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TRABALHO E IDENTIDADE NAS ARTES PLÁSTICAS 
 

RESUMO 

Este estudo analisa o significado do trabalho, os atributos que caracterizam a identidade 

dos artistas plásticos e a relação entre estes dois construtos – trabalho e identidade. Por 

meio de abordagem interpretativista, foram realizadas entrevistas e observações junto a 

expositores de quadros em feiras públicas de São Paulo. Da análise e codificação dos 

dados, foram depreendidas cinco categorias de análise: (i) reconhecer-se artista; (ii) 

criação e criador; (iii) poder e liberdade; (iv) profissão banalizada; e (v) paz espiritual e 

felicidade. As principais conclusões são de que os pintores atribuem intrinsicamente um 

valor profundo ao trabalho, que trabalho e identidade são construtos que têm relações 

recíprocas, as que se tornam conflitantes devido à banalização da profissão. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa foi orientada pela questão: “Qual a relação entre o significado 

do trabalho e a identidade dos artistas plásticos (pintores)?”. Seus objetivos são de 

revelar o significado que os pintores atribuem ao seu trabalho; identificar os elementos 

caracterizadores das identidades dos pintores; verificar se os pintores estabelecem 

relação entre trabalho e identidade. 

A pintura representa uma das artes de maior manifestação da imaginação e 

criatividade do gênero humano. De fato, os pintores, conquanto possam, às vezes, executar 

seu ofício por encomenda de uma organização, pessoa, ou jungido por questões materiais, 

têm muita liberdade para criar. Porém, raros são os grandes pintores que desfrutam, em 

vida, do reconhecimento e da recompensa merecidos pelo valor de sua obra. 

O trabalho pode ser considerado o principal veículo de progresso humano. 

Com o trabalho, as pessoas buscam atender não somente suas necessidades materiais e 

de segurança, mas também seus anseios mais profundos de prestígio, status e auto-

realização. Por meio dele trabalho, as pessoas têm a oportunidade de expressar seus 

talentos e suas habilidades, gerar conhecimento, inovação e riqueza e, em troca, 

desfrutar de satisfação, reconhecimento. 

A cada dia, as pessoas são mais absorvidas pelo trabalho, dedicando-lhe 

parcela significativa de sua vida adolescente e, principalmente, adulta. Vive-se sob o 

imperativo das organizações, com seus valores e normas, palco onde grande parte da 

atividade laboral acontece e, nela, as relações interpessoais. 

Dessa forma, pode-se imaginar que o trabalho exerce um papel crucial na 

formação da identidade das pessoas, sendo causa e, ao mesmo tempo, expressão dela. 

Em primeiro lugar, o trabalho ocupa um lugar central na vida, condição que explica por 

que a profissão ocupada responde muitas vezes à pergunta “Quem é você?”. Em 

segundo lugar, as pessoas aprendem nas organizações, absorvendo seus valores, 

normas e padrões de comportamento, criando regras informais que presidem as relações 

desse agrupamento humano e moldando-se também a elas. 

Trabalho e identidade – tão importantes na vida das pessoas – são faces de 

uma mesma moeda, construtos intrinsecamente relacionados e que se influenciam 

mutuamente. O trabalho (ou o produto dele, criado pelo homem) constitui um elemento 

crucial na formação da identidade; e a identidade pode ser a chave para o sucesso no 

trabalho. Nota-se, no entanto, uma relação recursiva entre esses dois construtos. 

Por meio de abordagem qualitativa, exploratória e interpretativa, este 

trabalho procurou evidências dessa relação junto a artistas plásticos, como forma de 

descortinar nuances de seu universo profissional. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 As facetas do trabalho 
 

“Comerás o pão com o suor do teu rosto.” Para muitos, essa frase bíblica 

retrata a inseparabilidade do trabalho da vida das pessoas, como condição de sua 

subsistência, de provimento de suas necessidades básicas. Daí, a razão de grande parte 

de vida adulta das pessoas ser dedicada ao trabalho. 

Em seu melhor sentido, o trabalho provê meios para satisfazer as 

necessidades básicas da vida, assim como manter um estilo de vida. Matthew Fox 

oferece uma interpretação mais profunda do trabalho (apud GINI, 1998), como a 

expressão da alma, do espírito, do ser interno, da criatividade, de algo que coloca o ser 

humano em contato com outros, tanto no nível de interação pessoal, como no nível de 

contato com a comunidade. 

Todos precisam trabalhar porque o trabalho representa um meio e um fim 

em si mesmo. Como meio, o trabalho permite satisfazer necessidades fisiológicas, de 

segurança, sociais, do ego e de auto-realização. O trabalho pode proporcionar fama e 

glória. O trabalho em si mesmo pode ser um dos principais mecanismos de satisfação e 

motivação no trabalho, como revelaram Herzberg, Mausner e Snyderman (1959). 

Como fim, o trabalho expressa integridade, responsabilidade e cumprimento 

de um dever. O trabalho é um dos meios básicos pelo qual o ser humano forma o seu 

caráter e sua identidade: o que, onde e como fazemos e a cultura do nosso trabalho 

marca indelevelmente nossa vida. Enfim, nós somos o que fazemos.  

Como ensinou João Paulo II em sua encíclica Sobre o Trabalho Humano 

(1981, p. 22): 

“O trabalho é um bem do homem – um bem da humanidade – porque, mediante o 
trabalho, o homem não somente transforma a natureza, adaptando-a às suas 
próprias necessidades, mas também se realiza a si mesmo como homem e até, 
num certo sentido, ‘se torna mais homem’.” 

 

Assim, as pessoas precisam trabalhar a fim de cumprir e definir sua 

natureza. O trabalho humaniza, dá sentido, fornece um meio de o ser humano expressar-se 

e definir-se como pessoa. 

A importância do trabalho pode ser avaliada quando uma pessoa perde seu 

emprego, quando este é a única fonte de seu sustento e de sua família; quando um jovem 

conclui seus estudos e procura o tão sonhado emprego e não o encontra. Nessa situação, 

percebe-se que o trabalho significa não somente um meio de prover o sustento, mas 

também o sentido da vida, a autoestima, o reconhecimento social. 
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Como diz Gini (1998), o trabalho, mesmo fisicamente exaustivo, repetitivo, 

degradante e trivial por natureza, provê os indivíduos do controle da realidade, do acesso 

aos bens e serviços e de um símbolo de identidade. 

Ao mesmo tempo, Gini (1998) menciona quatro problemas críticos presentes 

na experiência do trabalho contemporâneo: falta de visão sobre o trabalho e o sentido do 

trabalho; “mania de trabalho” e o declínio do lazer; síndrome do “trabalhar, gastar e 

endividar-se”; etos do trabalho e sua influência nos valores éticos do trabalhador. 

Embora o trabalho ofereça, segundo Schumacher (apud GINI, 1998), três 

condições essenciais – bens e serviços materiais, oportunidade de usar talentos e 

habilidades, oportunidade de superar egocentricidade ao trabalhar em conjunto com 

outros –, as pessoas são alienadas do seu próprio trabalho. 

Essa alienação decorre do princípio divisão do trabalho de Adam Smith, que 

norteou o moderno capitalismo industrial e ainda serve como modelo de produção atual.  

A divisão, a especialização e a fragmentação do trabalho fazem com que as pessoas 

nunca completem um trabalho e, às vezes, não saibam mesmo o sentido do que fazem. 

Por conta da divisão do trabalho, o ser humano se tornou uma peça 

facilmente substituível do processo produtivo, dando poder ao empresário de demitir ao 

sabor de contingências ambientais ou de suas conveniências próprias. 

Dentro desse modelo, diz Gini (1998), inspirando-se em Fox: 

“Nós somos também amarrados ao modelo de humanidade como ‘homem 
econômico’, dirigido somente para a meta de melhoria e bem-estar pessoal.  
O significado principal de nosso trabalho repousa somente no que ele nos permite 
obter ou comprar.” 

 

Assim, Fox (apud GINI, 1998, p. 710) argumenta que é necessária uma 

visão do trabalho: 

“[...] que nos permita superar o dualismo destrutivo do local de trabalho 
contemporâneo, que o trabalho não separe nossa vida de nosso sustento, nossos 
valores pessoais dos nossos valores do trabalho, nossas necessidades pessoais 
das necessidades da comunidade [...] que o dinheiro nunca seja razão suficiente 
para o trabalho, nem nunca justifique as consequências imorais de nosso 
trabalho.” 

 

Gini (1998) menciona que a grande reivindicação dos sindicatos americanos 

no final do século XIX era: oito horas para trabalho, oito horas para descanso, oito horas 

livres para o trabalhador fazer o que desejar. Essa meta foi alcançada por um breve 

período. Cada vez mais, o trabalhador americano trabalha mais – a média de horas de 
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trabalho por semana é de aproximadamente de 50 horas; os gerentes de níveis médio e 

alto trabalham de 58 a 65 horas por semana; 89% dos americanos levam trabalho para 

casa regularmente. 

Morgan (1986) ressalta que as pressões da empresa moderna e as 

condições que estas estabelecem para o progresso na carreira profissional levam as 

pessoas ao vício pelo trabalho, obediência aos valores da organização, refeições 

apressadas e até perdidas, além de longas horas de trabalho por dia. 

O “maníaco por trabalho” é um problema endêmico mundial, que está 

matando pessoas, gerando desenvolvimento pessoal desequilibrado, problemas 

familiares, pouco tempo para a família, ausência de casa, problema agravado quando o 

casal trabalha. 

No Brasil, a situação de trabalho não difere daquela paisagem americana, 

notadamente no trabalho executivo. Pesquisa realizada pela psicóloga e pesquisadora 

Betania Tanure de Barros (NEGÓCIOS, 2007), por exemplo, revela o sofrimento e a 

infelicidade dos altos executivos brasileiros, causados pelas condições do trabalho a que 

se sujeitam. O resumo abaixo ilustra essa situação: 84% são infelizes no trabalho; 76% 

acessam e-mail profissional fora do local de trabalho; 58% acham que os cônjuges estão 

descontentes com o ritmo excessivo de trabalho deles; 55% vivenciam uma mudança 

radical no trabalho; 54% estão insatisfeitos com o tempo dedicado à vida pessoal; 35% 

apontam problemas com o chefe como a crise mais marcante de suas vidas. 

O excesso de trabalho, a falta de lazer, de recreação e de descanso 

parecem um fenômeno mundial, produto de uma sociedade obcecada pelo tempo, 

produtividade e sucesso. O lazer deixou de ser, nas palavras de Chesterton (citado por 

GINI, 1998, p. 712), o nobre hábito de não fazer nada, mas uma oportunidade para 

recuperar-se da exaustão. 

Gini (1998) afirma que a produtividade que dobrou nos EUA de 1948 para 

cá. Entretanto, a preocupação com a prosperidade não foi acompanhada de uma 

preocupação com o lazer das pessoas. Em parte, porque se vive na sociedade orientada 

para o consumo, em que o simples ato de comprar virou obsessão, lazer, entretenimento, 

estilo de vida. 

Esse consumismo gera a “síndrome do trabalhar-gastar-dever-trabalhar”: 

mais trabalho, mais gastos, mais dívida, mais dependência do trabalho para pagar as 

contas. E essa cultura do consumo torna fácil aceitar a erosão dos padrões sociais, 

políticos e morais. 
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Morgan (1986) assinala que o trabalho também tem o seu lado feio. 

Centenas de milhares de trabalhadores no mundo morrem ano a ano de acidentes do 

trabalho, sem que a legislação seja cumprida. Trabalhos insalubres expõem o trabalhador 

a riscos que podem levar à morte, como nas minas de carvão, usinas nucleares, o 

trabalho em mineração, amianto e muitos outros que lidam com substâncias químicas 

tóxicas. Doenças ocupacionais, que variam de gravidade, como doenças do coração, da 

vista, dores nas costas, estresse ou doenças pulmonares. E ainda se assiste à exploração 

do trabalho infantil, inclusive em trabalhos perigosos e insalubres. 

A desigualdade no mercado de trabalho também preocupa. A sociedade 

atribui diferente prestígio e status às profissões. A escolaridade é um dos fatores mais 

valorizados pela sociedade no que diz respeito à recompensa e status social. De um lado, 

tem-se o mercado constituído de por cargos de carreira, valorizados, bem remunerados, 

trabalho especializado, intelectual, com alto grau de qualificação; de outro lado, há o 

mercado de trabalho que abriga cargos de trabalho manual, de baixa qualificação, baixa 

remuneração, cujos ocupantes podem ser facilmente dispensados e destituídos. 

 
2.1.2 Questão da identidade 

 

Caldas e Wood Jr. (1999) afirmam que o uso dos conceitos de identidade e 

de self tem raízes fortes no pensamento clássico; por exemplo, pelo “princípio da 

identidade”, um dos axiomas da lógica, identidade significa a igualdade entre uma coisa e 

ela mesma (“x” é igual a “x”). 

Na filosofia clássica, o termo associa-se à ideia de permanência, 

singularidade e unicidade do que constitui a realidade das coisas, noção atribuída a 

Heráclito, que viveu entre os séculos VI e V a.C. 

Caldas e Wood Jr. (1999) informam que, “fora do campo da lógica, a ideia de 

identidade foi inicialmente aplicada a algo descrevendo o indivíduo ou a ele limitado”. 

Como diz Jaques (1998), quando se referem ao conceito de identidade, autores 

empregam expressões distintas, como imagem, representação e conceito de si; em geral, 

referem-se a conjunto de traços, imagens, sentimentos que o indivíduo reconhece como 

fazendo parte dele próprio. 

Em estudos de Psicologia Social, o conceito de identidade pessoal é 

equivalente a autoconceito, ou seja, a concepção que uma pessoa tem de si mesma. 

Essa noção corresponde ao vocábulo latino ego, equivalente a eu (CALDAS; WOOD JR., 

1999). 
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Segundo Myers (1999b), a resposta à pergunta “quem é você?” define o 

autoconceito. As características com as quais a pessoa expressa seu autoconceito são 

seus auto-esquemas – modelos mentais utilizados para processar informações sociais, a 

forma de perceber, lembrar e avaliar a si e a outros. 

Nesse sentido, a identidade exprime a individualidade inerente às pessoas, a 

singularidade que dá um sentimento pessoal e consciência de posse de um eu, que as 

transforma em seres únicos diante dos outros, e através do qual se apresentam ao mundo 

(BOOK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002). 

Myers (1999b) explica o fenômeno conhecido como o efeito de auto-

referência, em que o eu influencia a memória: quando uma informação é relevante para o 

autoconceito de uma pessoa, ela a processa depressa e dela se lembra com nitidez. 

Desse modo, as memórias se formam em torno do nosso interesse primário: nós 

mesmos. 

O autoconceito inclui não apenas os auto-esquemas, mas todos os eus 

possíveis, que incluem as visões de mundo em que a pessoa sonha tornar-se. A auto-

avaliação geral é o que se denomina autoestima, a soma de todos os auto-esquemas e 

eus possíveis da pessoa. Pessoas que se sentem bem consigo mesmas, ou seja, com 

elevada autoestima, mantém emoções positivas e projetam luzes favoráveis sobre os 

seus auto-esquemas e eus possíveis. 

Autoconceito ou auto identidade é a soma total de conhecimento e 

entendimento que o ser humano tem de si mesmo. Componentes do autoconceito incluem 

atributos físicos, psicológicos e sociais, que são influenciados pelas atitudes, hábitos, 

crenças e ideias dos indivíduos. Esses componentes e atributos podem não ser 

condensados a conceitos gerais e autoimagem e autoestima. 

Caldas e Wood Jr. (1999) ponderam, com base em estudos da Psicologia 

Social, que parte significativa da identidade é fruto das relações que a pessoa mantém 

com o grupo ao qual pertence, o qual influencia a construção do autoconceito; a 

identidade não é atributo exclusivo do indivíduo, é também sociocognitivo, com duas 

consequências: o grupo passa a ser percebido também como objeto focal; a identidade 

passa a ser vista reflexivamente, ou seja, pode-se referir também à forma de o objeto 

focal ver a si mesmo, surgindo o conceito de identidade social. 

Mas o que determina nosso autoconceito? Dentre outros fatores, Myers 

(1999b) destaca o papel desempenhado, que é absorvido pelo eu e pelo qual a pessoa 

passa a justificar suas ações. 
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A comparação social, ou identidade social, indica que a pessoa sempre se 

está comparando com as outras ao redor para tornar-se consciente de sua singularidade. 

Essa consciência é maior, afirma Myers (1999b), quando a pessoa faz parte de um 

pequeno grupo, cercado por um grupo maior. 

O autoconceito também é alimentado pela experiência cotidiana. Quando a 

pessoa consegue executar tarefas desafiadoras e realistas, sente-se mais capaz, 

confiante, especial; o sucesso alimenta sua autoestima. 

O julgamento de outras pessoas também influi no autoconceito, à medida 

que o indivíduo se vê refletido nessa avaliação; ou seja, quando alguém pensa bem de 

uma pessoa, esta também se avalia nesse sentido. George Mead, citado por Myers 

(1999b) afirmou que o que importa para o autoconceito não é o que de fato se pensa de 

uma pessoa, mas sim o que esta percebe que pensam dela, porque a maioria das 

pessoas se sente mais à vontade para elogiar que para criticar. 

A cultura também influencia o autoconceito. Por exemplo, pessoas que 

vivem em culturas ocidentais, em que prevalece o individualismo, expressam sua 

identidade de forma bastante pessoal, ou seja, têm um eu independente. Já as pessoas 

que vivem em culturas em que predominam valores coletivos, expressam sua identidade 

em relação aos outros, ou seja, têm um eu interdependente. 

Na psicologia desenvolvimental, um estágio é uma fase distinta do 

desenvolvimento do indivíduo. Erik Erikson, citado por Myers (1999a), afirma que cada 

estágio da vida tem seu problema “psicossocial”, uma crise que precisa de solução. As 

crianças enfrentam questões de confiança, depois de autonomia (independência), depois 

de iniciativa; na idade escolar, desenvolvem a competência. Na adolescência, a tarefa é 

sintetizar o passado, o presente e as possibilidades futuras num sentimento mais nítido do 

eu. Os adolescentes, diz Myers (1999a), questionam: “Quem sou eu como indivíduo? O 

que eu quero fazer da minha vida? Por quais valores devo viver? Em que acredito?” 

Erikson chamou de “busca de identidade” adolescente esse empenho para definir o 

próprio sentimento do eu com mais profundidade. 

Erikson notou que alguns adolescentes constroem sua identidade cedo, 

simplesmente assumindo os valores e expectativas dos pais; outros adolescentes podem 

adotar uma identidade negativa, que se define por oposição aos pais e à sociedade, mas 

em conformidade com um grupo de semelhantes específico. 

Para a maioria, diz Myers (1999a), a questão da identidade – quem sou eu? 

– continua além da adolescência e reaparece em momentos decisivos ao longo da vida 

adulta. 
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Os indivíduos ganham identidade social e identidade de grupo por sua 

afiliação, que provém da participação em vários grupos. Esses grupos incluem, dentre 

outros, de: família, etnia, ocupação, amizade, informações, papéis sexuais. 

Dentre os elementos responsáveis pela construção de nossa identidade, a 

atividade assume uma importância fundamental na sociedade contemporânea, 

principalmente quando estamos inseridos em organizações – a identidade profissional. 

Neste contexto, nós somos o que fazemos, “a atividade ‘coisifica-se’ sob a forma de 

personagem” (BOOK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002). 

Roberts (2005) pondera que, para modelar sistemas e cultura 

organizacionais e servir como modelos de comportamento, os líderes enfrentam o grande 

desafio de trabalhar com a diversidade organizacional, característica cada vez mais 

presente dos recursos humanos em tempos de crescente globalização. 

Nesse contexto – afirma Roberts (2005) –, os membros da organização 

precisam saber como se relacionar eficazmente com pessoas de diferentes experiências 

culturais, de modo que possam construir credibilidade, relacionamentos de alta qualidade 

e gerar resultados com seus constituintes. 

Para tanto, as pessoas necessitam construir uma boa imagem profissional, 

que vai formar-se de duas identidades: 

� identidade pessoal – que consiste das características pessoais tais como 

conhecimento, habilidades, experiências e valores; 

� identidade social – que se refere à maneira como a pessoa quer ser percebida como 

membro de um grupo. 

 

Essa importante tarefa chama-se administração de impressão, veículo pelo 

qual a imagem profissional é construída, e consiste de estreitar a distância entre a 

imagem profissional desejada (como a pessoa deseja ser vista) e a imagem profissional 

percebida (como a pessoa pensa que é atualmente vista), de tal modo que os 

constituintes percebam a pessoa como ela deseja ser percebida. 

Segundo Roberts (2005), a administração de impressão contém três 

componentes: (i) monitoramento – tornar-se consciente da percepção dos outros; (ii) 

motivação – desejar mudar a percepção dos outros; (iii) construção – realizar um esforço 

para mudar a percepção dos outros. 
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2.1.3 Trabalho e identidade 
 

A atividade constitui, como foi dito, um dos elementos marcantes na 

formação da identidade, porque a ela associam-se diferentes níveis de remuneração e, 

consequentemente, de consumo e padrão de vida. 

Assim, a identidade está intrinsecamente ligada ao trabalho, ou quase 

equivalente a ele. As pessoas são conhecidas por suas atividades; e o que fazem as afeta 

de maneira marcante: o que conhecem, o que consumem, o que vestem, com quem se 

relacionam. Enfim, o trabalho é, em boa parte, o retrato dos seres humanos. 

Para Gini (1998), dada a centralidade do trabalho na vida adulta e seu 

impacto no desenvolvimento da personalidade e caráter, o etos do local de trabalho, a 

cultura empresarial e os costumes da administração influenciam as normas éticas e 

valores morais da pessoal no seu trabalho e fora dele. 

A lógica de toda organização é ser bem-sucedida; para tanto, cria um 

universo privado totalitário, solipsista, narcisista, cujas virtudes básicas são preocupação 

com as metas, solução de problemas, sobrevivência e sucesso e, mais importante, jogar as 

regras da casa. Assim, as organizações estabelecem a agenda, os valores e os resultados 

que espera dos empregados. Embora estes reflitam sobre isto, diz Gini (1998), o fato é que 

no trabalho as pessoas consomem suas vidas, e as lições que nele aprendem, bem ou mal, 

influenciam no desenvolvimento da perspectiva moral e das escolhas éticas. 

Esse universo torna as pessoas empregadas do sistema, apoiadoras do 

status quo, com o dever de perpetuar desempenho e lucro, abdicando de sua 

responsabilidade pessoal e autonomia. 

Afinal, o trabalho é um instrumento de realização do sucesso pessoal, 

status, prestígio, segurança financeira. 

 

3. . PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta pesquisa calcou-se em uma abordagem interpretativista, onde o 

pesquisador se preocupa em entender a realidade pela perspectiva dos sujeitos 

estudados em um contexto específico, explorando os significados com os quais eles 

constroem suas realidades (HOPKINSON; HOGG, 2006). Assim, a realidade social é 

construída pelos indivíduos nas relações sociais, tanto por meio da linguagem quando das 

práticas sociais (HUDSON; OZANNE, 1988). 
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Considerando os aspectos sociais inerentes ao consumo do café pelos 

paulistanos e entendendo a importância de observar os sujeitos de forma ativa nos contextos 

estudados, optou-se por uma pesquisa de viés qualitativo (CRESWELL, 2010). Para a coleta 

dos dados, foi escolhida a técnica de entrevistas e de observação (GODOY, 1995). 

Foram entrevistados três profissionais que expõem e comercializam suas 

obras em feiras públicas na cidade de São Paulo: uma pintora, um pintor e um marchand. 

Foram coletados dados em cerca de 8 horas de gravações, além de anotações de 

observações sobre o set de trabalho e das interações com o público. 

As entrevistas foram realizadas onde os pintores e o marchand estavam 

expondo, com base em questionário semiestruturado. Não houve agendamento das 

entrevistas. Elas foram ocorrendo durante o trabalho nas feiras, sofrendo interrupções à 

medida que aparecia um cliente. 

A abordagem foi exploratória com o objetivo de identificar categorias de 

análise presentes nas narrativas dos pesquisados (STRAUSS; CORBIN, 1998), referentes 

a questões de trabalho e identidade, propósitos desta pesquisa. 

A pintora é uma senhora que aparenta estar na casa dos 50 anos, nascida 

em Portugal, pinta há 20 anos, possui Ensino Fundamental e tem como principais 

influências “suas filhas e outro pintores”. Começou a pintar por ocasião da morte do 

marido. Certa manhã acordou e o encontrou morto ao seu lado. Seu tema de pintura é o 

mar em tormenta. 

O pintor é um homem que aparenta ter entre 25 e 30 anos de idade, natural 

de São Paulo, pinta há 15 anos e tem como principais influências Cézanne, Van Gogh e 

biografias de pintores. Lembra-se que sempre pintou. Interrompeu a faculdade de artes 

por questões financeiras. 

O Marchand é um senhor que aparenta estar na casa dos 60 anos. Possui o 

Ensino Fundamental e trabalha vendendo as pinturas, de autoria da sua esposa, há 25 

anos. Descreve o estilo como “minimalista”, adjetivo que ouviu certa vez de um cliente 

sobre as obras e adotou para classificar o trabalho. 

 

4. APRESENTAÇÃO DE DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Da análise e codificação dos dados (STRAUSS; CORBIN, 1998), emergiram 

cinco categorias de análise: (i) reconhecer-se artista; (ii) criação e criador; (iii) poder e 

liberdade; (iv) profissão banalizada; e (v) paz espiritual e felicidade. Cada uma dessas 

categorias está apresentada a seguir. 
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(i) Reconhecer-se artista 

A história dos entrevistados mostra que, uma vez iniciados na pintura, eles 

ficam fascinados pela arte. Um deles deixou emprego público aos 19 anos, porque decidiu 

que queria ser pintor. 

“Sempre tive paixão pelo trabalho do Van Gogh, aquela expressão, uma coisa 

fundamental. Eu era caçula, achava uma coisa fantástica, poder representar um 

olho (...).” 

 

Os pintores se intitulam “artistas plásticos” e entendem que seu trabalho 

consiste em criar imagens e transpô-las para as telas. A profissão foi abraçada por 

influência de outros pintores, diretamente; pela leitura de biografia de pintores e por um 

estilo de pintura. Embora haja um processo criativo e detenham estilos de pintura 

próprios, frequentaram escolas de arte e buscaram cursos de desenho, pintura etc. 

Os pintores criam de sua imaginação. Criam a partir de fotos de coisas, de 

lugares que visitam, e visitam sempre para ter a sensibilidade, conhecer o clima do 

ambiente. Eles podem trabalhar até 8 horas por dia, com interrupções frequentes, para 

descanso e, também, para refazer a pintura, acrescentar detalhes, aperfeiçoar. Eles 

podem pintar um quadro de cada vez, ou mais de um ao mesmo tempo. Pintam a 

qualquer hora do dia ou da noite. 

 

(ii) Criação e criador 

Sensibilidade, criatividade e emoção são expressões que os pintores 

utilizam para descrever as forças que os motivam para seguir a arte e expressar-se em 

suas obras: 

“Eu sinto até o cheiro quando estou pintando marinhas... Fechei os olhos e me vi 

em Fernando de Noronha, naquele fim de tarde. Eu falei: ali eu boto lilás, ali eu 

boto laranja... Eu não sei explicar, eu vou pro local. Se você me beliscar, eu não 

sinto... Às vezes, eu passo 4, 5 horas e, de repente... acabei com tendinite. Eu 

viajo mesmo, é pura emoção (...).” 

 

Os pintores nutrem um sentimento muito poderoso pelo que fazem. Amam 

seu trabalho. Às vezes, transmitem a impressão de que o ofício não parece ser 

simplesmente uma atividade, mas um ser vivo: 

“Eu escolhi por paixão, paixão mesmo! Eu fui buscar aquilo no fundo da alma!” 



TRABALHO E IDENTIDADE NAS ARTES PLÁSTICAS 
 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.13, – Nº 16 – Dez. 2015 – Pág. 13 

Os pintores carregam o sentimento de que a pintura é também um dom 

divino; e suas obras, uma inspiração divina: 

“Olha, uma libertação mesmo, uma viagem. A emoção que eu sinto nos locais (...) 

tenho por obrigação levar a quem compra. Então, o meu significado é Jesus, 

Deus, amor, quem levar o meu quadro está levando o meu coração, a imagem de 

Deus, porque eu não faço cópia, faço o que Deus me inspirou; podem não ser as 

melhores pinturas, mas do fundo da alma vêm.” 

O que acham de si mesmos, o que apreciam, o que acham belo, o que os 

rodeia e emociona são inspirações para o objeto, a cor, a forma, o movimento: 

“Tenho que falar dessa pedra, dessa árvore, a força que a natureza tem, por 

causa da força da onda que mexe. Ai, aquilo vem de dentro de mim como se fosse 

fome!”  

“As obras passam a ser aquilo que sou; se analisar o céu da minha obra, é 

sempre escuro, porque gosto de dias nublados, eu gosto do frio e procuro passar 

isso para a tela.” 

Há também a influência de outros artistas, do contexto, das preferências dos 

consumidores. 

“Procuro passar para a tela aquilo de que gosto, aquilo que sou, onde gostaria de 

estar, mas com certo equilíbrio, para poder vender também.” 

(iii) Poder e liberdade 

A pintura tem uma função libertadora, parece dar uma sensação de domínio 

pessoal, de independência em relação ao mundo e de poder. Os pintores apreciam a 

liberdade de expressão, a liberdade de usar o tempo da maneira que lhes aprouver. 

“De repente, eu me senti assim poderoso. Então, a adversidade da vida... E eu 

falei: ‘pois é, mas eu sou superior.” 

“... você pegando meu trabalho de cunho expressionista, é o que sei fazer, eu não 

copio.” 

Consideram sempre o trabalho como um veículo de auto expressão e 

liberdade, que tentam imprimir em suas criações: 

“A liberdade de fazer o que gostava, liberdade de transpor para tela uma coisa que 

você gosta e aquilo poder agradar alguém fazer parte da vida de outra pessoa, eu 

gosto ainda até hoje, é a liberdade.” 
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Revelam que no meio artístico (referindo-se aos demais expositores) existe 

“ciúme”, “inveja”, “um pouco de ódio”, “desdém” de outros para consigo, em decorrência 

do estilo de pintura, do valor de suas obras, mas demonstram sua autoestima: “sou 

realizado”, “sou feliz”, “sou sonhador”, “pinto por amor”, “falo o que penso”, “não tenho 

mágoa”... 

“Nem ligo, eles que são incomodados, eu não... Quem compra gosta, sabe? 

Deleto plenamente...” 

Por outro lado, há quem reconheça que o que pensam sobre si é muito 

importante para seu sucesso, destacando que relações com pessoas da mídia podem 

ajudar nas vendas e, por consequência, no reconhecimento. 

E o que os clientes pensam, importa! Os pintores têm uma noção clara das 

preferências dos consumidores, do tipo de consumidor que mais aprecia seus quadros 

(nacionalidade, idade, frequência de compra) e procuram atender essas demandas, 

porque veem o seu trabalho como meio de sustento material. 

“Não basta pintar apenas o que aprecia, senão morre de fome...” 

(iv) Profissão banalizada 

Definitivamente, a recompensa financeira não satisfaz os artistas das cores. 

“Então, todo mundo faz o ‘abstrato’. Você faz um fundo vermelho, põe azul, vira 

‘abstrato’.” 

“Todo mundo agora é pintor, todo mundo faz arte; também se divulgou muito 

aquela ideia de que, em arte, vale tudo.” 

“Financeiro, nem tanto. A praça caiu muito. Muita pessoa comprando tela 

desenhada e pintada e vendendo a troco de banana; e a cultura do nosso país é 

tamanho e preço... Aí vem o fulano: “é, o seu custa 300, e paguei 100”. Aquilo me 

deixa frustrado... a falta de cultura.” 

O reconhecimento tardio, post mortem, ou que nunca virá; a cultura do povo, 

que não sabe valorizar uma obra de arte; ideias falsas de arte; a falta de um espaço 

melhor para expor suas obras, e até perseguição dos governantes. Tudo isso gera 

reclamação e nota-se certo desânimo dos pintores: 

 “[O prefeito] em vez de limpar para os expositores, ele limita dois metros e meio; 

nós emporcalhamos, e os mendigos e os gays limpam. Que futuro posso ter em 

arte e em cultura?” 
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(v) Paz espiritual e felicidade 

Para um dos entrevistados, o ato de pintar, em si, é um remédio para as 

dores do espírito, um transmissor de paz e tranquilidade. A recompensa psicológica, 

interior é uma emoção sempre lembrada. 

“Eu me sinto realizado, fujo da realidade; não sou pessoa que tem mágoas, mas, 

quando estou, saio da realidade... Sou feliz, mas, pintando, sou triplamente feliz!”  

Essa felicidade também é experimentada quando o cliente elogia ou 

expressa satisfação pela beleza das obras. 

“Bom, ela levou [para os Estados Unidos] e eu disse: ‘se ele gostar, a senhora vai-

me dar um alô’? E ela me retornou com um telegrama, disse que o professor 

chorou de felicidade com a emoção que sentiu. Eu me senti supersensibilizado e 

me sinto gratificado.”  

[Olhando para um quadro, comentando o que os clientes dizem, com ar de 

satisfação] “É um paraíso, é a coisa mais linda! Eu nunca vi coisa como isso! Todo 

comentário existe. Olha essas três pessoazinhas, quem são? É criativo, é criativo, 

então é uma coisa assim.” 

Porém, um dos pintores disse que hoje a pintura não lhe dá mais prazer 

como antigamente porque desenvolveu o senso crítico em relação à sua pintura, de modo 

que nunca está satisfeito com o que faz, depois do quadro pronto. Mas, isso lhe dá 

motivação. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve como objetivo desvendar o significado que os pintores 

atribuem a seu trabalho, os atributos que formam suas identidades e como trabalho e 

identidade se relacionam. Embora, longe de qualquer pretensão de se buscar 

generalizações ou de se estabelecer padrões. 

Nota-se que os artistas plásticos (pintores) atribuem um significado muito 

profundo ao seu trabalho, expressando-lhe valor e sentimento de maneira natural e muito 

intensa. Reconhecem no ofício da pintura um meio de adquirir bens materiais para sua 

sobrevivência; o deslumbramento inicial com a vida e obras de pintores famosos, com as 

primeiras pinceladas parecem combustíveis que vão animá-los para o resto de suas vidas 

a continuar na arte. Mas a “paixão”, “liberdade”, “auto expressão”, “emoção”, “prazer”, 

“felicidade” se confundem com significado do trabalho e, ao mesmo tempo, recompensa 

da profissão. 
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A identidade dos pintores é descrita por lugar, idade, traços de 

personalidade, estado de espírito. A profissão não apareceu na resposta à pergunta 

“Quem é você”, possivelmente porque este foi o primeiro item registrado como “dados 

pessoais”. Vale destacar grande presença de traços de personalidade e estado de espírito 

(tipo “sou feliz”) como elemento da identidade, o que mostra a sensibilidade dos artistas 

plásticos. 

O estudo mostrou a existência de relação recíproca entre significado do 

trabalho e identidade, que se influenciam mutuamente: os pintores afirmam serem suas 

obras expressões de sua identidade; e o seu trabalho (o contexto, as relações) influencia 

sua identidade. 

Mas, embora a possibilidade de aplicação dos talentos, que constituem a 

expressão da própria identidade tenha sido decisiva para escolha da profissão, nota-se o 

conflito entre “ser artista” e “ser comerciante”, dada as necessidades de sobrevivência e a 

banalização do mercado de arte para o grande público – muitas vezes tratado pelo 

consumidor como artesanato sem valor agregado. 

Apesar das limitações, acredita-se que esta pesquisa lança uma luz para 

estudos posteriores de uma atividade e profissionais que se revelaram tão peculiares e 

especiais – as artes plásticas e seus artistas maravilhosos. 
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