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Ao acentuar, pelo titulo deste livro do qual se publica hoje
uma traduc;:ao em portugues, que 0 artista e tambem urn trabalhador
e nao apenas urn jovem (J ames J o yce), urn j eJJfte chien (Dylan T ho
mas), ou urn saltimbanco (Jean Starobinski), desejo primciro mos
trar aqui todo 0 proveito que pode ter fundar uma analise socio16
gica da arte sobre a categoria trabalho. Es ta analise engloba os dois
prim eiros capitulos do livro. E m seguida, a perspectiva e invertida:
cstudo desta enigmatica figura do artis ta enquanto trabalhador
nao nos ensina hoje a compreeno1cr algumas das evoluc;:6es mais
contemporaneas do mercado de trabaLho e do significado de que se
re\-este 0 trabalho nas sociedades cujo nivel de educac;:ao melhorou
mui tO, e cuj o crescimcnto econ6rnico depe nde fo rtcmente da con
tribuic;:ao dada pela riqueza dos saberes assim mobilizados pata au 
mentar a produ tividade do trabalho? Parece-me necessario ad op tar
esta dupla perspectiva para rejeitar as ideali zac;:6es simetricas, a da
arte como urn trabalho idealmente cxpressivo e criativo oferece um
exemplo atraindo tOdos e cada um; e aqu cla do desenvolvimento
da criatividade de todos os trabalhadorcs, numa sociedade que te
ria enHrn encontrado 0 meio de motivar e responsabili zar cada urn
em equipas aut6nomas, para desenvolver tarefas variadas e segundo
princfpios de remunerac;:ao justos e estimulantes. A critica feita pe
los artistas ao mundo do trabalho produtivo, alienante e rotineiro,
em nome de urn contra-modelo do qual des seriarn os her6is, tal
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