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Janeiro. 

 

Característica No. 01 

 

“Não há nenhum motivo velado em ação além do produto que está sendo feito e 

dos processos de sua criação” 

 

A esperança no bom trabalho, observou William Morris, é esperança de produto e 

esperança de prazer no próprio trabalho; a suprema preocupação, toda a atenção, é com 

a qualidade do produto e a maestria de seu fabrico. Há uma relação interna entre o 

artesão e a coisa que ele faz, desde a imagem que primeiro forma dela, até sua 

conclusão, que vai além das meras relações legais de propriedade e torna a disposição 

do artesão para trabalhar espontânea e até exuberante. 

 Outros motivos e resultados – dinheiro, reputação ou salvação – são 

subordinados. Não é essencial à prática da ética do ofício que alguém melhore 

necessariamente seu status, seja na comunidade religiosa ou na comunidade em geral. A 

satisfação no trabalho é tal que um homem pode viver numa espécie de paixão tranqüila 

por seu trabalho apenas. 

 

Característica No. 02 

 

“Os detalhes do trabalho diário são significativos porque não estão dissociados, na 

mente do trabalhador, do produto do trabalho”. 

 

 Na maioria das descrições do artesanato, há uma confusão entre suas condições 

técnicas e estéticas e a organização legal (propriedade) do trabalhador e do produto. O 

que é realmente necessário para o trabalho-como-artesanato, é que o vínculo entre o 

produto e o produtor seja psicologicamente possível; se o produtor não possui 

legalmente o produto, deve possuí-lo psicologicamente, no sentido de saber do que ele é 

feito no que diz respeito a habilidade, suor e materiais, e de sua própria habilidade e 

suor serem visíveis para ele. 

 Evidentemente, se as condições legais forem tais que o vínculo entre o trabalho e 

o ganho material do trabalhador seja transparente, esta é uma gratificação adicional, mas 

ela é subordinada àquela habilidade que persistiria por si só, mesmo se não remunerada. 

 O artesão tem uma imagem do produto acabado, e mesmo que não o faça inteiro, 

vê o lugar de sua parte no todo e, por conseguinte, compreende o significado de seu 

esforço em termos desse todo. A satisfação que o resultado lhe proporciona inspira os 

meios de alcançá-lo, e desse modo seu trabalho não é apenas significativo para ele, mas 

participa da satisfação que ele tem no produto e que o completa. Ainda que o trabalho, 

em alguma de suas fases, tenha a nódoa da labuta, do aborrecimento e da lida mecânica, 

o artesão é transportado através desses momentos críticos por intensa expectativa. Pode 

até obter satisfação positiva em encontrar uma resistência e vencê-la, sentindo seu 

trabalho e sua vontade como poderosamente vitoriosos sobre a recalcitrância dos 

materiais e a malícia das coisas. De fato, sem essa resistência obteria menos satisfação 

em ser finalmente vitorioso sobre o que de início resiste obstinadamente à sua vontade. 

 George Mead expôs esse tipo de experiência estética como envolvendo a 

capacidade “de vislumbrar o prazer que pertence à consumação, o resultado de um 



empreendimento e dar aos implementos, aos objetos instrumentais no empreendimento, 

e aos atos que o compõem algo da alegria e da satisfação que banham sua realização 

bem sucedida”. 

 

Característica No. 03 

 

“O trabalhador é livre para sua própria ação de trabalho” 

 

 O trabalhador é livre para iniciar seu trabalho segundo seu próprio plano e, 

durante a atividade pela qual o trabalho é moldado, é livre para modificar sua forma e a 

maneira de sua criação. Em ambos os sentidos, observou Henri De Man, “plano e 

execução são uma só coisa”, e o artesão é senhor da atividade e de si no processo. Essa 

contínua união de plano e atividade une ainda mais firmemente a consumação do 

trabalho e suas atividades instrumentais, infundindo nestas últimas a alegria da primeira. 

Significa também que sua esfera de ação independente é vasta e racional para ele. Ele é 

responsável por seu resultado e livre para assumir essa responsabilidade. Seus 

problemas e dificuldades devem ser resolvidos por ele, em termos da forma que deseja 

que o resultado final assuma. 

 

Característica No. 04 

 

 “O artesão é livre para aprender com seu trabalho, e para usar e desenvolver suas 

capacidades e habilidades na execução do mesmo”. 

 

 O trabalho do artesão é assim um meio de desenvolver sua habilidade, bem 

como um meio de desenvolver-se a si mesmo como homem. Autodesenvolvimento não 

é uma meta velada, mas o resultado cumulativo da devoção às suas habilidades e ao 

exercício delas. À medida que confere a seu trabalho a qualidade de sua própria mente e 

habilidade, está também desenvolvendo sua própria natureza; nesse sentido simples, 

vive no seu trabalho e através dele, e esse trabalho o manifesta e revela para o mundo. 

 

Característica No. 05 

 

 “Não há ruptura entre trabalho e diversão, ou trabalho e cultura” 

 

 No padrão do artesanato não há ruptura entre trabalho e diversão, entre trabalho 

e cultura. Caso se entenda que a diversão é uma atividade, exercida por si mesma, sem 

nenhum objetivo além da gratificação do ator, então o trabalho seria uma atividade 

realizada para criar valor econômico ou algum outro resultado velado. Diversão é algo 

que fazemos para estar prazerosamente ocupados, mas se o trabalho nos ocupa 

prazerosamente, é também diversão, ainda que seja também sério, assim como o brincar 

é para a criança. “O trabalho realmente livre, o trabalho de um compositor, por 

exemplo”, escreveu Marx certa vez acerca das noções de Fourier sobre trabalho e 

diversão, “é trabalho terrivelmente sério, esforço interno”. A simples auto-expressão da 

diversão e a criação de valor velado do trabalho estão combinadas no trabalho-como-

artesanato. O artesão ou artista se expressa ao mesmo tempo e no mesmo ato em que 

cria valor. Seu trabalho é um poema em ação. Trabalha e se diverte no mesmo ato. 

 Trabalho e cultura não são, como sustentou Gentile, esferas separadas, a 

primeira lidando com meios, a segunda com fins em si mesmos; como Tilgher, Sorel e 

outros indicaram, tanto o trabalho quanto a cultura podem ser fins em si mesmos, meios, 



ou conter segmentos de fins e meios. No modelo artesanal de atividade, consumo e 

produção estão misturados no mesmo ato; o artesanato ativo, que é igualmente diversão 

e trabalho, é o meio da cultura; e para o artesão não há ruptura entre os mundos da 

cultura e do trabalho. 

  

Característica No. 06 

 

“O modo como o artesão ganha seu sustento determina e impregna todo o seu 

modo de vida”. 

 

 O trabalho do artesão é a mola mestra da única vida que ele conhece; ele não 

foge do trabalho numa esfera separada do lazer; leva para suas horas de ócio os valores 

e qualidades desenvolvidos e empregados em suas horas de trabalho. Sua conversa em 

momentos de lazer gira em torno do trabalho; seus amigos seguem as mesmas linhas de 

trabalho que ele, e partilham uma afinidade de sentimento e pensamento. O lazer que 

William Morris reclamava era “lazer para pensar sobre nosso trabalho, aquele fiel 

companheiro diário...” 

 Para dar a seu trabalho o frescor da criatividade, o artesão deve por vezes abrir-

se àquelas influências que só nos afetam quando nossas atenções estão relaxadas. 

Assim, para o artesão, afora o mero repouso animal, o lazer pode ocorrer naqueles 

períodos intermitentes necessários para a individualidade em seu trabalho. Assim como 

leva para seu lazer a capacidade e os problemas de seu trabalho, também traz de volta 

para o trabalho aquelas sensibilidades que não atingiria em períodos de tensão elevada, 

constante, necessários para o trabalho consistente. 

 “O mundo da arte”, escreveu Paul Bourget, falando dos Estados Unidos, “requer 

menos autoconsciência – um impulso de vida que se esquece a si mesmo, a alternância 

de ociosidade sonhadora com férvida execução.” A mesma idéia é defendida por Henry 

James, em seu ensaio sobre Balzac, que observa que praticamente perdemos a faculdade 

da atenção, referindo-se “àquela espécie de atenção sem esforço, meditativa, necessária 

para se produzir ou apreciar obras de arte”. Mesmo o repouso, que não está tão 

diretamente ligado ao próprio trabalho como uma condição de criatividade, é repouso 

animal, tornado seguro e livre de ansiedade em virtude do trabalho feito – nas palavras 

de Tilgher, “um sentimento de paz e calma que brota de todo trabalho bem regulado, 

disciplinado, feito com uma mente serena e satisfeita”. 


