaba ouvindo o que ela tem a dizer se 

segurando ao portão de sua casa, como se tivesse de apressar a conversa. 

Quando a protagonista explica a situação, Mireille responde que não pode abrir 

mão do bônus, pois está “recomeçando a vida” depois de seu divórcio e que 

precisava mobiliar sua casa. Ela ri meio sem jeito como se sua escolha fosse 

apenas “óbvia”. Quando Sandra acata a decisão da colega de trabalho, ainda é 

pedido à protagonista que não se recinta por Mireille, dando a entender que as 

justificativas são razoáveis e compreensíveis. 

 
 
 
Visita a Hicham 

Indo à residência de Hicham, Sandra não o encontra em casa. Só estão 

na casa a esposa e os filhos do colega de trabalho – uma criança pequena e 

um bebê de colo. Hicham e sua família são marroquinos – ou descendentes. 

Hicham responde à Sandra, por telefone, que não pode abrir mão do bônus. 
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Posteriormente, quando Sandra vai até o mercado, encontra Hicham 

trabalhando no estabelecimento. Hicham conta que esse trabalho no mercado 

é ilegal – não explicando exatamente porque –, e que sua esposa não sabe 

sobre isso. Ele alega que não pode ceder seu bônus, pois a quantia em 

dinheiro garantia o pagamento de contas por um ano. Apesar de sentir pena de 

Sandra, as questões financeiras se mostram muito mais decisivas para ele, que 

parece pertencer a um setor na classe trabalhadora ainda mais precarizado 

que o de Sandra. Hicham reitera que Jean-Marc, o supervisor da fábrica, 

estaria ligando para os funcionários e dizendo a todos que Sandra, por estar 

doente, não seria eficiente para o trabalho – o que causa nela uma 

subsequente perda de voz devido ao estresse. 

 
 

 

Visita a Dominique 

Na visita a Dominique, Sandra tem uma conversa rápida. Dominique 

explica que não pode abrir mão do seu bônus e, caso Sandra consiga seu 

emprego, será a “ruína” dele, já que não consegue nem mesmo dar conta das 

despesas que tem. Entretanto, Dominique fala à Sandra que concorda com ela 

e sente que deveria apoiá-la – embora não possa. Ao deixá-la faz uma cara 

como se segurasse as lágrimas, como se sentisse muito pressionado ao 

recusar-se a ajudá-la. 
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3.2) Não é não 

No segundo grupo, de colegas de trabalho que se recusam prontamente 

a apoiá-la, temos três pessoas: Nadine (Fabienne Sciascia), Jerôme (Yohan 

Zimmer) e Julien (Laurent Caron). 

 
Visita a Nadine 

Quando Sandra visita Nadine, sequer consegue ser recebida por ela. A 

filha de Nadine, que parece ser criança, atende ao interfone e tem respostas 

demoradas. Ela diz que a mãe não está, mas ouvimos outras vozes ao 

interfone sussurrando. Sandra fala que ouviu a voz e sabe que é de Nadine 

que, evitando qualquer confrontação direta, desliga o interfone imediatamente. 

Numa conversa posterior com o marido, Sandra fala que se dava muito bem 

com Nadine e ficou chocada em sequer ser recebida por ela. 
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Visita a Jerôme 

Na visita à casa de Jerôme e Yvon, temos um caso duplo: ele mora com 

seu pai que também trabalha na fábrica. Jerôme é bastante jovem e agressivo, 

enquanto seu pai possui um tom de maior passividade buscando o diálogo com 

Sandra. Enquanto o pai ouve Sandra, Jerôme toma uma postura agressiva. O 

filho então, já enfurecido, exclama: “O bônus é para premiar nosso trabalho. 

(...) Então por que daríamos a você?” Alega que o pedido de Sandra extravasa 

a “normalidade”, e a acusa de tentar roubar seu dinheiro. Os ânimos se 

exaltam, e Jerôme acaba dando um soco no próprio pai, que tenta conter a ira 

do filho, e empurra Sandra que cai ao chão. Em seguida sai em disparada 

deixando o pai desacordado. 
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Visita a Julien 

Na visita a Julien, temos um caso mais atípico. Depois que Sandra 

apresenta sua situação, ele se mostra interessado em saber quem votaria por 

ela. A resposta dela é diferente das que vinha dando até então, se recusando a 

falar e alegando como motivo que o voto é secreto. Existe uma relativa 

desconfiança da parte dela com Julien. A resposta dele a ela sobre o pedido é 

de indiferença. Diz que precisa do bônus e que ela não pode pedir isso a ele, 

com uma frieza e uma objetividade bastante diferente de outros casos. Ela 

tenta argumentar que não foi ela que decidiu tirar o bônus e ele responde que 

tão pouco foi ele, se isentando de qualquer culpabilidade. Sandra, não vendo 

mais jeito, se despede de Julien que posteriormente a chama para ser “franco” 

dizendo: “Dumont viu que 16 eram o suficiente para o trabalho. Para que 

precisa de você?”. A pergunta deixa Sandra meio sem jeito, mas ela tenta 

argumentar que nessa nova composição seria necessário aos operários 

trabalharem 3 horas a mais por semana. Julien demonstra frieza mais uma vez 

retrucando “e se quisermos trabalhar mais para ganhar mais?” deixando claro 

que a opção não o incomoda, deixando Sandra chocada. 
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3.3) Voltaram atrás 

No terceiro grupo, daqueles que se mostram primeiramente numa 

posição de recusa e posteriormente de apoio a Sandra, temos 2 pessoas: Yvon 

(Philippe Jeusette) e Anne (Christelle Cornil). 

 
Visita a Yvon 

Como já mostramos em parte, Yvon mora com seu filho Jerôme e a 

visita de Sandra se direciona aos dois juntos. Enquanto Yvon tenta argumentar 

que não pode apoiar Sandra porque há muito dinheiro envolvido, seu filho 

Jerôme faz um escândalo. Ao ser agredido pelo filho que é claramente contra 

Sandra, Yvon desmaia no chão e é ajudado pela protagonista e seu marido. Ao 

acordar, Yvon sofre uma espécie de “transformação” e não se mostra mais em 

dúvida; resolve prontamente apoiar Sandra, como se a desavença com seu 

filho tivesse tido um impacto sobre sua escolha. 
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Visita a Anne 

A visita a Anne é talvez o caso mais complexo. Primeiramente quando 

há uma conversa entre as personagens de Sandra e Anne, a segunda se 

mostra inclinada a não apoiar Sandra. Diz que conversou com o marido e que 

tem muitas despesas, precisando reformar alguns detalhes de sua casa. Ao 

ouvir isso, Sandra tem uma reação de choro que tenta segurar e se despede 

para não chorar na frente da colega. Anne chama por ela e diz que a decisão é 

difícil para ela. Sandra alega que ela não precisa que se tenha pena dela, o 

que é negado por Anne que fala que conversará com o marido mais uma vez 

sobre o caso, apesar de precisar do dinheiro. Pede que Sandra volte depois 

para que ela comunique o resultado da conversa. Quando Sandra volta 

posteriormente, Anne diz que ainda está conversando com o marido e que 

pensa em parcelar sua obra para que possa optar por Sandra ao bônus. 

Sandra logo percebe o conflito e tenta se retirar quando então o marido 

aparece e de forma muito agressiva grita para a protagonista: “gosta de 

incomodar as pessoas?” e junto disso puxa sua esposa com força pelo braço 

para dentro de casa. Mais tarde, quando Sandra está em casa e se prepara 

para tomar medidas mais drásticas sobre sua situação – recorrendo a já 

comentada tentativa de suicídio por Xanax –, Anne aparece na casa de Sandra 
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para contar que optara por votar nela ao invés do bônus. Enquanto Sandra 

volta do hospital recuperada da tentativa, Anne comunica a Sandra que deixou 

o marido – algo que claramente já estava em voga e que só chegou a 

acontecer pelo envolvimento indireto de Sandra. Anne então diz à Sandra que 

é “a primeira vez que decide algo em sua vida”, mostrando que toda a situação 

causou uma espécie de amadurecimento nela – o que fica firmado ainda mais 

claro quando ela agradece à Sandra por ir à sua casa e, de certa forma, 

ajudado ela a mudar de ideia sobre algo que a atormentava. 

 
 

 
 

3.4) Solidariedade incondicional 

No quarto e último grupo, dos que prontamente apoiam Sandra, temos 

Timur (Timur Magomedgadzhiev) e Alphonse (Serge Koto). 

 
Visita a Timur 

Na visita a Timur, conhecemos mais um personagem que aparenta 

pertencer a um grupo étnico marginalizado assim como Hicham. Timur parece 

ser turco ou descender de turcos. Depois que Sandra o comunica da decisão 

de uma nova votação, Timur, que primeiramente havia votado contra Sandra 

na reunião, imediatamente diz que votará por ela na reunião e cai em choro ao 

mesmo tempo. A situação assusta Sandra, a deixa perplexa. Timur fala que 
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desde a noite depois da votação estava arrependido de sua escolha. Ao dizer 

que está envergonhado, Timur explica porque acha que deveria ter pensado 

em Sandra desde o início. Segundo ele, Sandra assumiu a culpa por um erro 

seu quando ele ainda era novato – o que poderia ter posto em perigo seu 

emprego. Foi então um ato de solidariedade da parte de Sandra foi o que 

trouxe Timur para seu lado. 

 
 

 

 
Visita a Alphonse 

Na visita a Alphonse, temos a introdução de mais um personagem de 

origem ou descendência estrangeira; assim como nos casos de Timur e 

Hicham, temos mais um personagem estrangeiro ou descendente de 

estrangeiros – no caso, africanos11. Alphonse recente por exercer seu apoio 

latente à Sandra, mas tem medo da coerção que poderia vir do grupo caso ele 

fizesse isso. O bônus de Alphonse não faria tanta diferença, segundo ele, já 

que ele irá receber apenas 150 euros ao contrário dos outros que receberão 

1000. Seu contrato é temporário, podendo ser recindido ao fim de poucos 

meses. Ele também conta que foi aliciado pelo encarregado, Jean-Marc, a não 

se opor ao que a maioria supostamente queria. Por fim ele decide que, apesar 

 

11 O ator Serge Toko nasceu em Benim, África Ocidental. Apesar disso não ser tratado no 
filme, vale ser ressaltado para explicitar a intenção de atribuir uma “origem estrangeira” ao 
personagem de Alphonse – um artifício certamente buscado pelos Dardenne na hora de optar 
pela participação de Toko no filme. 
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de todos os contras, que votará em Sandra para que ela mantenha o emprego. 

No entanto, ele reitera que seu emprego corre perigo nessa situação, pois, 

caso o encarregado descubra que ele votou por ela, o relatório de Jean-Marc 

poderia ser desfavorável a ele e causar sua não-renovação de contrato. 

 
 

 
 

4) O grupo de trabalhadores 

A partir da nossa análise fica então explícito como a fábrica de painéis 

solares, em seu pequeno universo, é habitada por figuras diversas, reunindo 

diversos tipos sociais com culturas e vidas totalmente diferentes. Sobre essa 

pluralidade, o crítico Calac Nogueira comenta o seguinte: 

Há certa ambição de se retratar o contexto 
socioeconômico multicultural europeu (lembremos que a 
fábrica tem valor de amostra). Daí a heterogeneidade do 
corpo de trabalhadores da fábrica: homens, mulheres, 
jovens, velhos; o árabe com um segundo emprego nos 
fins de semana; o rapaz de origem africana (o mais 
jovem); a mulher com o marido violento. Imigração, 
feminismo: nada é aleatório no espaço laboratorial do 
filme.” (NOGUEIRA, 2015) 

 
A análise de Nogueira aponta a pluralidade do espaço de trabalho que 

nos é apresentado no filme, refletida na nossa descrição das visitas de Sandra 

aos seus colegas de trabalho. Temos as mulheres, uma divorciada (Mireille), 

outra que sofre violência doméstica (Anne), e a própria protagonista que sofre 
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de depressão. Temos os imigrantes/descendentes de imigrantes representados 

pelo Turco (Timur), o marroquino que possui um trabalho ilegal aos fins de 

semana (Hicham), e o de origem africana (Alphonse). Temos por fim os 

homens brancos – provavelmente belgas de origem –, três dos quais dois 

apresentam um comportamento de extrema indiferença e agressividade à 

pauta de Sandra. Sob a égide do capitalismo global, esses atores sociais 

representam vários grupos minoritários e majoritários. A trama ainda interpõe a 

esfera pública e privada, de maneira que problemas do trabalho e problemas 

pessoais se cruzam, e Sandra, não intencionalmente, acaba “invadindo” as 

vidas dos seus colegas de trabalho quando ela vem apresentando-os as 

questões de sua própria vida. 

Através desse quadro tendemos a observar o “não dito” do filme. A 

situação de impasse entre os trabalhadores se encaixa, em parte, naquilo que 

Stuart Hall (2006) classificou como um “jogo das identidades”. O autor nos 

lembra do caso do juiz Clarence Thomas, indicado por George Bush em 1991 

ao cargo na Suprema Corte americana. Thomas foi escolhido por Bush ao 

cargo, segundo Hall, por ser negro e conservador principalmente. O fato é que 

essas duas características se apresentavam como qualificações importantes 

para que o juiz fosse aceito tanto pelos conservadores, ideologicamente 

simpáticos a ele, quanto aos progressistas abertos a pautas raciais. A 

estratégia era usar a questão cultural a favor do governo, aglomerando 

adesões que, fora desse campo, seriam contraditórias e dificilmente poderiam 

ser absorvidas como uma adesão mais ampla. 

No entanto, surgiria uma acusação de assédio por parte de uma ex- 

colega de trabalho Thomas, Anitta Hill, que criaria grande turbulência perante a 

opinião pública. O novo fato trouxe ao cenário novas perspectivas sobre a 

indicação do juiz pelo presidente conservador. Acabou por embaralhar todo o 

plano do governo,Agora além de negro e conservador, o juiz também era visto 

como um agressor sexual por parte da opinião pública – e ainda entraria junto o 

fato de Anitta Hill ser negra. A partir disso havia uma parcela dos homens 

negros, a quem a causa racial falava mais alto, que o apoiavam, enquanto 

outros, levavam mais em conta a questão sexual e se opuseram. Entre as 

mulheres negras a questão era ainda mais complexa por motivos óbvios: as 

pautas sobre raça e gênero se apresentavam com um peso significativo 



42 
 

pendendo aos dois lados, onde esse grupo tem uma identificação mais direta. 

Entre brancos a questão girava em torno da sua tendência de maior apoio às 

questões sexual ou racial. Já as mulheres brancas conservadoras apoiavam o 

juiz por sua oposição às feministas brancas que, por sua vez, se opunham a 

Thomas com maior facilidade. E ainda havia, como Hall ressalta, a questão de 

que a assediada, na época, era uma funcionária subalterna do juiz, implicando 

também num debate de classe social. 

Hall utiliza esse exemplo para explicitar aquilo que ele considera como a 

nova situação das identidades na modernidade tardia. Segundo ele, 

(...) as velhas identidades, que por tanto tempo 
estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo 
surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 
moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A 
assim chamada "crise de identidade" é vista como parte 
de um processo mais amplo de mudança, que está 
deslocando as estruturas e processos centrais das 
sociedades modernas e abalando os quadros de 
referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 
estável no mundo social (HALL, 2006, p. 7). 

 
Hall nos alerta então sobre a complexificação da questão da identidade 

cultural como potencialmente difusa na modernidade tardia. Isso fica claro no 

exemplo do juiz Thomas. A anterior simplificação do caso que se movia em 

meio a dois debates fixados e bem definidos tornou-se, com o caso de assédio, 

um grande redemoinho de convicções políticas e sociais. 

Essa grande crise engendrada pelo juiz Thomas nos serve como ponto 

de referência para analisarmos o caso de Sandra em Dois dias, uma noite. A 

situação dos trabalhadores também é de um grande “encontro de pautas”, 

ainda mais difuso do que no exemplo dado por Hall. A identidade de classe – 

especialmente de trabalhador ou operário – não era nítida para nenhum dos 

colegas de Sandra e a princípio, nem mesmo para ela. Podemos alinhar esse 

ponto com uma das observações de Hall, 

Nenhuma identidade singular - por exemplo, de classe 
social - podia alinhar todas as diferentes identidades com 
uma "identidade mestra" única, abrangente, na qual se 
pudesse, de forma segura, basear a política. As pessoas 
não identificam mais seus interesses sociais 
exclusivamente em termos de classe; a classe não pode 
servir como um dispositivo discursivo ou uma categoria 
mobilizadora através da qual todos os variados interesses 
e todas as variadas identidades das pessoas possam ser 
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reconciliadas e representadas. (HALL, 2006, pp. 20-21) 

 

A análise de Hall tem ressonância com a narrativa de Dois dias, uma 

noite. Dentre os personagens representados não emerge o que poderíamos 

considerar, grosso modo, como uma “identidade do trabalhador” – no sentido 

de identidade unificada. Muito pelo contrário, ninguém em nenhum momento 

fala em uma organização ou união de trabalhadores, nem mesmo Sandra. O 

“eu” prevalece sobre o conjunto de trabalhadores e sobre as decisões tomadas 

na esfera privada. 

 
5) O individual e o coletivo 

Pensando na relação do “eu” e da coletividade entre os trabalhadores 

em Dois dias, uma noite, o crítico Alysson Oliveira observou: 

(...) é sintomático que Sandra, ou qualquer outro 
personagem, não seja uma Norma Rae – famosa 
personagem de Sally Field, operária-heroína que propõe 
uma ação em conjunto, uma greve. Ninguém aqui sequer 
cogita esse tipo de atitude – e não que os irmãos 
Dardenne não acreditem nisso (pela sua filmografia, 
depreende-se o contrário), mas Dois dias, uma noite é 
um filme sintonizado com o nosso tempo: o do 
individualismo e da competição exacerbada. (OLIVEIRA, 
2015) 

 

O ponto levantado por Oliveira é interessante para pensarmos a questão 

da representação do conjunto de trabalhadores em Dois dias, uma noite, com 

relação a outros filmes. A narrativa do filme citado por Oliveira, Norma Rae 

(1979), é inspirada em uma história real que se passa no começo dos anos de 

1970. O objetivo da protagonista Norma Rae (Sally Fields), durante a maior 

parte do percurso do filme, é conseguir que seja criado um sindicato de 

trabalhadores na fábrica de tecidos em que trabalha. A ação sindical, segundo 

é retratado, vinha sendo coibida pela chefia da empresa por décadas até então, 

dando aos patrões e capatazes total poder sobre a produção, e alegando que 

aqueles que se sindicalizarem poderão ser demitidos ou “subjugado pelos 

negros”.12 O sucesso dessa tática se dá a partir de um controle que os patrões 

 

 

12 Aqui nos referimos a um momento do filme em que o alto escalão da fábrica espalha a 
notícia de que a criação de um sindicato daria poder dos negros sob os brancos, o que gera 
retaliação por parte dos funcionários brancos contra os funcionários negros. 
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estabelecem sobre seus empregados e que atravessam gerações de 

trabalhadores. Pais, mães e filhos, todos trabalham na fábrica de tecidos, e 

assim tem sido por muito tempo. Nos termos weberianos, temos em vista uma 

espécie de “dominação legal” com fortes traços de uma “dominação 

tradicional”. 

 
 

 

 
Pensando numa relação entre as narrativas de Norma Rae e Dois dias, 

uma noite, podemos traçar uma semelhança fundamental que é a de colocar 

mulheres ao centro das narrativas, enfrentando crises que dizem respeito tanto 

às suas vidas pessoais quanto ao espaço do trabalho. Ambas nos dois filmes 

dependem do emprego para manter suas famílias. Mas, como Oliveira já havia 

apontado, existe uma radical diferença entre os modos de agir de Norma e de 

Sandra: enquanto a primeira está na busca de organizar uma coletividade, a 

segunda tenta proteger seu interesse individual – assim como seus colegas de 

trabalho. 

Em ambas as narrativas também não há qualquer sindicato em 

vigência13 a princípio, mas em Dois dias, uma noite, refletindo os tempos da 

produção flexível, não há qualquer interesse dos trabalhadores que seja criado 

 
 

13 No fim de Norma Rae, os funcionários conseguem finalmente criar seu sindicato. 
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um – incluindo a própria Sandra que não fala sobre isso em nenhum momento. 

O contexto da fábrica de Norma Rae que é de um quadro de 

funcionários gigantesco em comparação com a pequena fábrica de 17 

funcionários de Dois dias, uma noite, também chama atenção por trazer mais 

uma vez à tona a diferença entre uma fábrica fordista-taylorista (Norma Rae) e 

uma fábrica toyotista (Dois dias, uma noite). O operariado massificado que 

Norma tenta organizar é concentrado num mesmo espaço da fábrica e tem um 

tipo de sociabilidade que, como já ressaltamos, tem perdurado por gerações. 

Enquanto isso, os operários que Sandra tenta convencer são uns poucos que 

não parecem ter qualquer vinculação com um conjunto maior, como um 

sindicato de operários de tal ramo ou de uma classe operária organizada de 

qualquer outra forma. Esse aspecto marca a diferença e a mudança na 

problemática do trabalho retratado nos filmes em um espaço temporal de 35 

anos que separam as duas narrativas.14
 

Também podemos dizer sem receios que a situação dos trabalhadores 

representada em Norma Rae é dramaticamente pior do que a dos 

trabalhadores em Dois dias, uma noite. A insalubridade da fábrica de Norma 

Rae é um ponto importante. Em uma cena de relatos dos trabalhadores sobre a 

fábrica, são compartilhadas histórias de doenças contraídas pelo trabalho, 

mortes; algumas vezes a fábrica é retratada como semelhante a uma prisão. 

Esse problema não se encontra em Dois dias, uma noite, onde o foco na 

racionalidade dos trabalhadores sobre seus direitos e suas garantias 

individuais é maior. Dois dias, uma noite desenvolve sua narrativa dentro de 

outro momento distinto da historia social do trabalho, onde as conquistas 

sociais dos movimentos do passado já se encontram consolidadas. O objetivo 

de Sandra acaba por ser de tentar uma recomposição – diga-se de passagem, 

“apressada” – dentro de um quadro de fragmentação da classe trabalhadora. É 

nisso que as narrativas de Norma Rae e Dois dias, uma noite se chocam: 

enquanto o primeiro buscar retratar a obtenção de direitos sociais, o segundo 

busca mostrar a degradação do que já foi obtido por décadas ou até séculos de 

 
 

14 Salientamos que apesar das narrativas se darem em países diferentes, isso não é um 
problema tendo em visto que esse trabalho não é propriamente sobre a Bélgica ou os Estados 
Unidos, mas sobre modelos hegemônicos de produção que se desenvolveram em épocas 
diferentes (no caso, o fordista-taylorista e o toyotista). 
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luta sindical. 

Assim, pensando a dinâmica entre os trabalhadores de Dois dias, uma 

noite como um grande retratato dos “novos tempos” do mundo do trabalho, 

vemos que toda a questão é retida do ponto de vista de interesses individuais, 

como ressaltado por Oliveira, que formam os dois grupos de apoio e de 

oposição à permanência de Sandra. 

Há também momentos do filme em que os personagens de Dois dias, 

uma noite denotam certa mudança de perspectiva no desenrolar da narrativa, 

uma solidariedade gerada a partir de afinidades um pouco mais complexa que 

as demais.15 Entretanto, a maioria esmagadora das motivações, tanto de apoio 

quanto de recusa à Sandra, tem caráter individual e não coletivo. A própria 

protagonista, quando pede a cada um que opte por manter seu emprego ao 

invés do bônus, não o faz pedindo uma reunião em que explique a todos o seu 

ponto de vista – como faria Norma Rae nos anos 70. Faz isso de forma 

individual, porque o coletivo não é um espaço a se apelar por solidariedade 

nesse novo mundo do trabalho – como fica bem claro ao fim do filme quando 

acontece a reunião de todos os funcionários para a grande votação, num 

ambiente extremamente hostil. O modo como Sandra apela a seus colegas de 

trabalho é através de demandas pessoais – sustento da família principalmente 

– enquanto finge não ter mais problemas de saúde (que nitidamente persistem 

em se manifestar em suas crises de choro, desembocando na tentativa de 

suicídio). A confrontação se mantém sempre no plano individual de ambas as 

partes, tanto de Sandra quanto de seus interlocutores – nunca se fala em “nós”, 

mas sempre em “eu”. Os motivos dos que se colocam a favor do bônus, em 

grande parte, são semelhantes aos de Sandra: “minha família precisa desse 

dinheiro”. Até mesmo a protagonista, especialmente no começo do filme, 

compactua com essa corrente de pensamento de seus colegas de trabalho, 

alegando que eles quererem o bônus “é normal”. Já os que se solidarizam o 

 
 

15 Esse seria o caso da relação entre Anne e Sandra. Anne resolveu deixar o marido depois de 
ser agredida na frente de Sandra e recebe apoio da protagonista posteriormente, permitindo 
que Anne durma na casa de Sandra. As duas formam um laço de solidariedade que não é 
estabelecido por algum momento em que Sandra teria ajudado Anne no trabalho, como é o 
caso da maioria dos apoiadores de Sandra, mas por paridade de situação difíceis que 
enfrentam naquele exato momento em que se reencontram. A singularidade dessa situação se 
dá inclusive no fato de que, aparentemente, elas não eram grandes amigas, apenas depois de 
todos os ocorridos – a visita de Sandra, o divórcio de Anne e a tentativa de suicídio de Sandra. 
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fazem por uma afinidade pessoal por Sandra, construída a partir de momentos 

em que a protagonista os auxiliou, nunca sendo levantada uma questão de 

“defesa do conjunto de trabalhadores” ou coisa do tipo. 

Esse quadro também reforça o que apontamos anteriormente, sobre as 

diversas subjetividades como não sendo definidoras das adesões feitas pelos 

personagens. Na verdade, as subjetividades são atravessadas por questões 

que envolvem suas múltiplas identidades – a de trabalhador, imigrante, 

“nativo”, homem, mulher, etc. –, constituindo a subjetividade de indivíduos que 

não lutam por uma causa em comum, mas por várias ao mesmo tempo, e 

dando ênfase nas suas questões privadas na explicação de suas decisões. 

Suas origens, algumas mais humildes do que outras, também fazem com que 

suas decisões sejam cercadas por dilemas de quem tem que lutar para 

sobreviver, tendo o seu voto como a garantia do seu, do qual não pode abrir 

mão sob hipótese alguma, visto que na situação em que se encontra, não está 

apto para fazer “boas ações” por outros. 

Um quadro semelhante é suscitado em Norma Rae, onde na fábrica de 

tecidos trabalham minorias, entre negros e mulheres ee também homens 

brancos de classe menos abastadas mais baixas. Os operários da fábrica de 

Norma conseguem se alinhar como uma classe significativamente coesa, 

principalmente por conta do compartilhamento das mesmas dificuldades devido 

a insalubridade do trabalho e as condições de intensa exploração. Já em Dois 

dias, uma noite, sob uma morfologia social abarcada por diversos novos fatores 

– como as radicais mudanças do mundo trabalho com relação a globalização, 

entre tantos outros – temos um cenário completamente diferente do mostrado 

em Norma Rae. Embora as minorias estejam igualmente marginalizadas – 

tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho na narrativa do filme – a 

situação de dependência e dificuldade de lidar com os limites do salário é 

mútua entre todos. Na sua maioria, as visitas de Sandra mostram histórias de 

dificuldade financeira – com o devido peso de acordo com a vida privada e 

saúde financeira de cada um. Mesmo sob todos esses aspectos que poderiam 

aproximá-los os aproximariam, duas metades do corpo de funcionários se 

repelem. 

A complexidade das escolhas de grande parte dos trabalhadores se 

desenvolve a partir de um ponto em que se promovem apoios e negações à 
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Sandra, muitas vezes contraditórios entre si. O maior exemplo disso são 

aqueles que dizem apoiar Sandra e se solidarizar com ela e ao mesmo tempo 

votam contra ela. Apesar de para alguns a questão ser mais simples, escolhem 

de acordo com seu interesse direto, para outros é uma luta interna entre a 

moralidade e o sustento, mostrando que, ainda que optem pelo sustento, o seu 

lado humano e social marca também presença nas suas decisões. 

Vale salientar que nesses momentos de discussão da “desunião da 

classe trabalhadora”, costumam serem exaltadas de maneira melancólica as 

conquistas da “antiga unidade fordista”16 – como as retratadas em Norma Rae. 

Também se deve ressaltar, como lembra Harvey (1994), que tais conquistas 

eram bastante restritas a certos tipos sociais privilegiados dentro da classe 

trabalhadora. Homens brancos eram o foco da representatividade sindical 

durante os “anos de ouro”,17 auge do fordismo como um sistema social e de 

produção hegemônico entre os países centrais. Esse quadro sofreu fortes 

críticas de grupos minoritários que não se viam representados pelos sindicatos 

existentes – isso quando havia sindicatos que os representassem. Sandra, e 

muitos de seus colegas de trabalho, também se veriam marginalizados no 

período fordista, por representarem minorias étnicas e de gênero. Muito além 

da amostra de um problema atual, a situação narrada em Dois dias, uma noite 

converge com um problema bem antigo da classe trabalhadora. 

O período fordista foi bastante marcado pela ascenção da voz dos 

grupos minoritários contra as burocracias sindicais de estabelecidos 

burocratas, que por anos punham seus interesses de classe fragmentários à 

frente de todas as pautas, ocultando traços de luta de uma força de trabalho 

que se expandia rapidamente em números. Norma Rae traz um pouco dessa 

questão, com uma protagonista feminina capaz de se sobrepor à chefia, e de 

congregar os trabalhadores em favor de seus próprios interesses de classe. É 

um tempo em que minorias sociais e políticas estão ganhando força no debate 

público por meio das lutas sociais. É dentro desse contexto histórico que a 

classe trabalhadora, enquanto parte de um metabolismo social mais amplo, se 

torna ainda mais complexa – um movimento que já pode ser rastreado desde o 

 

 

16 De certa forma, Norma Rae é uma ode à luta coletiva e sindical no seu modelo social- 
democrata. 
17 Período de 1945 a 1973. 
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pós-guerra até o longo caminho das lutas pelos direitos civis nos anos de 1960. 

Consideramos então que o ganho de visibilidade das pautas raciais e de 

gênero trouxe à tona os problemas da representatividade sindical vigentes no 

modelo social-democrata de sociedade nos países centrais durante o pós- 

guerra. Como Harvey descreve, 

 
 

os sindicatos se viram cada vez mais atacados a partir de 
fora, pelas minoriais excluídas, pelas mulheres e pelos 
desprivilegiados. Na medida em que serviam aos 
interesses estreitos de seus membros e abandonavam 
preocupações socialistas mais radicais, os sidicatos 
corriam o risco de ser reduzidos, diante da opinião 
pública, a grupos de interesses fragmentados que 
buscam servir a si mesmos, e não a objetivos gerais. 
(HARVEY, 1993, p. 113). 

 

Com uma nova formação social do trabalho em curso e um histórico de 

abandono do radicalismo dos anos pós-guerra, os sindicatos foram tendo de se 

adequar da maneira que puderam ao novo quadro social dos trabalhadores. O 

resultado foi uma falha tremenda em manter a centralidade do debate sobre 

questões sociais do trabalho. Não é à toa que, num filme com a temática do 

trabalho como Dois dias, uma noite, a palavra sindicato seja sequer 

mencionada, e ao mesmo tempo soa com uma leitura legítima da situação 

contemporânea do trabalho nesse quesito da luta de classes. 

Tais confrontamentos e questionamentos da parte de grupos sociais 

historicamente marginalizados é bem representada em O Sal da Terra (1954). 

A história gira em torno de uma greve de mineiros mexicanos sindicalizados 

que trabalham em terras norte-americanas e, conforme a história se 

desenvolve, lideranças femininas surgem em momentos necessários de 

confrontamento entre chefia e trabalhadores. Essas lideranças em ascenção 

são majoritamente de esposas de mineiros. Esse quadro ilustra bem o que 

tentamos ressaltar como o surgimento de uma complexificação do movimento 

operário. Dentro de um segmento já marginalizado de trabalhadores imigrantes 

emerge a força das pautas femininas que se torna equiparável às masculinas. 

Cada vez mais é mostrado pelo filme que para se obterem os direitos 

desejados, é preciso deixar que as mulheres participem do movimento. Elas 

então passam a participar ativamente dos debates de greve e dos confrontos 
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diretos com a chefia. 

Em O Sal da Terra os grupos conseguem se unir contra o inimigo em 

comum. Apesar dos papéis sociais das mulheres se delimitarem inicialmente (e 

historicamente) a uma submissão aos ditos “chefes de família”, essa barreira é 

superada pelas necessidades que surgem ao movimento grevista.18 Em Dois 

dias, uma noite temos um ambiente mais diversificado, com vários grupos 

sociais (tanto do ponto de vista do gênero quanto racial). Na medida em que 

Sandra visita seus colegas de trabalho, percebemos que eles são, na sua 

grande maioria, apenas “colegas” – no sentido mais vago da palavra. Sandra 

não os conhece de fato; ela mal sabe onde eles moram. Contactá-los um a um 

se torna uma atividade também de conhecê-los naquele breve momento de 

visitação. Saber como vivem, o que enfrentam na sua vida privada e porque 

votaram contra Sandra se torna uma ação penosa, dado que tudo isso ainda 

tem de se desenrolar no curto período de “um dia, duas noites”. 

As relações entre os operários da fábrica são marcadas por intenso 

conflito e também por afetos significativos que fazem muitos dos trabalhadores 

mudarem seus votos a favor de Sandra. Esse balanceamento se mostra nas 

adesões do grupos dos que estão a favor do bônus e dos que estão a favor de 

Sandra. Em um olhar geral sob o conjunto, vemos indivíduos que não se 

reconhecem como um grupo realmente integrado – nem aqueles que estão 

com Sandra e nem os que estão contra. Entre os apoiadores de Sandra, os 

sentimentos de compaixão pela protagonista que os fazem votar por ela, não é 

por uma questão de grupo – ao menos para a maioria deles. Entre os que são 

a favor do bônus, esse individualismo se aflora especialmente entre os que não 

têm nenhum receio em afirmar que “precisam mais do dinheiro do que de 

Sandra”. Já outros não se atrelam tanto ao ideal meritocrático sobre o bônus, 

mas no sustento familiar que é o que realmente sustenta suas decisões de 

optar pelo dinheiro. Embora isso vá de acordo com os argumentos a favor de 

Sandra quando fala que precisa do emprego para sustentar sua familía, é 

explícita a vergonha e o cinismo com que os personagens procuram se 

defender do argumento de que estariam errados. 

 

 

18 Cabe pontuar que a proximidade entre os grupos sociais de mulheres e homens mexicanos 
já possuíam uma relação comunitária dada por fazerem parte do mesmo círculo social e 
familiar, dado importante para o sucesso da empreitada que se dá na narrativa. 
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A vida privada tem então primazia sob a vida coletiva, para todos os 

trabalhadores. Isso já ficava claro na primeira votação entre os trabalhadores, 

que resultou numa maioria inquestionável para o bonus. De certa forma, os 

colegas de trabalho não entendiam Sandra como uma pessoa tanto quanto um 

prejuízo financeiro. Essa em grande parte é a mesma forma estereotipada 

como a companhia racionaliza todo corpo de trabalhadores, os vendo 

exclusivamente através das lentes dos prejuízos e lucros. Os funcionários 

absorvem essa lógica de tal maneira que, como já citamos, até mesmo Sandra 

assume primeiramente tal posição quando diz que eles quererem o bônus é 

normal – o que é negado por outros personagens (como seu marido). O 

pensamento de que o bônus importa mais do que o emprego de Sandra é 

quase dado como um fato óbvio entre a maioria dos trabalhadores – sendo que 

alguns mudem de perspectiva quando têm uma imagem mais humana do que 

está em jogo. 

Então, por via dessa racionalidade reducionista do ser que permeia a 

subjetividade dos próprios trabalhadores, foi fácil para a maioria votar pela 

demissão de Sandra. Era fácil “coisificá-la” como equivalente ou inferior a uma 

quantia em dinheiro, principalmente por ela ter sido afastada do trabalho por 

tanto tempo. Recorrer às visitações foi para Sandra uma tentativa de resgatar 

sua imagem enquanto merecedora da empatia e da solidariedade dos seus 

“iguais”. Apesar do bônus ser escolhido novamente, o corpo de trabalhadores 

rachou-se ao meio e a votação ficou empatada. Ficou nítido que a estratégia de 

buscar uma aproximação direta entre cada um dos trabalhadores criara, entre 

outras coisas, um sentimento solidário entre metade dos trabalhadores. O filme 

tem uma visão relativamente otimista da capacidade da classe trabalhadora 

contemporânea de atingir um alinhamento e uma coesão, apesar de 

circunstâncias difíceis tais como as encontradas em Dois dias, uma noite. 

Como vemos nas cenas finais da reunião entre os trabalhadores, criou- 

se um cenário de polarização carregado de agressividade entre o grupo dos 

que eram a favor de Sandra, e os que eram a favor do bônus. Verbalizações e 

tentativas de agressão física tomam o espaço de votação; o claro antagonismo 

torna o diálogo impossivel. Os interesses, apesar de parecidos – no ponto do 

sustento familiar principalmente –, se restringem aos desejos privados de cada 

trabalhador. 
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É interessante ver que a chefia consegue se esquivar totalmente do 

papel de antagonista na maior parte do tempo. Ela age entre as sombras, 

influenciando uma parcela dos trabalhadores, seja pelo medo da demissão, da 

não renovação, ou pelo discurso do mérito. Os mais entusiasmados com os 

interesses empresariais se dispõem a defender a empresa aos gritos, partindo 

até se for preciso, para a agressão.19
 

Outros que votaram a favor do bônus estão mais acoados, menos 

dispostos a fazer uma oposição barulhenta à Sandra. Percebemos em suas 

atitudes, que variam entre cinismo20 e culpa,21 um individualismo supostamente 

justificado pela situação financeira de cada um. No fim, do ponto de vista da 

empresa, tanto os mais empolgados quanto os mais envergonhados são 

merecedores de gratificações, e o bônus vem selar essa “parceria” – com 

algum sentimento de culpabilidade para aqueles que torciam por Sandra e 

acabaram recebendo o bônus. O disciplinamento capitalista à base do “trabalho 

ou fome” desempenha com sucesso suas objetivações de submissão. Um 

“silenciamento financeiro” para alguns, um discurso meritocrático para outros, 

aqueles que se julgam “naturais merecedores” da bonificação em qualquer 

situação: todos verificam o fato que a sobrevivência do mais forte vale como 

regra social para eles. 

 
6) A terceirização da escolha 

Ainda no ponto sobre a organização das relações no ambiente de 

trabalho de Dois dias, uma noite, o crítico Peter Bradshaw entendeu que há 

certa “organização” entre os trabalhadores. Segundo ele, 

(...) parece haver um sindicato em que foi forçado um 
voto que a administração respeitará, mas é um sindicato 
que administra e regula as decisões dos que estão acima 
deles, e eles certamente não estão unidos o suficiente 
para rejeitar de imediato a insidiosa escolha entre bônus 

 
 

19 Como exemplo disso temos a cena em que Jerôme que golpeia o próprio pai na discussão a 
ponto de o deixar inconciente. Tudo na defesa do bônus e do seu mérito próprio. 
20 Assinalamos aqui o caso da Mirella que, ao ser perguntado se podia votar por Sandra, 
começa a rir enquanto se nega a fazer isso, como se aquela decisão fosse óbvia o bastante 
pra ser engraçada mesmo de ser colocada. 
21 Aqui o caso de Dominique demonstra o que queremos dizer: quando conversa com Sandra 
sobre votar por ela, ele se desculpa e chega a dizer que torce por ela, o que no entanto seria a 
tragédia para ele já que precisa do dinheiro do bônus. Inclusive, ao se despedir de Sandra, o 
faz aos prantos como se soubesse estar em erro. 
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e Sandra. (BRADSHAW, 2014) 

 

Esse aspecto levantado por Bradshaw traz à tona uma discussão 

interessante a ser ressaltada: a formatação desse “sindicato”22 – ou 

simplesmente organização – de trabalhadores. Como podemos ver no filme, a 

representação feita mostra um conjunto informal e não organizado de 

trabalhadores. As discussões que travam entre si são altamente despolitizadas, 

se focando em questões individuais como já ressaltamos. São cooptados 

totalmente pelos interesses corporativos se esgueirando dentro das exigências 

da organização e não dos interesses coletivos. Essa forma de se organizar – 

ou se “organizar na confusão” – lembra em alguns aspectos o chamado 

“sindicalismo de empresa” (CORIAT, 1994; ANTUNES, 2008). Pensando a 

relação entre os dois modelos, que são diferentes, há a face “integradora”, 

“limitada” e “corporativa”, como denota Coriat (1995, pp 85-86). Entre essas 

três características-chave, temos um sindicato que tem seu corpo e motivações 

quase totalmente ligados e limitados à empresa, de modo que direção e 

sindicato mantêm uma relação de não-enfrentamento na maior parte do tempo 

– algo que também acontece na fábrica de Sandra. Tamanho é o nível dessa 

“conciliação” que, em 1954, o sindicato da Toyota tinha como palavra de 

ordem: “Proteger nossa empresa para defender a vida!...”. O ato de greve 

praticamente havia sido extinguido da empresa (CORIAT, 1994, p. 46). 

Existe sintonia na versão toyotista dos sindicatos com o que é mostrado 

no “sindicato” de trabalhadores em Dois dias, uma noite: seus interesses e 

ações são inteiramente cooptados pelos interesses da empresa. Dentre as 

escolhas apresentadas aos operários – de optar pelo bônus ou pelo emprego 

de Sandra – ambas as opções favorecem a chefia integralmente. 

É interessante também ressaltar o modo como a chefia exerce sua 

autoridade sob a fábrica. Ao ser procurado por Sandra e Juliet, Dumont faz 

algumas alegações interessantes de serem apontadas. Para validar os 

acontecimentos que levaram à demissão de Sandra previamente, Dumont diz: 

“Não se esqueça que, tirando dois, todos escolheram o bônus. É legítimo”. 

 

22 Utilizaremos sindicato entre aspas para retratar o ponto de Bradshaw que é o de que essa 
Union (em inglês, sindicato) formada pelos trabalhadores em Dois dias, uma noite não está 
sintonia com o que se consideraria formalmente um sindicato, com quadros de representação, 
funcionalismo ou hierarquias bem estabelecidas etc. 
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Essa alegação é feita dando uma roupagem “democrática” ao processo de 

demissão de Sandra. 

A essência do método de Dumont se assemelha ao que Sennett (2011) 

analisa sobre as consultorias feitas em empresas flexíveis. Segundo o autor, a 

consultoria seria como uma ferramenta política da empresa para “eximir-se da 

responsabilidade pelas decisões dolorosas” (SENNETT, 2011, p. 57). Isso é 

feito a partir de um grupo de consultores que, desconhecendo a rotina da 

empresa, executa a reengenharia de todo seu aparato institucional – inclusive 

sendo responsável por demissões, aposentadorias forçadas, etc. No seu cerne, 

esse processo corresponde exatamente a uma isenção do custo humano da 

tomada de decisão, evitando o “peso emocional” de lidar com pessoas que 

estão perdendo seus empregos. 

O filme americano Amor sem escalas (2009), dirigido por Jason 

Reitman, também tem um argumento que corrobora com o que tentamos 

mostrar aqui no que se relaciona no distanciamento que a chefia procura de 

uma tomada de decisão. O protagonista Ryan Bingham (George Clooney) tem 

como profissão demitir pessoas. Colocando de forma mais explícita, o trabalho 

de Ryan é ir até a empresa, se sentar junto de uma lista de selecionados e dar 

a notícia de que eles estarão sendo demitidos – sendo um pouco diferente de 

um consultor descrito por Sennett que planeja a reestruturação empresarial 

antes das demissões. O protagonista explica a si mesmo da seguinte forma: 

Pergunta excelente: quem diabos sou eu? O coitado do 
Steve trabalhou aqui por 7 anos. Nunca se reuniu comigo 
ou cruzou comigo no corredor, nem me contou histórias 
na sala de café. Isso porque eu não trabalho aqui. Eu 
trabalho para outra companhia contratada por covardes 
como o chefe de Steve, que não tem culhões (sic) para 
demitir seus empregados. Em alguns casos, por boas 
razões, porque as pessoas enlouquecem quando são 
demitidas. (Amor sem escalas, 2009)23 

 
Então, do ponto de vista do protagonista há a plena noção de que aquilo 

que ele faz é uma espécie de “terceirização” do custo humano envolvido no 

 
 

23 As cenas que se passam depois desse monólogo são do funcionário Steve (Zach 
Galifianakis) nas seguintes ações: triturando o que parecem ser documentos importantes, 
colocando água sanitária no café que parece ser de todos e engatilhando uma arma em frente 
à fachada da empresa – como se fosse se preparar para um massacre de seus colegas de 
trabalho provavelmente. 
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processo de demissão. Chega-se a explorar o ato de demissão como um 

campo de lucratividade, a ponto de sustentar toda uma outra estrutura de 

assalariados. Embora pareça uma atividade dura e de difícil defesa, o filme 

impõe um caráter “humano” à profissão de Ryan, já que seu papel é fornecer o 

afago de uma “demissão face a face”24. O seu discurso é característico de certo 

“ethos empreendedor”, apelando para o “campo das possibilidades”, já que o 

ciclo dos demitidos da empresa estava acabado. Isso fica claro quando Ryan 

emplaca sua grande frase de efeito: “Todos que construíram um império ou 

mudaram o mundo sentaram onde você está”. Essa frase parece servir de 

consolo e possui eficácia com os demitidos – tanto que ele a repete 

frequentemente a vários indivíduos. Ela traz à tona um aspecto ideológico da 

flexibilização que emplaca a turbulência do mundo do trabalho como um campo 

de possibilidades se baseando na crença da meritocracia. O trabalho de Ryan 

é por si só um exemplo da abertura do campo de possibilidade visando a 

demissão e a falência de empresas como um modo de ganhar a vida. A fala do 

chefe da empresa para a qual Ryan trabalha deixa explícito quando diz o 

seguinte: 

As vendas caíram 20%, a indústria automobilística está 
no buraco. O mercado imobiliário está inerte. É uma das 
piores épocas registradas na América. Este é o nosso 
momento. (Amor sem escalas, 2009) 

 
Trazendo a questão de volta ao contexto de Dois dias, uma noite, 

analisamos que a chefia da fábrica onde Sandra trabalha tem uma atitude 

semelhante a que expomos anteriormente – no papel dos consultores e do 

protagonista de Amor sem escalas. Há igualmente uma intenção da chefia de 

se abster da decisão do processo de demissão. Dumont cria uma espécie de 

“consultoria popular” dos funcionários para isso. Ao recorrer a esse subterfúgio, 

o chefe recorre a uma força política – “democrática” e “legítima” – que mantém 

a hierarquia empresarial intacta e, ao mesmo tempo, passa a imagem de uma 

“autonomia” dos funcionários no regime de gerenciamento da fábrica. 

 

 
 

24 Em um dos conflitos centrais do filme que se permeia em um questionamento de uma “nova 
forma” de executar o trabalho de Ryan: demissões online. Essa forma, comparada à exercida 
por Ryan, sai como “desumana” e “despreocupada” com as necessidades emocionais dos 
trabalhadores. 
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PARTE II – ANÁLISE DE EU, DANIEL BLAKE (2016) 
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Sinopse 

Eu, Daniel Blake é um filme britânico lançado em 2016 de autoria do 

cineasta britânico Ken Loach. A história do filme se centra em Daniel Blake 

(Dave Jones). Ele é um carpinteiro morador de Newcastle, no norte da 

Inglaterra, que está em busca de dar entrada no recebimento de seus 

benefícios sociais depois de sofrer um ataque cardíaco. O que viria a ser uma 

prática simples de obtenção de direitos garantidos por lei se torna um estorvo 

depois que Blake não passa pela seleção feita pelo departamento da 

assistência social. Com isso, ele encontra uma série de entraves a serem 

superadas para garantir seu sustento. 

Em meio à sua jornada, somos apresentados a outras pessoas 

presentes na vida de Blake, como China (Kema Sikazwe) e Piper (Steven 

Richens), seus vizinhos que sobrevivem do trabalho intermitente, em condições 

precárias. Também conhecemos pessoas que cruzam o caminho de Blake, 

como Katy (Hayley Squires) e seus dois filhos – Daisy (Briana Shann) e Dylan 

(Dylan McKiernan). Eles compõem uma família afundada em dificuldades 

financeiras, em grande parte, por motivos semelhantes aos de Blake, pois seu 

benefício social é igualmente negado pela instituição de seguro social. 

 
Proposta de análise 

O caminho que optamos para construir nossa análise de Eu, Daniel 

Blake, é a partir do olhar de Max Weber sobre o aparelho burocrático, suas 

facetas, e seu modelo de análise. Posteriormente caracterizaremos os 

personagens ao outro lado da relação burocrática: os atendidos – mais 

particularmente Daniel Blake – que, no filme, têm suas vidas privadas 

trabalhadas de maneira minuciosa. Ao fim, demonstraremos o choque entre 

essas duas perspectivas (indivíduo x burocracia) que estabelecem o conflito 

principal do filme. 

 
1) Atrás da mesa: a burocracia em Eu, Daniel Blake 

Conforme salienta o crítico Felipe Texeira, 
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Eu, Daniel Blake é uma produção britânico-franco-belga 
com a qual o público certamente se identificará por contar 
com um antagonista que também faz parte da vida de 
milhões de cidadãos: a máquina da burocracia. 
(TEXEIRA, 2016) 

 

O ponto de vista de Texeira é preciso em registrar logo de início um dos 

principais “personagens”. No filme, a burocracia é o antagonista, porém nunca 

mencionado explicitamente. Em nenhum momento ouvimos qualquer 

comentário direto sobre ela, mas temos registrada sua onipresença na vida dos 

personagens e nos diversos espaços representados no filme. A burocracia 

aparece na organização da agência de seguro;25 na casa do protagonista ao 

telefone; em versão digital na tela do computador; chega até o espaço da rua 

quando o protagonista a confronta por meio de protestos. 

Segundo Abrucio e Loureiro, 

A conceituação da burocracia, em suas origens, remetia 
a funcionários de Estado, seus saberes e suas práticas. 
Somente no final do século XIX e no começo do século 
XX – sobretudo a partir da obra de Max Weber –, o termo 
começou a ser usado também para aqueles que 
trabalham em empresas, significando aqui, em uma 
definição resumida, as pessoas que ocupam seus postos 
por conta de sua especialização técnica, a fim de 
racionalizar a estrutura organizacional. (ABRUCIO e 
LOUREIRO, 2018, p. 24) 

 

Como os autores apontam, o processo de especialização e a promoção 

de uma nova divisão do trabalho transformaram a percepção do que a 

burocracia viria a ser. A obra de Max Weber (1978; 1983; 1997) representa um 

divisor de águas sob a visão científica do fenômeno burocrático-racional, que 

começa a se estabelecer a partir da Primeira Revolução Industrial, e que vai se 

aperfeiçoando ao longo do século seguinte. Entretanto, como afirmam Prestes 

Motta e Bresser-Pereira, 

Já na antiguidade temos organizações burocráticas, 
dentre as quais a mais famosa é o Império Novo egípcio 
(1580-712 a.C.), que Max Weber considera o modelo de 
todas as demais. Outros exemplos de burocracias muito 
antigas são o Império Romano, o Estado Bizantino, o 
Império Chinês – desde sua fundação em 221, quando 

 
 

25 No filme, o nome dessa agência é Job Center Plus. Basicamente é um órgão que faz parte 
das instâncias do Departamento de Trabalho e Pensões do Reino Unido. Utilizaremos o termo 
Agência de Seguro ao longo do texto para nos referir a ela. 
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Shih-huang-ti subjuga os senhores feudais 
independentes –, os Estados Europeus que se organizam 
a partir do fim da Idade Média e, finalmente, a mais 
antiga das burocracias ainda hoje existente, a Igreja 
Católica. (PRESTES MOTTA and BRESSER PEREIRA, 
1983, p. 46) 

 

Embora existissem casos de burocracia na antiguidade, eles são 

considerados como de burocracias patrimonialistas. Weber os define como 

organizações hierarquizadas com esferas de competência – caracterizando 

aspectos racionais de uma divisão do trabalho –, “mas servida por funcionários 

servis – escravos, servos, etc., que atuam, contudo, de maneira formalmente 

burocrática” (WEBER, 1978, p. 22). Isso significa que, ainda que dotados de 

burocratismo, na base desse tipo de organização vigora a supremacia de uma 

dominação tradicional.26 Ou seja, importa muito a posição social ocupada pelo 

indivíduo na sociedade como um todo – em que família nasceu e que tipo de 

privilégios ele goza a partir disso – para determinar qual será sua posição na 

pirâmide social da organização. 

O tipo de dominação que vigora no modelo moderno de burocracia não 

se baseia na dominação tradicional, mas no que Weber chama de dominação 

legal (ou racional-legal). Segundo o autor, é uma dominação “baseada na 

crença na legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles 

que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação 

(dominação legal)” (ibid.). A grande diferença desse modelo é que as relações 

de poder não mais emanam de uma ordem pautada em relações tradicionais – 

como a de um servo e o nobre –, mas de uma impessoalidade formalizada 

através de um código de leis. 

A partir do final do século XIX, a burocracia racional passa a ganhar 

força como um modelo para algumas das sociedades capitalistas mais 

avançadas. Ao contrário de suas antecessoras, a burocracia moderna buscaria 

pautar-se pela formalidade, impessoalidade e o profissionalismo, valores esses 

que têm uma forte influência do militarismo. 

Essa aproximação entre sociedade e militarismo aconteceu de forma 
 
 
 

26 Weber define a dominação tradicional como “uma dominação baseada na crença cotidiana 
na santidade das tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daquele que, em virtude 
dessas tradições, representam a autoridade" (WEBER, 1999, p. 141). 
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precursora no governo do chanceler alemão Otto Von Bismarck (1867-1890), 

um dos grandes responsáveis pela Unificação da Alemanha e sobre o qual 

Weber escreveu densamente. O modelo de sociedade que o governo de 

Bismarck tentava implantar na Alemanha tinha características de organização 

semelhantes ao do exército prussiano. Segundo Sennett, 

Há séculos o exército prussiano criara fama de eficiência. 
Enquanto muitos exércitos europeus continuavam a 
vender posições a seus oficiais, qualquer que fosse sua 
capacitação, e a oferecer treinamento insuficiente aos 
soldados rasos, os militares prussianos faziam questão 
de agir com o máximo rigor. Sua cadeia de comando era 
mais coesa que as de seus equivalentes franceses e 
britânicos, estabelecendo com uma lógica mais rigorosa 
as obrigações de cada patente na cadeia de comando. 
(SENNETT, 2011, p. 28) 

 

É a partir desse modelo militarizado que se monta aquilo que seria 

conhecido como a pirâmide burocrática. O rigor estrutural da burocracia militar 

prussiana, transferido para a organização da sociedade alemã como um todo, 

teve consequências positivas do ponto de vista da governabilidade. Ao adotar o 

modelo burocrático em seu governo, Bismarck tinha, como uma de suas metas, 

estabelecer certa “paz social”, de modo que conseguiu isso através da ampla 

empregabilidade proporcionada pelo aparelho burocrático. Por meio dessa 

constatação, Sennett afirma que, ao assegurar um lugar de estabilidade para a 

maior parte da massa de trabalhadores, a política bismarckiana tinha um 

princípio antes de inclusão que de eficiência (SENNETT, 2011, p. 35). 

Competiu à organização burocrática levar à frente a revolução proposta 

pela burguesia tomando o poder da monarquia, e que até então adotava a 

convergência entre organização e tradição. Para Weber, a própria ideia de um 

Estado moderno seria impossível sem a concepção da burocracia enquanto 

sistema vigente. Como ele afirma em Parlamentarismo e governo na Alemanha 

reconstruída (1997): 

Em um Estado moderno, o verdadeiro poder está 
necessária e inevitavelmente nas mãos da burocracia, e 
não se exerce por meio de discursos parlamentares nem 
por falas de monarcas, mas sim, mediante a condução da 
administração, na rotina do dia-a-dia. (...) Tal como o 
assim chamado avanço em direção ao capitalismo tem 
sido o inequívoco critério para a modernização da 
economia, desde épocas medievais, assim também o 
progresso em relação ao funcionalismo burocrático 
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caracterizado pelo formalismo do emprego, salário, 
pensão, promoção, treinamento especializado e divisão 
funcional do trabalho, áreas bem definidas de jurisdição, 
processos documentários, sub e superordenação 
hierárquicas têm sido o igualmente inconfundível padrão 
para a modernização do Estado, quer monárquico, quer 
democrático, pelo menos no que se refere a um Estado 
composto de grandes massas de povo, e não a um 
pequeno cantão com administração rotativa. (...) A 
mesma tendência burocrática predomina nas grandes 
empresas privadas de nossa época, na razão direta de 
seu tamanho, isto é, quanto maior for a empresa, maior 
será a burocracia que a envolve. Funcionários 
assalariados segundo as estatísticas aumentam mais 
depressa que os operários. (WEBER, 1997, pp. 39-40) 

 

É notável em Weber a apreciação da burocracia como o modelo de 

organização capaz de administrar as sociedades que iam se tornando cada vez 

maiores. A burocracia quase surge como a condição moderna de se constituir 

uma nação enquanto tal, tomada pela racionalização técnica. Weber ainda 

afirma que: 

A experiência tende a mostrar universalmente que o tipo 
burocrático mais puro de organização administrativa – 
isto é, o tipo monocrático de burocracia – é capaz, numa 
perspectiva puramente técnica, de atingir o mais alto grau 
de eficiência e neste sentido é, formalmente, o mais 
racional e conhecido meio de exercer dominação sobre 
os seres humanos. Este tipo é superior a qualquer outro 
em precisão, estabilidade, rigor disciplinar e confiança. 
Daí a possibilidade de que os chefes da organização e os 
interessados possam contar com um grau 
particularmente elevado de calculabilidade dos 
resultados. Finalmente, é superior tanto em eficiência 
quanto no raio de operações, havendo ainda 
possibilidade formal de sua aplicação a todas as espécies 
de tarefas administrativas. (WEBER, 1978, p. 24) 

 

Assim, os pontos de vista que trabalhamos até fornecem uma 

idealização do modelo burocrático. A eficiência é a palavra-chave dessa 

organização. Segundo Prestes Motta e Bresser Pereira, 

A eficiência é uma forma específica de racionalidade, na 
qual a coerência dos meios em relação com os fins 
visados se traduz no emprego de um mínimo de esforços 
(meios) para a obtenção de um máximo de resultados 
(fins). Dessa forma, tanto poderíamos dizer que a 
burocracia é um sistema social em que a divisão do 
trabalho é racionalmente realizada, como afirmar que é o 
sistema social que se administra segundo critérios de 
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eficiência. O fato de ser eficiente é, portanto, condição 
para que um sistema social seja considerado uma 
burocracia. E é exatamente essa maior eficiência das 
burocracias a primeira e mais importante causa de sua 
multiplicação atualmente. (PRESTES MOTTA; BRESSER 
PEREIRA, 1983, p. 48) 

 

Tendo a eficiência como uma característica inegociável do conceito de 

burocracia em Weber, os autores nos lembram de que é a partir dela que se 

dão outras duas razões para a sua emergência: a pressão pela eficiência 

exigida pelo mundo moderno – e aqui o campo da produção é fundamental –, e 

a dificuldade de obter tal eficiência por conta das limitações das formas de 

administrações anteriores. 

A burocracia emerge como o único sistema capaz de responder com 

maior eficiência aos anseios de organização da sociedade moderna, e das 

ambições de lucros da gerência das empresas. Foi capaz de aliar prosperidade 

e estabilidade através dos meios mais qualificados para atingir os fins visados. 

Esses fins são: um maior controle social, uma organização da divisão do 

trabalho e um aumento da produção – não sendo à toa que o método taylorista- 

fordista é o equivalente da burocracia no campo da produção –, iria se tornar 

também na virada do século XX, o norte da modernização da cadeia produtiva. 

Contudo, temos então brevemente apresentada a contextualização 

histórica em que emerge a burocracia moderna. Ela vem de um processo de 

adaptação que se estabelece ao longo dos séculos até que encontra sua forma 

superior na impessoalidade exigida pelos tempos modernos. Vale ressaltar que 

não impomos aqui a ideia de que a burocracia moderna extinguiu os outros 

tipos de organização de caráter patrimonialista como um todo. Pelo contrário, 

elas coexistem com a burocracia racional e ainda têm influência, ainda que 

reduzida. De qualquer forma, permanece a tensão entre os dois tipos de 

poderes, de caráter racional e tradicional, que caracterizam a forma moderna 

do Estado democrático. 

 
2) Aspectos da burocracia weberiana em Eu, Daniel Blake 

Faremos agora o caminho pelas seis características que Weber destaca 

na sua análise da burocracia. Todas elas compõem o tipo ideal burocrático de 

Weber. Para cada uma delas, compararemos às características encontradas 



63 
 

em Eu, Daniel Blake. 

O enraizamento da ação em normas pré-concebidas 

I. Rege o princípio de áreas de jurisdição fixas e oficiais, 
ordenadas de acordo com regulamentos, ou seja, por leis 
ou normas administrativas. 
1. As atividades regulares necessárias aos objetivos da 
estrutura governada burocraticamente são distribuídas de 
forma fixa como deveres oficiais. 
2. A autoridade de dar as ordens necessárias à execução 
desses deveres oficiais se distribui de forma estável, 
sendo rigorosamente delimitada pelas normas 
relacionadas com os meios de coerção, físicos, 
sacerdotais ou outros, que possam ser colocados à 
disposição dos funcionários ou autoridades. 
3. Tomam-se medidas metódicas para a realização 
regular e contínua desses deveres e para a execução dos 
direitos correspondentes; somente as pessoas que têm 
qualificações previstas por um regulamento geral são 
empregadas. (WEBER, 1982, p. 229) 

 

Esse aspecto levantado por Weber aparece em Eu, Daniel Blake a partir 

de dados momentos em que os personagens funcionários públicos executam o 

processo burocrático ipsis litteris. Logo no começo do filme temos a seguinte 

entrevista: 

[Funcionária Amanda] - Em primeiro lugar pergunto você 
pode andar mais de 50m sem ajuda de outra pessoa? 
[Blake] - Sim 
[Funcionária Amanda] - Consegue levantar os dois 
braços, como se colocasse alguma coisa no seu bolso da 
frente? 
[Blake] - Eu já respondi isso no seu formulário de 52 
páginas. 
[Funcionária Amanda] - Eu sei, mas infelizmente não 
entendi o que você escreveu. 
[Blake] - Sim [para a pergunta sobre o bolso] 
[Funcionária Amanda] - Pode levantar as duas mãos em 
cima da cabeça, como se colocasse um chapéu? 
[Blake] - Já lhe disse, não há nada errado com meus 
braços e pernas. 
[Funcionária Amanda] - Pode apenas responder a 
pergunta, por favor? 
[Blake] - Mas tem meus laudos médicos, poderíamos 
falar do meu coração? 
[Funcionária Amanda] - Acha que consegue responder a 
estas perguntas? 
[Blake] - Ok 
[Funcionária Amanda] - Então esse é um “sim, você pode 
colocar um chapéu na cabeça”? 
[Blake] - Sim 
[Funcionária Amanda] - Ok, ótimo... Consegue pressionar 
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botões como esses do telefone? 
[Blake] - Não tem nada errado com meus dedos também. 
A gente está indo cada vez mais longe do meu coração. 
[Funcionária Amanda] - Se puder, fique nas perguntas, 
obrigado. Tem alguma dificuldade significativa em se 
comunicar com estranhos? 
[Blake] - Sim! Sim, está sendo muito difícil! Eu estou 
tentando lhe dizer, mas você não está escutando. 
[Funcionária Amanda] - Sr. Blake, se continuar a falar 
desse jeito, não ajudará muito na sua avaliação. Se 
puder, só responda às questões, por favor. 
[Blake] - Sim 
[Funcionária Amanda] - Ok... Já experienciou alguma 
perda de controle que o levou à incontinência fecal ou 
urinária? 
[Blake] - Não! Mas não posso garantir que não será a 
primeira vez, se não chegar logo ao ponto. 

 

Fica claro que Amanda, a funcionária, está cumprindo um processo 

prescrito, que agrupa perguntas pré-aprovadas, anexadas por regras que 

transcendem o seu posto e que se mostram fixas. Amanda pergunta ao 

protagonista algumas coisas que pouco têm a ver com o seu problema real 

(indicado por ele a todo o momento), e segue assim ao longo das 57 páginas 

do questionário. Quando Blake tenta questionar o processo, a funcionária 

rebate: “Se continuar a falar desse jeito, não ajudará muito na sua avaliação”, 

lembrando ao protagonista de que ela possui aautoridade burocrática, 

concedida pelo Estado, e pode até negar o pedido se achar necessário. O 

protagonista acuado, sede a ameaça naquele momento – mas perde a 

paciência novamente depois. 

Em outro momento, a questão do enraizamento em um código legal é 

novamente representada. Quando a personagem Katie é avisada sobre a 

sanção que será feita no benefício por ela ter se atrasado, ela entra em 

desespero e passa a gritar, chamando a atenção de todos dentro da agência. A 

funcionária Sheila responde ao comportamento de Katie, dizendo: “Eu tenho 

que seguir as regras”. Seguido de Sheila, outro funcionário tem uma resposta 

semelhante: “Ela te disse o que é certo. Há regras aqui. Regras que devemos 

seguir. Elas não são contra você, mas você tem a tarefa (...) de estar aqui no 

tempo correto”. Com essa afirmação, o funcionário reforça a defensiva sob o 

respaldo judicial, ao mesmo tempo em que reafirma a impessoalidade 

burocrática. De certa forma, o que o funcionário diz é que as regras “são iguais 
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para todos e seu caso não é especial”. 

Logo depois, Katie é convidada a se retirar do recinto com seus filhos, e 

isso é feito coercitivamente, a mando dos funcionários, com a ajuda de um 

segurança que puxa Katie pelo braço. A situação mostra, mais uma vez, o 

respaldo dos funcionários num conjunto de regras previamente concebidas, 

nas quais eles se resguardam e, caso outrem se negarem a seguir as regras, 

existe o respaldo para que a coerção física seja utilizada – junto com outras 

coerções possíveis, como Weber aponta. 

 
 

 

2.1) A estrutura hierárquica 

II. Os princípios da hierarquia dos postos e dos níveis de 
autoridades significam um sistema firmemente ordenado 
de mando e subordinação, no qual há uma supervisão 
dos postos inferiores pelos superiores. Esse sistema 
oferece aos governados a possibilidade de recorrer de 
uma decisão de uma autoridade inferior para a sua 
autoridade superior, de uma forma regulada com 
precisão. Com o pleno desenvolvimento do tipo 
burocrático, a hierarquia dos cargos é organizada 
monocraticamente. O princípio da autoridade hierárquica 
de cargo encontra-se em todas as organizações 
burocráticas: no Estado e nas organizações eclesiásticas, 
bem como nas grandes organizações partidárias e 
empresas privadas. Não importa, para o caráter da 
burocracia, que sua autoridade seja chamada “privada” 
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ou “pública”. 
Quando o princípio de “competência” jurisdicional 

é realizado plenamente através da subordinação 
hierárquica — pelo menos no cargo público — não 
significa que a autoridade “superior” esteja simplesmente 
autorizada a se ocupar dos assuntos da autoridade 
“inferior”. Na verdade, ocorre o inverso. Uma vez criado e 
tendo realizado sua tarefa, o cargo tende a continuar 
existindo e a ser ocupado por outra pessoa. (WEBER, 
1982, p. 230) 

 

A presença da ordem hierárquica entre os funcionários fica evidenciada 

nas muitas vezes em que é conclamado que as decisões devem ser tomadas 

pelos superiores hierárquicos – que muitas vezes não estão ali presentes. 

Como exemplo temos o momento em que Blake tenta resolver um problema ao 

telefone, e é avisado pelo atendente que, no cargo por ele ocupado, não é 

possível fazer nada: teria de ser atendido pelo seu superior – chamado de 

decision maker. 

Também há outra cena em que Blake é ajudado pela funcionária da 

agência de seguro, chamada Anne, numa etapa da qual não consegue sair – o 

preenchimento online da documentação. Quando é notado por uma 

supervisora que está ocorrendo essa ajuda, Anne é chamada numa sala 

privada e só ouvimos o começo da conversação em que a superiora diz “Você 

sabe que já conversamos sobre isso, Anne. Não é aceitável. (...) Venha para o 

escritório. O caso é que você está criando um precedente. Não é aceitável”. 

Temos então o exemplo claro de um momento em que a autoridade superior 

faz vigília sob a inferior, de tal forma que se repreende um ato que, 

formalmente, está fora do campo de ação da funcionária repreendida. No caso, 

vale salientar que a insubordinação não é apenas de uma funcionária à sua 

superiora; é também de uma funcionária a uma ordem impessoal da autoridade 

legal-burocrática. 

 
2.2) Alimentação do banco de dados por documentação 

escrita 

III. A administração de um cargo moderno se baseia em 
documentos escritos (“os arquivos”), preservados em sua 
forma original ou em esboço. Há, porém, um quadro de 
funcionários e escreventes subalternos de todos os tipos. 
O quadro de funcionários que ocupe ativamente um 
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cargo “público”, juntamente com seus arquivos de 
documentos e expedientes, constitui uma “repartição”. Na 
empresa privada, a “repartição” é frequentemente 
chamada de “escritório”. (WEBER, 1982, p. 230) 

 

Essa característica é apresentada na cena inicial do filme, na entrevista de 

Blake com a funcionária Amanda – cujo diálogo já foi destacado anteriormente 

(p. 17). O protagonista afirma em determinado momento que todas as 

perguntas haviam sido respondidas no formulário de 57 páginas que lhe foi 

mandado para preenchimento. A funcionária responde dizendo que Blake 

estava tendo de preencher de novo, pois ela não tinha conseguido entender 

suas respostas. Essa cena demonstra o metodismo burocrático em documentar 

todo o seu processo com funcionários que têm como tarefa cuidar da 

“papelada” de forma detalhada e legível para análise dos superiores. Isso ainda 

é reforçado quando Blake é obrigado a procurar emprego, e lhe é dito que ele 

deve ter um comprovante em mãos para cada empregador contatado, a fim de 

poder provar a consulta por emprego. 

Temos também no filme um aspecto da documentação que corresponde 

à modernidade do século XXI: a burocracia digitalizada. Temos cenas em que 

o protagonista tem de buscar por formulários online, a ser preenchidos a fim de 

requisitar seus pedidos de benefício – um para o pedido do benefício, um para 

apelar da decisão, um para pedir outro benefício, etc. Alguns desses 

formulários só podem ser encontrados na internet, como o supervisor afirma. É 

dito a Blake que a instituição é “digital by default”: segundo a página oficial do 

Governo britânico, “serviços digitais que são tão diretos e convenientes que 

todos que podem usá-los optarão por fazê-lo”.27
 

 
2.3) Pressuposição de um treinamento para o funcionário 

burocrático 

IV. A administração burocrática, pelo menos toda a 
administração especializada — que é caracteristicamente 
moderna — pressupõe habitualmente um treinamento 
especializado e completo. Isso ocorre cada vez mais com 
o diretor moderno e o empregado das empresas 

 
 

27 Essa é uma resolução que entra em vigor em 2012 e, segundo a página do governo, essa 
interface economizará para o governo de 1.7 a 1.8 bilhões de libras esterlinas, um dos grandes 
motivos para a mudança. 
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privadas, e também com o funcionário do Estado. 
(WEBER, 1982, p. 231) 

 

Esse aspecto aparece na narrativa de Eu, Daniel Blake, porém, com 

diferenças significativas em comparação com o que é proposto por Weber. O 

seguinte diálogo se desenrola entre Blake e a funcionária Amanda: 

[Blake] - Posso te fazer uma pergunta? Você tem 
qualificação médica? 
[Funcionária Amanda] - Eu sou uma profissional de saúde 
designada pelo Departamento de Trabalho e Pensões 
para fazer avaliações do auxílio-doença. 
[Blake] - Mas tem um cara lá fora que diz que você 
trabalha para uma empresa americana. 
[Funcionária Amanda] - Nossa companhia foi indicada 
pelo governo. 
[Blake] - Você é enfermeira? Ou médica? 
[Amanda] - Sou uma profissional de saúde. 

 
A situação indica que a funcionária possui certa “formação” de 

“profissional de saúde”, mas, ao que dá a entender, essa formação não tem a 

ver exatamente com a área de saúde. Deduzimos assim que o cargo tem por 

base uma formação unicamente burocrática, que não exige qualquer 

conhecimento no campo da medicina ou da enfermagem (como Blake 

questiona). A função de Amanda – e consequentemente sua especialização – é 

de alimentar o banco de dados com informações pré-aprovadas da área de 

seguros de saúde na base das respostas “sim” e “não”, sem necessariamente 

ter conhecimento aprofundado. Seu trabalho é “transformar” Blake (e outras 

pessoas que necessitem do seguro de saúde), em dados quantificáveis, 

armazenáveis no banco de dados. Seu pressuposto treinamento é baseado 

nisso apenas, o que corresponde, como já comentado no item III, à função da 

documentação unicamente. 

Ainda vale dizer que a especialização da funcionária tem afinidades com 

o que acontece nas fábricas fordistas, no que por exemplo se refere ao 

paradigma da automação. Como é demonstrado, sua função primordial é tão 

pouco embasada em qualquer conhecimento mínimo, que a pessoa se torna 

um mero acessório, podendo ser substituído sem grandes dificuldades. Já que 

qualquer pessoa poderia ser treinada rapidamente para preencher formulários, 

é gritante a caracterização da automatização – e mais ainda da precarização 

do trabalho. A concepção weberiana abarca tal aspecto, pois é praticamente 
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inerente ao fenômeno de racionalização do trabalho proposto pela burocracia 

propõe. 

Entretanto, a questão se apresenta como polêmica entre alguns críticos, 

que consideraram o cargo ocupado pela funcionária como uma função 

terceirizada por uma empresa americana. Esse aspecto rompe com a 

característica da burocracia weberiana, por tratar o posto como um cargo sem 

estabilidade ou presunção de carreira – o que foi primordial para que os 

indivíduos aceitassem as mazelas da burocracia. Temos então uma 

característica da burocracia que denota as fraturas do tempo em que vivemos, 

onde sua estrutura se vê terceirizada e precarizada. 

 
2.4) A função burocrática como única (ou pelo menos 

principal) do funcionário 

V. Quando o cargo está plenamente desenvolvido, a 
atividade oficial exige a plena capacidade de trabalho do 
funcionário, a despeito do fato de ser rigorosamente 
delimitado o tempo de permanência na repartição, que 
lhe é exigido. Normalmente, isso é apenas o produto de 
uma longa evolução, tanto nos cargos públicos como 
privados. Antigamente, em todos os casos, a situação 
normal era inversa: os negócios oficiais eram 
considerados como uma atividade secundária. (WEBER, 
1982, p. 231) 

 

Esse aspecto da burocracia weberiana não é tão trabalhado no filme. O 

background dos funcionários não chega a ser representado pela narrativa o 

bastante para que possamos tirar conclusões a respeito. Por outro lado, o filme 

dialoga muito com a questão do desemprego da mão de obra de baixa 

qualificação. Então, podemos supor que a ocupação burocrática seja no 

mínimo a principal entre os burocratas, confirmando a percepção de Weber, de 

uma diferenciação da burocracia moderna com sistemas administrativos 

anteriores. 

 
2.5) O conhecimento tecnoburocrático 

VI. O desempenho do cargo segue regras gerais, mais ou 
menos estáveis, mais ou menos exaustivas, e que podem 
ser aprendidas. O conhecimento dessas regras 
representa um aprendizado técnico especial, a que se 
submetem esses funcionários. Envolve jurisprudência, ou 
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administração pública ou privada. (WEBER, 1982, p. 231) 

 

Esse aspecto é apreensível a partir das ações e falas dos funcionários 

que, de maneira quase “espontânea”, dão indicações dos procedimentos a 

serem seguidos pelos atendidos sem ter de pensar muito. Os funcionários têm 

pleno conhecimento dos limites de seus cargos, e nunca chegam a ultrapassar 

os deveres ou tarefas que lhe foram atribuídas (com exceção de Anne em 

alguns momentos). Além de um provável treinamento prévio, há o 

conhecimento burocrático adquirido ao longo do tempo trabalhado que reforça 

ou transforma o que foi aprendido no treinamento por meio da prática diária da 

função. O disciplinamento burocrático se impõe tanto pelas regras quanto pela 

própria prática. 

 
3) Do outro lado da mesa: o “público” em Eu, Daniel Blake 28

 

Os burocratas são, então, personagens retratados de forma abreviada 

pelo diretor Ken Loach em Eu, Daniel Blake, que foca na questão estrutural da 

burocracia, conferindo aos burocratas uma individualidade na narrativa 

bastante limitada. Enquanto o público atendido, eles participam da burocracia 

pelo outro lado do balcão, nas filas de espera. Nessa etapa, analisamos os 

personagens em que se foca Eu, Daniel Blake partindo do protagonista. 

 
3.1) Introduzindo Daniel Blake 

No centro da narrativa está aquele que dá nome ao filme, Daniel Blake. 

Podemos definir Blake como um “homem comum”: tem 59 anos, é viúvo, sem 

filhos, mora numa casa simples e tinha – até sofrer um ataque do coração – 

uma profissão comum, como marceneiro/carpinteiro em um canteiro de obras. 

Sua concepção de mundo parece enraizada em valores morais comuns à 

classe trabalhadora – um idealismo judaico-cristão de valorização do trabalho 

enquanto definidor de status social, e de solidariedade para com o próximo. 

Blake aparenta experienciar a vida tal como a maioria das pessoas que 

compartilham a sua posição na pirâmide social.29 O seu diferencial é, de nosso 

 

 

28 Por público queremos dizer os atendidos pela agência de seguros, como é feito por Robert 
K. Merton em Estrutura burocrática e personalidade (1978). 
29 Que seria (deduzimos) o equivalente à “classe média baixa” no Brasil. 
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ponto de vista, a forma como ele lida com seu trabalho, e sua capacidade de se 

sobrepor àquilo que ele considera injusto. Essas duas características têm uma 

relação causal que trabalharemos posteriormente. 

Por agora pensaremos a relação entre Blake e o lugar do trabalho em 

sua vida. 

 
3.2) O trabalho e Daniel Blake 

A relação de Blake com seu trabalho é de uma significativa satisfação e 

afeição. Ele se sente muito bem com o que faz; acumula, segundo ele mesmo, 

40 anos de experiência na profissão, e parece sempre pronto a estender-se 

nessa atividade sem pensar em parar em algum momento. Blake se apresenta 

como a antítese do trabalhador sob o regime de trabalho no sistema capitalista 

de produção, onde a atividade laboral torna-se um fardo, mero meio para a 

subsistência. 

Para entender melhor tal diferenciação, podemos traçar um paralelo 

entre Blake e personagens de outros filmes que também têm o trabalho como 

centro da narrativa. 

Os Tempos modernos (1936), dirigido por Charlie Chaplin, contam a 

história do operário Carlitos, que tenta exaustivamente se adequar aos 

parâmetros exigidos pelo trabalho, sem jamais conseguir fazê-lo. Essa obra 

clássica traz uma representação do mundo do trabalho da mais famosas, 

quando o protagonista, na linha de produção fordista, tenta alcançar os ritmos 

da produção que vão muito além de sua capacidade. Como resultado da 

tentativa insana de acompanhar as demandas do trabalho, o personagem 

apresenta inúmeros problemas de ordem psicológica que o levam, no auge da 

narrativa, a apresentar comportamento obsessivo-compulsivo, tentando 

parafusar tudo à sua volta – assim como faz na linha de produção. 

Outro filme que bate na mesma tecla é o italiano A classe operária vai ao 

paraíso (1971), dirigido por Elio Petri. O protagonista, Lulu Massa, é o 

funcionário exemplar da sua fábrica, e começa a perceber que o ritmo do 

trabalho está causando danos psicológicos. Assim como o personagem 

Carlitos em Tempos Modernos, Lulu apresenta um comportamento compulsivo, 

gerado pelo excesso de trabalho. A descoberta do problema e da precarização 
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é mostrada de forma específica nos dois filmes – no modo comédia em 

Tempos modernos, ou dramaticamente em A classe operária vai ao paraíso. 

Entretanto, as afinidades são significativamente representantes de um conjunto 

de filmes que tratam o trabalho como um fardo a ser carregado pela classe 

trabalhadora.30
 

A representação do trabalho em Eu, Daniel Blake dialoga com Tempos 

modernos e com A classe operária vai ao paraíso, no ponto em que 

encontramos protagonistas que muito trabalham e, porém, se mantêm 

enquanto assalariados em um nível de pobreza e de dependência – cada um 

proporcionalmente ao seu tempo.31
 

O jovem Marx (2013b), que começara a atentar-se para as relações de 

trabalho dentro do sistema capitalista de produção, por via de uma crítica da 

economia política de seu tempo,32 analisa a situação da classe trabalhadora da 

seguinte maneira: 

O trabalhador se  torna  tanto mais pobre  quanto mais 
riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em 
poder e extensão. O trabalhador se torna uma 
mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias 
cria. Com a valorização do mundo das coisas 
(Sachenwelt), aumenta em proporção direta a 
desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não 
produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e 
ao trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida 
em que produz, de fato, mercadorias em geral. (MARX, 
2013b, p. 141) 

 
O quadro ao que se refere o jovem Marx parte de uma visão econômico- 

filosófica das relações de trabalho mediante a concorrência de mercado e 

acumulação capitalista, que se reverte em um monopólio da riqueza. Conforme 

esse quadro, a lógica da produção capitalista assume um papel totalizante na 

sociedade, que por sua vez engloba a relação entre trabalhador e trabalho. 

Sendo o capitalista dono da matéria-prima, dos meios de produção, do produto 

 

 

30 Descrever cada um desses filmes seria uma tarefa altamente exaustiva, por isso nos 
limitamos a citar apenas dois. Porém poderíamos incluir títulos como: Germinal (1993), O sal 
da terra (1954), Como era verde meu vale (1941), A Greve (1925), O encouraçado Potemkin 
(1925), A nós a liberdade (1931). Esses filmes – entre dezenas de outros – dialogam com a 
degradação do trabalho aqui evocada. 
31 No caso de Lulu e Carlitos, um ritmo de trabalho frenético e incessante, já Daniel Blake, por 
40 anos de trabalho. 
32 No texto original dos Manuscritos filosófico-econômicos (1844), Marx chama a economia 
política de “economia nacional” – algo que é deixado de lado em seus escritos posteriores. 
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final, e da força de trabalho dos indivíduos enquanto eles permanecerem 

dentro da fábrica. 

A inversa relação entre a miséria dos trabalhadores, e a potência 

(Macht) e grandeza (Grösse) da sua produção, é representada nos três filmes 

citados. A partir desse aspecto, Marx atribui o fator de negatividade a um 

sistema que torna o trabalho e seus frutos um corpo estranho do ponto de vista 

dos trabalhadores.33 Por via desse estranhamento, o resultado é, segundo 

Marx, 

(...) que o trabalho é externo (äusserlich) ao trabalhador, 
isto é, não pertence ao seu ser, que ele não se afirma, 
portanto, em seu trabalho, mas nega-se nele, que não se 
sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma 
energia física e espiritual livre, mas mortifica sua Physis e 
arruína seu espírito. O trabalhador só se sente, por 
conseguinte e em primeiro lugar, junto a si [quando] fora 
do trabalho e fora de si [quando] no trabalho. Está em 
casa quando não trabalha e, quando trabalha, não está 
em casa. O seu trabalho não é voluntário, mas forçado, 
trabalho obrigatório. O trabalho não é, por isso, a 
satisfação de uma carência (Bedürfnisses), mas somente 
um meio para satisfazer carências (Bedürfnisses) fora 
dele. Sua “estranhidade” (Fremdheit) evidencia-se aqui 
[de forma] tão pura que, tão logo inexista coerção física 
ou outra qualquer, foge-se do trabalho como de uma 
peste. O trabalho externo, no qual o homem se 
exterioriza, é um trabalho de autossacrifício, de 
mortificação. (MARX, 2013b, p. 145) 

 
Tal quadro de exteriorização se verifica com os personagens de Lulu e 

Carlitos. O trabalho é a degradação de seu ser e agrava um estado de saúde já 

precário – por conta do próprio trabalho. É uma “morte acelerada” que 

consome o ser até que não se possa subtrair mais nada dele. 

Com relação aos filmes citados, o caso de Daniel Blake parece o 

contrário. Apesar de também ser assalariado, Blake não toma seu trabalho 

como elemento estranho ou exteriorizado; pelo contrário, ele utiliza de fato o 

trabalho como uma forma de encher uma carência. O trabalho não é 

meramente uma forma de subsistência, é também uma forma de afirmação do 

seu ser enquanto tal. Algo que corrobora com a dialética do trabalho que é 

capaz tanto de libertar quanto de aprisionar ao mesmo tempo. 

 

 

33 Uma das críticas de Marx nesse texto é que a economia política se fixava até então no ponto 
de vista dos capitalistas. 
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A afeição ao trabalho em Eu, Daniel Blake aparece logo na primeira 

cena em que o rosto de Blake surge na tela e diz: “Eu tive um ataque do 

coração, quase caí de um andaime. Eu quero voltar para o trabalho também.” 

Ao apresentar seu grave problema de saúde, Blake ainda ressalta que deseja 

trabalhar, sugerindo que o trabalho é parte significativa dele próprio, e que ele 

continuaria trabalhando até não poder mais. 

 
 

 

Em outro momento da narrativa, Blake visita seu antigo local de trabalho. 

É como se ele estivesse em casa. Ele conhece a todos e examina peças de 

madeira que estão por todos os lados. Analisa a qualidade do material, desliza 

sua mão demonstrando grande excitação pelo que vê. Um amigo também 

elogia o material, dizendo que a madeira é de origem africana. Quando Blake 

vai até seu chefe, lhe é entregue uma peça de madeira que parece ter um valor 

alto. Os dois compartilham do mesmo interesse pelo ofício. A apreciação que 

Blake demonstra transcende quaisquer aspectos meramente econômicos ou 

quantitativos. A excitação do protagonista é quase como a de uma criança que 

ganha um novo brinquedo, ou de um colecionador que adquire um item muito 

raro para sua coleção. A questão que o faz querer voltar à ativa, apesar da sua 

condição, não é apenas de garantir o sustento ou de um mero “receio do ócio”. 
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É de estar em contato com quem ele é realmente. Sua ótima relação com o 

trabalho o instiga tanto fisicamente quanto mentalmente. Adicional a essa 

paixão, o canteiro de obras é o lugar onde ele é respeitado e pode compartilhar 

essa paixão com outros, considerados por ele como seus amigos. 

 
 

 

Na casa de Blake, em sua privacidade, quando ele pode escolher fazer o 

que quiser na hora que quiser, as suas opções são interessantes de serem 

ressaltadas. Na calada da noite, quando não consegue dormir – hábito 

contraído cuidando de sua falecida esposa doente –, Blake não opta por passar 

o tempo com televisão. No máximo ele escuta o rádio enquanto opta por 

trabalhar com madeira. Diferente do seu trabalho no canteiro de obras, em 

casa Blake talha pequenos ornamentos em madeira no formato de peixes. A 

cena se repete em mais alguns momentos – Blake fazendo uma prateleira 

utilizando madeira serrada em casa por ele mesmo. Posteriormente fica claro 

que a finalidade dessas peças não é a venda. É para dar de presente a 

pessoas com quem Blake compartilha afeto. 
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Essas cenas criam uma imagem do nosso argumento sobre Blake. Ele é 

atrelado ao seu ofício a ponto de exercê-lo quando não há qualquer 

“necessidade objetiva”34. Sua inclinação ao trabalhar vem pela satisfação da 

sua psique mais do que qualquer outra coisa. É o tipo de atividade nitidamente 

prazerosa que o mantém ocupado. 

Assim, o personagem de Blake é construído como uma certa “exceção à 

regra”. Enquanto a maioria das narrativas coloca geralmente o trabalho sob o 

sistema capitalista como uma instância avassaladora do espírito humano, 

Blake – na medida em que se sintoniza com seu trabalho –, rompe com a 

lógica do capital ao mesmo tempo em que a reafirma enquanto uma estrutura 

social possível de se obter felicidade. Diferente da descrição dada pelo jovem 

Marx, para Blake “o trabalho é a casa”. Vemos isso pela sua atividade tanto no 

espaço da marcenaria onde trabalhava, quanto no da sua própria casa. 

Ainda que apresente essa diferenciação, Blake não é exceção dentro da 

classe trabalhadora. Ainda é dependente do salário, e não tem como se manter 

sem ele. Por outro lado, sua relação com o trabalho é a característica marcante 

que lhe dá a sua identidade, por ele reafirmada a todo momento. Blake 

representa um caso especial, uma contradição amenizada pela sua adequação 

 

 

34 Nos referimos aqui às parábolas do capitalismo, onde se fabrica ou se trabalha apenas para 
satisfazer necessidades financeiras 
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ao trabalho assalariado. Não observamos em Blake a exteriorização de que o 

jovem Marx tratava; Blake traz o ofício em todas as facetas de sua vida, 

inclusive dentro de casa. 

Antunes (2018) defende que essa é uma das contradições que 

caracteriza o trabalho em toda a sociedade capitalista: 

(...) mesmo quando é marcado de modo predominante 
por traços de alienação e estranhamento, ele expressa 
também, em alguma medida, coágulos de sociabilidade 
que são perceptíveis particularmente quando 
comparamos a vida de homens e mulheres que 
trabalham com a daqueles que se encontram 
desempregados. (ANTUNES, 2018, pp. 30-31) 

 

O caráter emancipador e transformador do trabalho, capaz de enfrentar, 

como seu legítimo oposto, a lógica desestruturante do capital para a 

humanidade. É a partir dessa constatação que buscaremos entender, no 

próximo capítulo, como o trabalho tem um caráter tão marcante na 

personalidade de Blake – a ponto de enfrentar com tanta avidez o gigante 

burocrático. 

 
3.3) A relativa emancipação de Blake pelo trabalho 

Marx afirma em O Capital (2013), o “trabalho é, antes de tudo, um 

processo entre homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua 

própria ação medeia e regula seu metabolismo com a natureza” (MARX, 

2013a, p. 255). Essa caracterização poderia ser atribuída também aos animais 

na sua relação com a natureza; entretanto, o autor afirma: 

Uma aranha executa operações semelhantes às do 
tecelão, e uma abelha envergonha muitos arquitetos com 
a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início 
distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de 
que o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de 
construí-la com as mãos. No final do processo de 
trabalho, chega-se a um resultado que já estava presente 
na representação do trabalho no início do processo, 
portanto, um resultado que já existia idealmente. (MARX, 
2013, pp. 255-256) 

 

Tendo essa relação em mente, onde o homem transforma a natureza 

através do trabalho, adaptando-a às suas necessidades, Engels (2013) afirma 

categoricamente que o trabalho é “a condição básica e fundamental de toda a 
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vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o 

trabalho criou o próprio homem” (ENGELS, 2013, p. 13). O autor fundamenta o 

seu argumento na teoria evolucionista de Darwin, firmando que a evolução do 

macaco ao homem se dá a partir do trabalho como categoria fundamental de 

transformação do macaco em homem. 

É através da dialética entre homem, trabalho e natureza que se 

estabelecem as bases que permitirão o desenvolvimento ulterior do homem, 

destacando-se das outras espécies através de uma percepção ampliada da 

sua atividade, além do mero instinto. É através dessa complexificação que o 

homem é capaz de “dar vida, como por arte de magia, aos quadros de Rafael, 

às estátuas de Thorwaldsen e à música de Pagani” (ibid, pp. 15-16). 

Entendendo então o trabalho como a gênese da capacidade criativa do 

ser humano – e sendo aquilo que o faz se sentir humano enquanto tal –, 

Engels observa também que o trabalho traz aos seres humanos uma 

capacidade emancipadora: 

(...) o desenvolvimento do trabalho, ao multiplicar os 
casos de ajuda mútua e de atividade conjunta, e ao 
mostrar assim as vantagens dessa atividade conjunta 
para cada indivíduo, tinha de contribuir forçosamente 
para agrupar ainda mais os membros da sociedade. Em 
resumo, os homens em formação chegaram a um ponto 
em que tiveram necessidade de dizer algo uns aos 
outros. (ENGELS, 2013, p. 17) 

 
Voltando ao filme Eu, Daniel Blake, identificamos uma agência 

emancipadora do trabalho, que tem um papel fundamental sobre a composição 

moral e a personalidade de Blake. O protagonista demonstra suas habilidades 

como carpinteiro e marceneiro de maneira singular e, ao mesmo tempo, as 

utiliza para melhorar a vida das pessoas à sua volta, fortalecendo seus laços 

sociais. 

No encontro de Blake com Katie e seus filhos, temos o exemplo do 

estabelecimento de laços de amizade que, consequentemente, faz com que ele 

reencontre algo que lhe falta enquanto homem solitário desde o falecimento da 

sua esposa. Suas habilidades manuais são recebidas com gratidão e grande 

entusiasmo quando ele faz consertos na casa de Katie. Blake também ensina 

aos filhos de Katie técnicas para aquecer a casa utilizando materiais variados, 

driblando as dificuldades em pagar a conta de luz. Os filhos, entusiasmados 
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com a capacidade de se adaptar às dificuldades, reconhecendo sua 

autossuficiência como uma habilidade de sobrevivência que só um militar 

treinado poderia ter, perguntam a Blake: “Você é um soldado?” Ele responde 

com ironia: “Não! Mais perigoso do que isso, eu sou um carpinteiro!” O que, 

nas entrelinhas, reafirma sua persona como alguém que representa um perigo 

às avariadas relações sobrepostas ao mundo contemporâneo. Nessa família 

disfuncional, sem uma “figura paterna”,35 Blake se junta, “completando-os”, e 

ao mesmo tempo, “se completando”. 

Essas características, de trabalhador manual e braçal, aliadas à sua 

idade, mostram o deslocamento de Blake dentro do contexto moderno. A 

relação de Blake com seu trabalho e com as pessoas à sua volta tem um 

sentido comunitário, semelhante ao que Braverman (1981) atestava sobre as 

sociedades em pré-economia de mercado, deslocadas do mundo capitalista. 

Tryon, citado por Braverman, descreve a economia americana até o começo do 

século XIX da seguinte maneira: 

(...) a fabricação domiciliar dominava. Praticamente todas 
as necessidades da família eram supridas por seus 
membros. O produtor e consumidor eram virtualmente 
idênticos. A família era a unidade econômica, e todo o 
sistema de produção baseava-se nela. Antes de 1810 
este estágio era comum através de muitas sessões do 
país; depois deste ano tornou-se mais ou menos 
localizado. (TRYON apud BRAVERMAN, 1981, p. 232) 

 
Nesse contexto, o trabalho, a família e a comunidade estavam em 

relativa harmonia, uma vez que muito raramente se recorria ao mercado para 

sanar quaisquer necessidades. O trabalho, para Braverman, era algo que unia 

toda a comunidade de forma a criar uma independência total do sistema de 

mercado. Braverman também assinala essa condição de trabalho como uma 

forma antieconômica – diríamos até anticapitalista –, uma vez que os 

apologistas da economia de mercado tomam esse tipo de atividade como 

trabalho improdutivo ou seja, que não produz valor de mercado (BRAVERMAN, 

1981, p. 240). 

A natureza independente do trabalho pode ser notada em Eu, Daniel 

 
 

35 Não tentamos aqui dar a impressão de que toda a família sem a figura paterna está “em 
falta”. Entretanto, como Eu, Daniel Blake tenta emplacar por quase toda a narrativa, a ajuda de 
terceiros sempre deve ser bem vinda. 
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Blake, quando o vemos construindo móveis e ornamentos em casa. Até certo 

ponto, tais atividades podem ser caracterizadas como uma negação dos 

valores do capital. Em outra cena em que Blake vende praticamente tudo que 

está em sua casa, fica perceptível a sua inclinação em manter dignidade no 

seu trabalho. Depois de levarem tudo de sua casa por uma quantia ínfima, o 

negociador olha em volta o que sobrou e vê as ferramentas de Blake. Ele se 

oferece para comprar e Blake responde: “Sem chance. Logo voltarei ao 

trabalho”. E então, o negociador vê um mensageiro-dos-ventos e se oferece 

para compra-los também. Blake responde: “Não está à venda”. A negação em 

vender as duas coisas reafirma o caráter daquilo que Blake não está 

interessado em perder: o produto de suas habilidades, e os instrumentos que o 

capacitam como trabalhador. 

 
 

 
 

Como Braverman coloca, o modo de vida das comunidades que 

conviveram com a ascensão do capitalismo enquanto sistema de produção foi 

aos poucos sendo tragado pela lógica do capital. Segundo o autor, existe uma 

série de fatores inter-relacionados, e nenhum deles se sobrepõe aos outros: 

Em primeiro lugar, o condicionamento urbano mais 
apertado destrói as condições sob as quais é possível 
levar a vida antiga. O anel urbano fecha-se em torno do 
trabalhador, e em torno do agricultor expulso da terra, e 
os confina nas circunstâncias que impedem as antigas 
práticas de auto-abastecimento dos lares. Ao mesmo 
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tempo, a renda proporcionada pelo trabalho torna 
disponível o dinheiro necessário para adquirir os meios 
de subsistência fabricados pela indústria, e assim, exceto 
em períodos de desemprego, a coação da necessidade 
que compelia a trabalhos domésticos é muito 
enfraquecida. Frequentemente o trabalho domiciliar torna-
se antieconômico em comparação com o trabalho 
assalariado pelo barateamento dos artigos 
manufaturados, e isto, juntamente com todas as demais 
pressões sobre a família da classe trabalhadora, contribui 
para impelir a mulher do lar para a indústria. Mas muitos 
outros fatores contribuem: a pressão do costume social 
sobretudo na geração mais jovem alternadamente pelo 
estilo, moda, publicidade e processos educacionais (tudo 
isto que transforma o "feito em casa" em menosprezo e o 
"fabricado" ou "comprado fora" em vanglória); a 
deterioração das especialidades (junto com a 
disponibilidade de materiais); e a poderosa necessidade 
de cada membro da família de uma renda independente, 
que é um dos sentimentos mais fortes instilados pela 
transformação da sociedade em um gigantesco mercado 
de trabalho e artigos, uma vez que a fonte de status já 
não mais é capacidade de fazer coisas mas 
simplesmente a capacidade de comprá-las. 
(BRAVERMAN, 1981, p. 234-235) 

 

Esses fatores retratados pelo autor fazem parte do processo que mais 

tarde deu origem ao modelo do capitalismo industrial, de forma que se criou a 

ideia de um “mercado universal”, tal como Braverman define. O autor utiliza 

esse conceito para explicar a ampliação da economia de mercado, que tomou 

controle de várias das esferas antes ordenadas por laços de uma sociabilidade 

mais orgânica. Logo não havia mais a possibilidade de que a produção de bens 

domésticos pudesse coexistir com a produção de mercadorias; a nova geração 

aderia com entusiasmo às maravilhas da publicidade, passando a rejeitar o 

modo de trabalho comunitário e o tratando como antiquado.36 Aos poucos 

começa a se configurar o que alguns estudiosos mais tarde iriam chamar 

sociedade de consumo, e que se expandiria durante um longo processo. 

Essa nova fase do capitalismo prejudicou o sentido de comunidade e 
 
 

36 É interessante lembrar que, atualmente, essa posição das gerações mais jovens se inverteu. 
Cada vez mais se busca um estilo de vida que seja produzido através da autossuficiência, 
sustentabilidade e consumo orgânicos. Entretanto, assim como foi a adesão ao mundo 
industrial, esse novo movimento também tem uma faceta acoplada ao modismo. Nos resta 
tentar entender – numa discussão que não cabe a esse trabalho – se a mistura entre estilos de 
vida autossustentáveis, saudáveis, e tendências de mercado oferecem um real contraponto à 
lógica do mercado, ou se são apenas as manifestações de uma atividade que no fundo se 
mantém esvaziada de sentido. 
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deixou lacunas não preenchidas na vida social. A esses espaços esvaziados 

da comunidade, o capital introduziu mais uma vez a sua lógica, preenchendo o 

vazio com mercadorias e serviços, tal como indicado por Braverman, tornando 

a vida cada vez mais institucionalizada e dando espaço para a fase seguinte do 

capitalismo fordista-keynesiano (HARVEY, 1993) do qual iremos tratar na 

próxima secção. 

 
4) Blake e o Estado de bem-estar social 

Além dos paralelos que traçamos entre Blake e as sociedades baseadas 

no núcleo familiar e no comunitarismo, é relevante, historicamente falando, 

apontar para a forte relação que existe também entre o protagonista e o auge 

do capitalismo industrial. 

Sendo um indivíduo de 59 anos, Blake teria nascido em meados da 

década de 1950 – considerando que o filme deva se passar no ano de 2016. 

Isso nos leva a entender que o protagonista seja alguém que cresceu na fase 

fordista-keynesiana do capitalismo (HARVEY, 1993), após a Segunda Guerra 

mundial. Esse período se caracteriza, nos países industriais, pela 

institucionalização crescente das relações sociais, a expansão do mercado e o 

crescimento do papel do Estado no planejamento social e econômico – 

principalmente através de políticas sociais e da geração de empregos. 

O contexto britânico, onde se passa a narrativa de Eu, Daniel Blake, é 

um dos grandes expoentes das mudanças que pairaram sob alguns dos 

principais países do eixo central do capitalismo mundial no pós-guerra. 

Ferguson descreve essas mudanças engendradas durante os anos 40 na 

ascensão dos governos trabalhistas: 

Era dia 05 de julho de 1948 (...) naquele dia um 
sistema de saúde universal foi introduzido na Grã- 
Bretanha. Um sistema que não se baseava na 
capacidade que as pessoas tinham de pagar, e tampouco 
em contribuições anteriores para a segurança nacional, 
mas livre para todos no ato do atendimento. 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) transformou 
a vida de milhões de pessoas da classe trabalhadora. No 
nível mais básico isso significava, por exemplo, que, pela 
primeira vez, essa classe tinha direito a cuidados de 
saúde básica, incluindo dentaduras, óculos e receitas 
médicas gratuitas, sem ter que pagar ou recorrer a 
instituições de caridade ou charlatões. 
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O SNS era a peça central de uma série de 
reformas introduzidas pelo governo trabalhista do pós- 
guerra sob o comando do primeiro-ministro Clement 
Attlee, reformas essas que compunham o que se tornou 
conhecido como o "Estado de bem estar social". As 
reformas foram baseadas nas recomendações do 
Relatório Beveridge de 1942, intitulado em homenagem a 
seu autor, o funcionário público liberal Sir William 
Beveridge. No mesmo dia em que o SNS começou a 
existir, duas outras leis foram aprovadas, leis essas que 
também melhoraram a vida de pessoas da classe 
trabalhadora, embora com menor impacto. A Lei Nacional 
de Seguros introduziu um sistema de seguro estatal que, 
em troca de contribuições de um montante fixo, trouxe 
uma série de novos e maiores benefícios, incluindo o 
auxílio desemprego e doença, subsídios e licença 
maternidade, pensões e seguro por morte que permitia 
um funeral básico (abonos familiares, ou o abono de 
família já havia sido introduzido em 1945). E o objetivo do 
autodeclarado Ato de Ajuda Nacional era‚ "colocar fim a 
Lei dos Pobres" que existia, nacionalizando a 
responsabilidade por pagamentos em dinheiro para 
aqueles que necessitassem e tirá-los das mãos das 
Comissões de Assistência Pública, localmente odiados. 
(FERGUSON, 2013, p. 66) 

 

As reformas descritas por Ferguson trouxeram à classe trabalhadora 

inglesa uma qualidade de vida esmagadoramente superior à fase anterior à 

Guerra. Eu, Daniel Blake é, de certa forma, o retrato atual resultante do 

processo pelos quais essas medidas que foram tomadas nos anos de 1940 

passaram. O diretor Ken Loach, apenas três anos antes de lançar Eu, Daniel 

Blake, havia dirigido um documentário chamado O espírito de 45 (2013) sobre 

esse mesmo período. O filme foca nessas transformações significativas de que 

falamos, e que foram guiadas por um sentimento de coletividade tão forte a 

ponto de rejeitar o tipo de liberalismo proposto por Winston Churchill – que na 

época gozava de grande prestígio tendo sido um “Herói de Guerra” ao 

comandar o Parlamento durante a maior parte do período da Segunda Guerra. 

O que temos da descrição anterior é um retrato historicamente próximo 

da sociedade em que Blake nasceu e cresceu. Ela é radicalmente diferente do 

modelo de sociedade que o filme retrata. De certa maneira, Blake representa o 

último refúgio do “espírito de 45”, de uma geração que esteve em contato 

próximo com o sentimento de orgulho do povo britânico que derrotara o 

fascismo europeu e criara por si só uma unidade a favor da emancipação frente 
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aos desmandos da elite dominante. A influência da Segunda Guerra na política 

inglesa é ressaltada por Tony Benn – político britânico que foi membro do 

parlamento por 47 anos entre 1950 e 2001. No documentário Sicko, dirigido por 

Michael Moore (2007), ascendia ao pensamento hegemônico da época a 

seguinte questão: 

Nos anos de 1930 nós tivemos desemprego em massa, 
mas nós não tivemos desemprego durante a guerra. Se 
você podia ter pleno emprego matando alemães, porque 
não poderia ter pleno emprego construindo hospitais, 
escolas, recrutando enfermeiras, professores. Se você 
podia achar dinheiro para matar pessoas, você poderia 
achar dinheiro para ajudar pessoas. (Sicko, 2017) 

 

Foi seguindo, em parte, por essa lógica que o povo britânico 

conseguiu exercer a pressão necessária sobre a elite inglesa e transformar 

o sistema vigente de uma forma notória. Como Ferguson argumenta, 

a determinação generalizada de que não devia haver 
retorno à pobreza e as auditorias (que confirmavam 
se as pessoas podiam participar de programas de 
auxílio financeiro do governo) que eram feitas em 
1930, e uma série de motins no exército no fim da 
guerra, que trouxe de volta memórias para a classe 
dominante do ano 1919, quando a Grã-Bretanha 
estava mais perto de revolução que do que esteve 
durante todo o século XX. (FERGUSON, 2013, p. 74) 

 
Essa então seria uma das três explicações que Ferguson nos cede 

para explicitar o por que das elites políticas aderirem à criação do Estado 

de Bem-estar social ou medidas afins em outras nações. Mesmo entre os 

conservadores britânicos, historicamente avessos a esse tipo de medida, 

aderiam a elas nas votações do parlamento britânico na época da 

ascensão do Partido Trabalhista, seu opositor histórico. As três razões que 

Ferguson dá para essa adesão são as seguintes: 1) “garantir a reprodução 

da força de trabalho em nível que permita que os capitalistas possam 

competir” (ibid, p. 70-71); 2) “moldar a força de trabalho para atender às 

necessidades do capital” através de medidas que visavam “incutir a 

disciplina do trabalho na nova classe trabalhadora” (ibid, p. 71); 3) “pressão 

sobre a classe dominante que está debaixo, acima de tudo, da luta de 

homens e mulheres da classe trabalhadora, estes que lutam para obter 

uma vida melhor para si e suas famílias” (ibid, p. 71-72). 
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Essas razões ditadas por Ferguson estão no centro da questão da 

luta de classes que se desenrola no interior do metabolismo social do 

capitalismo. Foi a partir do processo dinâmico de lutas, interesses e 

politicagem que se desenvolveram as várias medidas que levaram a 

criação do Estado de Bem-estar social em grande parte dos países 

europeus no pós-guerra. Birh reforça essa perspectiva à luz de um 

“compromisso fordista” – ou compromisso do pós-guerra, onde não se 

deve compreender esse compromisso como uma relação contratual, “ele 

não é resultado de duas vontades livres” (BIHR, 2010, p. 36). Bihr 

argumenta também que o proletariado renunciara de sua capacidade de 

ação histórica em troca da seguridade social que lhe foi cedida pelo Estado 

capitalista para o fim de um pacto social entre classe trabalhadora e elite 

que perduraria pelos “anos de ouro” do capitalismo fordista-taylorista.37
 

 
5) Blake, o “racionalizado” 

Então, tendo analisado as características de Blake que o tornam um 

indivíduo relativamente emancipado pelo seu trabalho e entendendo mais 

sobre a instituição a que ele se opõe durante todo o filme, podemos 

deduzir que Eu, Daniel Blake representa, no seu subtexto, o rompimento 

do acordo do pós-guerra firmado entre as classes. Entretanto, como vemos 

na jornada de Blake, a luta de classes está em um nível baixo. Tão baixo 

que traz consigo um único indivíduo contra um órgão de todo um Estado. 

A burocracia que Blake enfrenta para adquirir seus direitos, como 

pode ser entendido em nossa descrição no começo dessa análise, 

teoricamente, não funciona bem. Em parte, podemos atribuir essas falhas a 

aquilo que Merton chama de “incapacidade treinada”. Segundo o autor 

explica: 

A incapacidade treinada corresponde à situação em 
que a preparação pode tornar-se inadequada ao 
mudar certas condições. A falta de flexibilidade na 
sua aplicação a um meio em transformação produz 

 
 

37 Isso, é claro, se desdobra de maneiras diferentes ao redor do mundo. O Brasil, por exemplo, 
conhece sua própria “versão” desse pacto social no Governo Vargas e todas as suas 
concessões de direitos às classes trabalhadoras. Apesar disso, não parece ser plausível entre 
os estudiosos que o Brasil tenha sequer se aproximado de ser um Estado de bem-estar social 
(welfare state). 
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desajustes mais ou menos sérios. (MERTON, 1978, 
p. 111) 

 

Com esse conceito, Merton pretende emplacar a ideia de que as 

capacidades adquiridas através dos processos de formalização muitas 

vezes se tornam “fins em si mesmo”. Acaba por se tornarem atividades 

esvaziadas de sentido, o que leva à incapacidade dos burocratas de lidar 

com as inevitáveis mudanças das demandas que chegam até eles. Esse é 

um caso bastante nítido na narrativa de Eu, Daniel Blake. A formalização 

leva os funcionários a sancionarem os personagens por conta das suas 

demandas não estarem prescritas no regulamento. 

Esse tipo confronto de burocratas e atendidos retratados no filme, de 

uma objetividade absoluta pautada pelas regras formais, é observado por 

Simmel (2005) como algo característico da vida moderna atravessada pelo 

fluxo incessante de interações entre sujeitos. Em reação ao que Simmel chama 

de “intensificação da vida nervosa”, o indivíduo moderno procura se pautar por 

outras formas de sociabilidade em busca de autopreservar-se de um número 

infinitos de impulsos (SIMMEL, 2005, p 582). Caso isso não seja feito, os 

indivíduos, para Simmel, “estariam completamente atomizados interiormente e 

cairiam em um estado anímico completamente inimaginável” (ibid). 

Para exemplificar seu ponto, Simmel traça uma comparação entre os 

indivíduos da cidade pequena e da cidade grande38. Segundo o autor, 

... se compreende sobretudo o caráter intelectualista da 
vida anímica do habitante da cidade grande, frente ao 
habitante da cidade pequena, que é antes baseado no 
ânimo e nas relações pautadas pelo sentimento. Pois 
estas lançam raízes nas camadas mais inconscientes da 
alma e crescem sobretudo na calma proporção de 
hábitos ininterruptos. Em contraposição a isto, o lugar do 
entendimento são as camadas mais superiores, 
conscientes e transparentes de nossa alma; ele é, de 
nossas forças interiores, a mais capaz de adaptação. Ele 
não necessita, para acomodar-se com a mudança e 
oposição dos fenômenos, das comoções e do revolver 
interior, sem os quais o ânimo mais conservador não 
saberia se conformar ao ritmo uniforme dos fenômenos. 
Assim, o tipo do habitante da cidade grande — que 
naturalmente é envolto em milhares de modificações 
individuais — cria um órgão protetor contra o 

 
 

 

38 Da forma como ele coloca, o primeiro seria uma forma de sociedade ulterior ao segundo. 
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desenraizamento com o qual as correntes e 
discrepâncias de seu meio exterior o ameaçam: ele reage 
não com o ânimo, mas sobretudo com o entendimento, 
para o que a intensificação da consciência, criada pela 
mesma causa, propicia a prerrogativa anímica. (SIMMEL, 
2005, p 578) 

 

Na cena que destacamos em Eu, Daniel Blake é possível observar algo 

do que Simmel identifica nos dois tipos de sociabilidade que destaca. Enquanto 

Blake tem como padrão uma sociabilidade baseada no “sentimento”, tentando 

explicar sua situação individual de maneira a ceder uma descrição precisa de 

suas questões, sua interlocutora reage com “entendimento”, de maneira que 

tenta racionalizar de forma objetiva tudo que lhe é dito exigindo respostas 

resumidas – “sim” ou “não”. Isso é reforçado pela tela escura que nos entrega 

uma situação onde duas pessoas, do nosso ponto de vista, não estão 

realmente “se vendo” – assim como nós não os vemos. Quando Blake reclama 

por vezes que quer “falar de seu coração”, enquanto a funcionária procura se 

focar nas perguntas do questionário, parece ali que o “coração” de Blake 

representa uma “subjetividade” que é constantemente negada em face de uma 

“objetividade” traduzida em perguntas que escapam para longe dos problemas 

reais do protagonista. Inclusive aquelas perguntas estavam sendo feitas porque 

a funcionária não pôde “entender” o que Blake respondeu em um relatório de 

52 páginas que ele preenchera anteriormente. Assim podemos supor que, ao 

invés do “sim ou não”, Blake procurou aprofundar suas respostas no relatório 

de uma forma que não condiz com a superficialidade exigida e por isso não foi 

compreendido – ou nem tentou-se abrir espaço para uma compreensão de seu 

problema. 

A questão da sociabilidade moderna entra de maneira ainda mais 

enfática quando a funcionária pergunta “Você tem alguma dificuldade 

significativa em transmitir uma mensagem simples a estranhos?”, o que é 

irônico já que a entrevista se trata justamente disso: uma comunicação de 

Blake com uma estranha que lhe exige respostas simples e que ele segue 

respondendo. Nesse momento Blake se torna mais agressivo em suas 

respostas se mostrando profundamente perturbado com a pergunta e dizendo: 

“Sim! É a porra (sic) do meu coração. Eu estou tentando te dizer, mas você não 

está escutando”, o que novamente não adianta já que a funcionária segue 
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fazendo as perguntas mais banais possíveis. 

O comportamento da funcionária pode ser caracterizado como aquilo 

que Simmel chama de o caráter blasé. Segundo o autor, 

A essência do caráter blasé é o embotamento frente à 
distinção das coisas; não no sentido de que elas não 
sejam percebidas, como no caso dos parvos, mas sim de 
tal modo que o significado e o valor da distinção das 
coisas e com isso das próprias coisas são sentidos como 
nulos. Elas aparecem ao blasé em uma tonalidade 
acinzentada e baça, e não vale a pena preferir umas em 
relação às outras. Essa disposição anímica é o reflexo 
subjetivo fiel da economia monetária completamente 
difusa. (SIMMEL, 2005, p 581) 

 

Da forma como Simmel coloca, podemos trazer suas observações ao 

contexto de Eu, Daniel Blake de maneira que entendemos a reação da 

funcionária como uma resposta inócua aos problemas de Blake. Não importa 

se ele teve um ataque do coração e não pode trabalhar por ordem explícita dos 

médicos, o problema não soa como uma prioridade devido ao número extenso 

de casos como os de Blake que chegam até ela. Como forma de lidar – e se 

“autopreservar” como Simmel diria – da quantidade imensa de impulsos 

gerados por vários casos como o de Blake, ela desenvolve o caráter blasé, 

sem fazer maiores distinções e sem reagir com “sentimento”, mantendo total 

distância daquilo que se coloca à sua frente, buscando a via do “entendimento” 

e da impessoalidade – ou seja, a razão em face da emoção. 

Por essa via de compreensão temos em conta que Blake tem sua vida 

tomada como um “número”; em outras palavras, ele é “coisificado”, 

“racionalizado”, transformado em dados no sistema. Em certo sentido, esse tipo 

“aprisionamento” burocrático já era notado por Weber quando nomeava a 

burocracia como uma “prisão de ferro” (WEBER, 1996, p.131), compelindo a 

subjetividade no seu interior em troca de uma recompensa constantemente 

postergada a aqueles que seguem pelos caminhos da formalização e suas 

exigências infinitas. 

Ferguson (2013) ainda argumenta que esse dispositivo burocrático não 

apenas dá um nó em si mesmo como também serve aos interesses da elite 

econômica. Em épocas como a crise de 2008 e os anos que se sucederam, em 

que o poder econômico se sentiu acoado, aproveitam-se as chances que uma 
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luta de classes em nível baixo oferece. São feitos ataques intencionais aos 

dispositivos de assistência, de modo que se dificulte a obtenção de qualquer 

benefício que seja através de metodologias de concessão cada vez mais 

exigentes ou complexas. A narrativa de Eu, Daniel Blake sugere isso em certa 

parte em que o vizinho de Blake, “China”, diz: “Eles estão te enrolando. Estou 

te avisando, vão te marterizar o máximo possível. Não é por acaso. Faz parte 

do plano. Conheço dezenas que não aguentam e desistem”. 

Blake então, com sua luta solitária, pichando o muro da agência de 

seguros, é o que resta do tal “espírito de 45”. Ele crê que a ação política poderá 

fazer a diferença e até faz por um momento, mas as contribuições dos que 

assistem não são exatamente de se juntar a Blake em sua luta. Eles apenas 

tiram fotos e gritam palavras de ordem de bem longe. Blake está sozinho no 

seu objetivo, por mais integrado em seus laços que ele esteja e, como 

resultado do seu protesto, ele cai nas garras da burocracia novamente, dessa 

vez dentro da delegacia de polícia. 

 
 

 
 

Ao final, se é politcamente intencional ou não, é gritante o protesto de 

Blake que se sente pormenorizado, transformado em coisa, animalizado e 

digitalizado. Seu último recado antes de morrer deixa isso bem claro: 
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Não sou um cliente, consumidor ou usuário dos serviços. 
Eu não sou um desistente, um fujão, um mendigo ou um 
ladrão. Não tenho meu número de seguro social 
marcado na tela. Pago minhas obrigações, faço meus 
centavos e tenho orgulho disto. Não me curvo a ninguém, 
olho meus vizinhos nos olhos e ajudo-os se puder. Eu 
não aceito ou procuro caridade. Meu nome é Daniel 
Blake. Eu sou um homem, não um cão. Portanto, exijo 
meus direitos. Exijo que me tratem com respeito. Eu, 
Daniel Blake, sou um cidadão, nem mais e nem menos. 
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Considerações finais 

O objetivo dessa dissertação foi criar um diálogo entre filmes, e o 

trabalho enquanto categoria sociológica. Optamos por duas obras bastante 

representativas do imenso mundo do trabalho. Os filmes tratados partiram de 

contextos europeus, não deixando de estarem conectados ao espírito de sua 

época. Como não identificar no desespero de Sandra algo que muitas pessoas 

já passaram, muito além das fronteiras da Bélgica? Como não reconhecer em 

Blake o retrato de trabalhadores que dedicam a vida inteira ao seu ofício, 

pagando impostos e encontrando imensas dificuldades tentando manter seus 

direitos sociais mais básicos? Essas questões foram pensadas ao do presente 

estudo e, como vemos, as reflexões trazidas pelos filmes identificam uma 

cultura do trabalho em seus diversos contextos nacionais, com suas devidas 

considerações. 

É interessante observar que os filmes que trouxemos nao miram 

diretamente o ato do trabalho – o ofício – como a causa do conflito entre 

protagonistas. Sandra jamais reclama de sua atividade na fábrica de painéis 

solares, e Blake é bastante entusiasmado com seu trabalho, exercendo ele até 

em casa. Para eles, o sofrimento e o conflito se dão dentro do mundo do 

trabalho, com as instituições, as empresas, e nas relações entre trabalhadores. 

Isso difere bastante das narrativas de outros filmes citados ao longo do 

trabalho: O sal da terra, Normae Rae, Tempos modernos, e A classe operária 

vai ao paraíso. Nesses últimos, a atividade laboral é penosa, e a baixa 

remuneração torna a vida dos protagonistas precária. 

As conclusões desses outros filmes abordados trazem também a 

obtenção de alguns direitos sociais. Todos seguem ao seu jeito a receita de 

filmes como A greve (1925), e Encouraçado potemkin (1925) – ambos dirigidos 

por Sergei Eiseinstein –, onde há no centro da narrativa uma cisão formando 

dois blocos: os trabalhadores e o patronato. Bem diferentes são as conclusões 

de Eu, Daniel Blake, e de Dois dias, uma noite. Ambos Blake e Sandra sofrem 

uma derrota em seus objetivos. Blake morre na porta mesmo da audiência que 

traria a sua vitória sob a burocracia estatal; Sandra perde a votação que 

decidiria se seu emprego seria mantido por apenas um voto, conseguindo um 

placar de 8x8 onde antes havia acontecido uma votação com 14 votos contra a 
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garantia do seu emprego. Ambos Blake e Sandra chegam à beira de adquirir 

suas vitórias, mas acabam por falhar – contrariamente aos outros filmes 

abordados. Para Blake, tal derrota se torna fatal; para Sandra há uma profunda 

transformação pessoal que acaba por criar ou fortalecer um sentimento de 

solidariedade com seus colegas, o que é importante para ela.39
 

Entretanto, devemos fazer algumas observações sobre outros 

personagens coadjuvantes. Apesar de não estar ao centro dos enredos dos 

dois filmes, a questão da precarização da atividade laboral está presente. 

Temos por exemplo: Hicham, Alphone (Dois dias, uma noite), e China (Eu, 

Daniel Blake). Hicham tem dois empregos – um deles sendo escondido da 

esposa e das autoridades, o que faz dele em relação às jurisdições do trabalho. 

Alphonse é um funcionário com contrato temporário, o que o torna 

desamparado para tomar decisões como seu voto a favor ou contra a garantia 

do emprego de Sandra. China tem um “contrato” de trabalho chamado zero 

hour contract;40 ela recebe muito pouco – quando recebe – por um trabalho 

completamente desregulamentado. Junto à história dos protagonistas 

principais, esses coadjuvantes vivendo às margens da jurisdição trabalhista 

constituem uma parte do corpo social que passa por uma precarização. 

No Brasil, tal realidade não é nem um pouco distante. Ela sai 

regularmente denunciada nos noticiários. Em 2019, o número de trabalhadores 

informais atingiu a marca de 43,3%, junto a uma taxa de desemprego de 11% a 

12%.41 Em 2020, as filas do INSS – já dotadas de uma má fama milenar – 

acumulam 2 milhões de pedidos de aposentadoria não concedidos,42 e mais de 

100 mil pedidos de auxílio-maternidade não concedidos. Tais dados nacionais 

têm afinidades com os contextos mostrados nos filmes abordados. No campo 

da crítica cinematográfica nacional, não foi muito difícil trazer os problemas de 

 

 

39 Isso fica mais claro na cena final em que a chefia da fábrica oferece o emprego de Sandra de 
volta à ela com a condição de que ela esperasse que o contrato de algum temporário acabasse 
– o que provavelmente recairia sobre Alphonse já que ele conquistara a inimizade do capataz 
da fábrica ao dar apoio publicamente à Sandra. 
40 “Trata-se de uma espécie de trabalho sem contrato, no qual não há previsibilidade de horas 
a cumprir nem direitos assegurados. Quando há demanda, basta uma chamada e os 
trabalhadores e as trabalhadoras devem estar on-line para atender o trabalho intermitente. (...)” 
(ANTUNES, 2018, pp. 28-29). 
41 Notícia do portal G1: “Trabalho informal avança para 41,3% da população ocupada e atinge 
nível recorde, diz IBGE”. [30/08/2019] 
42 Notícia do portal O Globo: “Por que o INSS tem uma fila de quase 2 milhões de pedidos de 
aposentadoria à espera de concessão?”. [15/01/2020] 
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Sandra e Daniel Blake para a perspectiva brasileira. Em seu tempo recente, 

nossa história social e laboral está fomentada sob a dificuldade na obtenção de 

direitos básicos. Podemos citar como exemplo a Reforma Trabalhista de 2017, 

que fomentou uma “inundação” do mercado de trabalho com postos de 

trabalhos informais – que já representam inclusive a maioria dos empregos. 

Posteriormente assistimos ao desmonte da aposentadoria pública na Reforma 

Previdenciária em 2019, com o aumento do tempo para obtenção dos direitos à 

aposentadoria, ao mesmo tempo em que a contribuição empresarial da conta 

estava sendo substraída. 

 
Por último, tentamos oferecer ao leitor a chance de acompanhar as 

narrativas tratadas nos filmes a partir de um ponto de vista amplo, focando nas 

relações de trabalho como sendo produtoras de sofrimento social para alguns 

personagens. Porém, entendemos que O futuro não está escrito, como diz o 

título do documentário sobre a vida do músico Joe Strummer. O curso da 

história é uma caixa de surpresas, e assim tem se provado desde cedo. Temos 

como exemplo recente o Chile de 2019. Por anos considerado como país 

modelo da América Latina, o Chile estourou em protestos por todas as partes 

exigindo mudanças na Constituição. Esse movimento contestava, entre várias 

outras pautas, a herança neoliberal da ditadura de Augusto Pinochet, 

experiência inaugural do neoliberalismo latino. 

Para reafirmar o nosso ponto sobre o curso da história, terminamos esse 

trabalho com o poema Ozymandias de Percy Shelly. Pois ele revela a 

perenidade do poder sob a supremacia do tempo: 

Ao vir de antiga terra, disse-me um viajante: 
Duas pernas de pedra, enorme e sem corpo, 
Acham-se no deserto. E jaz, pouco distante, 
Afundado na areia, um rosto quebrado, 
De Lábio desdenhoso, olhar frio e arrogante: 
Mostra esse aspecto que o escultor bem conhecia 
Quantas paixões lá sobrevivem, nos fragmentos, 
À mão que as imitava e ao peito que as nutria 
No pedestal estas palavras notáveis: 

"Meu nome é Ozymandias, e eu sou Rei dos Reis: 
Vejam minhas obras, ó Grandes, e desesperai!" 
Nada subsiste ali. Em torno à derrocada 
Da ruína colossal, a areia ilimitada 
Se estende ao longe, rasa, nua, abandonada. 
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