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Trabalho, Arte (Estética) 

Fazendo Arte: A expressão do trabalho como experimento, inventividade 

(Apropriação do pensamento de Lukács e análise de Santos)  

Trabalho: Como ato gênese da vida social. Ação humana plena 
de intencionalidade. 

 

Arte: Não defini-la mas apreendê-la. Fenômeno social, tendo 
como objeto e fundamento a existência social da humanidade. 
Carrega em si o compromisso com o desvelamento das 
verdadeiras manifestações humanas (geralmente ocultas), com 
a ascensão das experiências e vivências de cada um dos 
momentos da história social, em seus aspectos formais e 
materiais, que precisam ser fixados na memória humana.  

 

  

 

 

 



Pela Imagem 

Fazendo Arte: A expressão do trabalho como experimento, inventividade 

(Apropriação de análises de Maillot)  

O trabalho, suas condições e sua organização são mais acessíveis 
pela palavra do que pela imagem? 

 

Escolhas na produção da imagem. Resultam em ‘significados e 
sentidos”.  

Logo, a arte de produzir significados e sentidos a partir da 
imagem, das relações do movimento no tempo e no espaço. 

 

 

 Pelo signo não-verbal 

 

 

 



Exercitando 

Fazendo Arte: A expressão do trabalho como experimento, inventividade 

Forma de olhar 
(Apropriação da Semiose de Peirce em sua expressão triádica)  

- primeiridade (olhar livre sobre o material, permitir uma 
primeira impressão qualitativa e sensível sobre a imagem e o 
texto). 

- secundidade (buscar os índices, referencias e temas nas 
imagens e identificar tipos da interação texto-imagem, dialogar 
com outras visualidades e contextos). 

- terceiridade (percepção, compreensão, interpretação). 

 

 

 

 



Exercitando o Olhar e o Ver 

Mantendo somente as imagens.  

As referências textuais se encontram ao final da apresentação. 

Com pausas como tempo para reflexão e para piscar, permitindo o 
diálogo entre o visível e o não visível/visualizado. 

 









































































W.Eugene Smith. Miners. Three Generations of Welsh Miners. 1950 
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Pela Imagem 

Fazendo Arte: A expressão do trabalho como experimento, inventividade 

(“Testemunho e Reflexividade”, Pires)  

 

Reflexividade – como categoria descritiva e analítica de 
processos-atos de produção de imagem e trabalho e suas 
criações-transformações. 

 

 

  

 

 

 



Pela Imagem 

Fazendo Arte: A expressão do trabalho como experimento, inventividade 

(“Testemunho e Reflexividade”, Pires)  

 

Destacaram detalhes, testemunhando o dano no corpo, 
as respostas da postura e dos gestos pela carga de 
trabalho e as cenas com objetos, instrumentos e “fatores 
de risco” pertencentes a diferentes processos de 
trabalho.  

Se envolveram e foram envolvidas em processos de 
trabalho etnográfico e participativo expressando, 
descobertas e autorrepresentações.  

 

 

  

 

 

 



Pela Imagem 

Fazendo Arte: A expressão do trabalho como experimento, inventividade 

(“Testemunho e Reflexividade”, Pires)  

 

Imagens técnicas - como representação visual de cenas 
de trabalho, gerando pelo ato de reflexão, imagens 
mentais como representante do vivenciado-experenciado  
podendo tornar explícito o que está na ‘penumbra’.  
Podendo atuar como dispositivo que ajude os 
trabalhadores-sujeitos enunciarem falas (palavras) sobre 
o trabalho e neste discurso compreendermos a interface 
com a saúde.  
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Fazendo Arte: A expressão do trabalho como experimento, inventividade 
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