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1. Contextualização 

 

O trabalho, uma atividade intensivamente executada pelo homem ao longo de 

toda história é algo que nos traz um questionamento corriqueiro, qual sentido que 

atribuímos ao nosso trabalho?  

Os primeiros estudos relacionados aos sentidos do trabalho, segundo 

Nascimento, Leite e Moreno (2017) são de Hackman e Oldham de 1975, estudos estes 

que, ligados à qualidade de vida do trabalho, concluíram que um trabalho com sentido 

possui atributos como a variedade de tarefas e o quão importante é na vida das pessoas. 

Já Andrade, Tolfo e Dellagnelo (2012) e Dourado et al (2009) lembram que o sentido 

do trabalho é algo individual, pessoal e exclusivo, sendo definido a partir da percepção 

de cada trabalhador sobre seu trabalho, se baseando na vivência particular, embora 

tenha fortes influências do contexto social e organizacional que está inserido.  

Segundo Dejours (1999), os indivíduos que não se encontram trabalhando, são 

julgados através de diversos conceitos negativos, enquanto os que estão ativos são 

vistos como produtivos e com uma imagem social positiva perante a sociedade. Além 

do segmento que reconhecemos como mercado formal do trabalho, suscetível às 

variações de oferta e emprego e normativas empresariais, existe outras possibilidades de 

exercício do trabalho. Dentre elas uma chama atenção, por ser pouco estudada e 

valorizada ainda no Brasil, a carreira dos artistas de rua. 

O artista de rua é aquele indivíduo que se apresenta e demonstra suas habilidades 

em lugares públicos, de preferência naqueles mais frequentados, para além de 

evidenciar sua arte, proporcionar entretenimento e cultura para a população. A maioria 

desses artistas cria valor ao seu dom artístico, o transformando em trabalho e se utilizam 

disso para gerar sua própria fonte de renda. Frente a este universo do trabalho, nessa 

pesquisa tivemos o interesse em compreender qual o sentido que os artistas de rua da 

cidade de Florianópolis atribuem ao trabalho. 

 



 

 

 

2. Metodologia  

 

Para realização desta pesquisa, de cunho qualitativo, foram realizadas 

entrevistas de campo com o objetivo de obtermos relatos com maior profundidade que 

nos permitisse compreender os sentidos do trabalho atribuídos pelos os artistas de rua 

de Florianópolis (SC). 

Para o desenvolvimento da pesquisa nos apoiamos nos procedimentos da 

História Oral.  A história oral permite a produção conhecimento por meio de narrativas 

como fontes de dados. A história oral temática é uma das modalidades de história oral 

A história oral temática parte de um assunto específico e a objetividade é 

direta. As particularidades da história pessoal de quem narra somente 

interessam na medida em que se identificam aspectos que podem ser úteis à 

informação temática central (Azevedo et al, 2014, p.2). 

Uma importante característica é que a história oral temática é executada com 

apoio de instrumentos de coleta que limitam os temas que vão ser comentados na hora 

da entrevista, por um lado diminui o assunto da entrevista, por outro o direciona, 

aumentando a possibilidade de conseguir atingir o objetivo principal da pesquisa. 

Nesta pesquisa, foram realizadas sete entrevistas presenciais com artistas de rua 

na cidade de Florianópolis (SC). O artista de rua é aquele indivíduo que se apresenta e 

demonstra suas habilidades em lugares públicos, de preferência naqueles mais 

frequentados, para além de evidenciar sua arte, proporcionar entretenimento e cultura 

para a população. A maioria desses artistas cria valor ao seu dom artístico o 

transformando em trabalho, e se utilizam disso para gerar sua própria fonte de renda. 

Foram selecionados para esta pesquisa somente artistas que fazem apresentações de sua 

arte na rua (malabaristas, cantores, instrumentistas, teatro, etc.). 

Em Florianópolis (SC) os artistas de rua se apresentam em diversas partes da 

cidade, a maioria trabalha no centro, pelo fato de ser o local com maior comércio e 

fluxo de pessoas. A organização dos artistas, com relação aos seus locais de trabalho 

também merece um destaque. Existem pontos específicos no centro da cidade no qual 

os artistas utilizam para suas apresentações, que são escolhidos por quem chegar 

primeiro em determinado ponto disponíveis para apresentação. 

Após a transcrição das histórias narradas buscou-se identificar as categorias 

mais significativas em relação ao trabalho dos artistas para então discutirmos os 

sentidos do trabalho para os artistas de rua da cidade Florianópolis (SC). 

 



 

 

3. Os Sentidos do trabalho para os artistas de rua 

 

Os artistas de rua transformam os calçadões e os semáforos de Florianópolis 

(SC) em verdadeiros palcos improvisados trazendo cultura, arte e música para quem 

está passando pelo local e deseja desfrutar de uma apresentação ao ar livre. A análise 

das narrativas permitiu identificar cinco sentidos atribuídos ao trabalho como sendo os 

mais relevantes segundo os artistas entrevistados. São eles, autonomia, amor pela arte, 

reconhecimento social e angústia profissional.  

a) Autonomia 

 

Os artistas possuem ampla autonomia para tomar as decisões que acharem mais 

satisfatórias sobre a realização do seu trabalho. Possuem expressiva liberdade para 

trabalhar no dia, na hora e no local que quiserem. Além da possibilidade da geração e 

implementação de novas ideias em relação às suas apresentações, como expressam os 

excertos a seguir: 

Os fatores que me motivam a trabalhar como artista de rua são a minha 

autonomia, gosto de não precisar trabalhar para outra pessoa. (Andrez
i
) 

O lado bom do meu trabalho é que eu não preciso trabalhar para ninguém, 

tenho minha própria rotina de trabalho. (Danilo
ii
) 

[...] na rua eu tenho a liberdade e a possibilidade clara de me apresentar para 

as pessoas. (Very
iii

) 

A autonomia, portanto, emerge como um sentido relevante na percepção dos 

entrevistados já que todos mencionaram a liberdade nos horários e na forma de 

apresentação nas ruas, as quais podem ser adaptadas da maneira que julgarem mais 

interessante. 

 

b) Amor pela arte 

 

Um sentido relevante atribuído ao trabalho pelos entrevistados, que serve como 

motivação para realização das suas atividades, é o amor pelo que fazem e a 

possibilidade de compartilhar isto. Em algum momento da narrativa, todos os artistas 

demonstraram o amor por trabalhar na área escolhida. Sobre a satisfação dos 

entrevistados com a sua atividade principal, Dourado et al (2009) cita que para um 

trabalho fazer sentido, sua atividade precisa ser além de cumprida, ter a capacidade de 

satisfazer e entusiasmar quem a executa. 

 



 

 

A música é algo que faz bem para as pessoas e para mim também, traz uma 

tranquilidade diante de um mundo tão corrido e violento que vivemos 

(Charles
iv

). 

Um dos fatores que me levam a realizar esse trabalho é o meu amor pela 

música, meu sonho de tocar, sou apaixonado desde o dia que conheci a 

música. Adoro tocar tanto na rua, quanto em casa. (Very) 

Não consigo me imaginar longe da música, e acredito que a música não seja 

somente um dom, vai muito do esforço da pessoa também, da paixão que 

têm. (Santiago
v
) 

De fato, os entrevistados descreveram ao longo das entrevistas, com entusiasmo, 

o amor pela atividade escolhida e por diferentes maneiras, se tem uma satisfação por ter 

escolhido desempenhar a atividade. 

 

c) Reconhecimento social 

 

O reconhecimento por parte dos artistas também se fez presente nas entrevistas. 

A parte curiosa sobre esse reconhecimento é a que os entrevistados se sentem 

reconhecidos pelo seu público, não pelo reconhecimento financeiro, mas por outras 

demonstrações, como a alegria do público, através de aplausos, elogios e olhares de 

crianças a idosos. Entretanto, com relação ao artista de modo geral, os entrevistados 

acreditam que essa classe poderia ter mais valorização perante a sociedade, pelo 

preconceito que o artista em geral ainda passa na atualidade, coexistindo, portanto, uma 

percepção de exclusão social. 

Me sinto valorizado e reconhecido pelas pessoas. Tenho a noção do que o 

dinheiro que recebo é pouco, porém me sinto reconhecido no olhar das 

pessoas que gostam da minha arte. (Yamandu
vi

) 

Acredito que a vida de música é injusta, onde existem artistas que não são 

valorizados, com a falta de apoio e que vão ter problemas financeiros e 

físicos ao longo de suas trajetórias músicas. (Yamandu) 

Posso dizer que sou reconhecido e criei minha própria identidade como 

artista de rua. Meu trabalho é mais reconhecido no período da manhã, onde 

toco no centro de Florianópolis (SC), geralmente, em frente à Igreja. 

(Charles) 

O artista de teatro é pouco reconhecido, é difícil ser artista, ainda sofremos 

um certo preconceito. A reciclagem constante e o estudo do artista não são 

valorizados como deveria pela sociedade. (André
vii

) 

 

Como se pode observar, os artistas de rua possuem outras formas de se sentirem 

reconhecidos, que vão além das ambições financeiras paradoxalmente ou ascensão na 

carreira como grande parcela dos trabalhadores formalizados. Entretanto, identifica-se 

um sentimento de exclusão social fruto do preconceito e/ou pena. Alguns entrevistados 

mencionaram a maneira como são julgados socialmente. Citam que algumas pessoas os 



 

 

enxergam como “coitados” que se apresentam nas ruas não por serem artistas, mas por 

passar dificuldades financeiras. 

Comecei aos poucos, com 18 anos, a vencer meu medo e o preconceito de 

apresentar na rua. Me sinto arrependido de não ter enfrentado as pessoas 

antes pelo o que eu realmente quis sempre fazer. (Yamandu) 

O artista de teatro é pouco reconhecido, é difícil ser artista, ainda sofremos 

um certo preconceito. (André) 

Ainda tem um preconceito com nosso trabalho, muitos pensam que estamos 

aqui porque estamos passando dificuldades, que somos “coitadinhos”, mas 

não é isso queremos apenas mostrar nosso trabalho através da arte. (Santiago) 

Conforme apontam os relatos, os artistas de rua, apesar de sentirem sua arte 

reconhecida, enfrentam preconceitos sociais onde muitas pessoas ainda enxergam esses 

artistas como “coitados” e não como trabalhadores. 

 

d) Angústia Profissional 

 

Um sentido evidenciado pelos artistas de rua foi à angústia com relação às 

incertezas quanto a aspectos financeiros e o futuro profissional. Quando seguimos em 

qualquer empreendimento inserido no contexto informal, o aspecto financeiro surge 

como algo delicado, pois a estabilidade financeira é incerta. No caso dos artistas de rua 

isto não foge a regra, porém, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas nesse tipo 

de segmento e a incerteza no que diz respeito à parte financeira, todos os artistas 

entrevistados conseguem se mantiver financeiramente com o que recebem de suas 

apresentações. 

Um dado que chama atenção é que as questões financeiras foram pouco 

mencionadas nas entrevistas o que pode sugerir que, para estes artistas, o dinheiro não é 

uma prioridade no exercício do trabalho.  

Sobre a questão financeira, vejo que é preciso aprender a viver com o que 

tenho, mesmo que eu não passando por necessidade (Andrez). 

Sempre penso nesta questão do trabalho como algo voltado ao dinheiro ou 

realização pessoal, esse questionamento sempre esteve ligado a minha vida. E 

o fato de fazer alguma atividade apenas para fins financeiros nunca foi algo 

que me chamou muita atenção (André). 

 

Quando questionados sobre a continuidade de suas atividades em longo prazo, a 

maioria dos entrevistados acredita que vai continuar com seu trabalho até chegar no seu 

limite físico. Contudo a razão da continuidade de realização do trabalho em longo prazo 

tem causas distintas, como: não ter o retorno financeiro que possibilite parar suas 

atividades ou da alegria de exercer a arte. 



 

 

Tenho a clara noção que não posso parar com o meu trabalho, do conflito de 

fazer o que gosta e o retorno financeiro. Quero tocar no meu limite e por isso 

não penso em nunca parar com meu trabalho (Yamandu). 

Gostaria de ter algo paralelo que me ajudasse a não depender somente de 

tocar na rua, mas pretendo tocar até quando meu físico permitir (Santiago). 

 

Segundo os trechos acima, é possível identificar algumas preocupações dos 

entrevistados, com relação às incertezas presentes em seus trabalhos, no que diz 

respeito à questão financeira e a continuidade de suas atividades. 

 

4. Considerações Finais  

A autonomia e o amor pela arte foram os sentidos mais expressivos entre os 

entrevistados, por serem os dois significados mais presentes na fala dos artistas. A 

busca pela aprimoração e o desenvolvimento em suas atividades, evidenciam o grau de 

importância com relação ao trabalho executado. Os valores éticos também se mostram 

presentes nas opiniões dos entrevistados, quando citam o respeito aos outros artistas de 

rua, e aos pontos no qual ocorrem as apresentações. Além disso, ressaltam a admiração 

das pessoas em relação à arte que desenvolvem, mas não em relação ao trabalho por 

eles escolhido. 

Embora a questão financeira não seja uma questão central no exercício cotidiano 

do trabalho dos artistas entrevistados, quando pensada em longo prazo (como na 

questão da aposentadoria) é algo preocupante para alguns artistas, especialmente os 

mais velhos. Destaca-se ainda que a maioria dos artistas entrevistados já tiveram 

experiências em organizações formais, embora tenham feito a tentativa de trabalhar em 

empregos convencionais, com horários, regras e rotinas, não se sentiam felizes com as 

atividades realizadas e perceberam que esse tipo de trabalho não era o que eles 

almejavam para as suas vidas, era como se faltasse um algo a mais, uma motivação de 

fazer determinadas tarefas. 

Por fim, é possível evidenciar que o trabalho para os artistas de rua de 

Florianópolis (SC) é uma atividade que transforma a vida do artista, ao dar a 

possibilidade de se fazer algo que se gosta e acredita. 
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i
 “Meu nome é Andrez, tenho 43 anos de idade, sou uruguaio e artista de rua. Anteriormente, já tive várias 

experiências de trabalho, como em restaurante, também trabalhei como ajudante de eletricista e pedreiro. 

Toco bateria desde os 14 anos e fiz parte de uma banda por 9 anos. Meu atual instrumento de trabalho é o 

handpan, um instrumento que já sou apaixonado faz um tempo, mas por causa do seu preço e dificuldade 

de acesso na época, demorei um tempo para compra-lo”. 

ii
 “Meu nome é Danilo, tenho 19 anos e venho da província de Buenos Aires, de Chacabuco, com 50 mil 

habitantes. [...] Comecei a treinar malabares com o pensamento na minha futura viagem. Em 2016 minha 

aventura começou, e na primeira viagem, com 18 anos, fiquei longe de casa por 6 meses, com várias 

aventuras e dificuldades, conseguir sobreviver através da minha arte na rua. [...] Como outras 

experiências de trabalho, trabalhei fazendo lanches nas minhas viagens, porém o meu trabalho principal 

sempre foi a arte do malabarismo”. 

iii
 “Meu nome é Very, tenho 27 anos. Sou haitiano e estou aqui no Brasil pouco mais de 2 anos. Sobre o 

meu início com o trabalho na rua, a verdade é que sempre eu gostei de música, desde criança no Haiti, 

comecei a tocar com 15 anos na Igreja, e quando cheguei aqui vi que o Brasil tinha uma grande 

oportunidade de crescer”. 

iv
 “Me chamo Charles. Tenho 24 anos e sou natural de Florianópolis (SC), moro no morro do mocotó. 

Toco violino desde pequeno, com muita dedicação, sendo que aos 17 anos já tocava na orquestra de 

Florianópolis (SC) [...]”. 

v
 “Me chamo Santiago, sou natural de Montevideo no Uruguai e tenho 38 anos. Toco nas ruas há quase 

uns 20 anos”. 

vi
 “Meu nome é Yamandu, tenho 50 anos, sou uruguaio da cidade de Rivera. Apresento minha música na 

rua desde o início dos anos 2000. Já tive experiências em organizações formais, como dono de uma 

microempresa, de lava jato e também de uma borracharia”. 

vii
 “Me chamo André e trabalho como diretor e ator do Grupo Teatro em Trâmite de Florianópolis (SC) 

sou um dos fundadores do grupo e atualmente faço mestrado em teatro. Tenho 42 anos e sou natural de 

São Paulo, capital. Já fiz apresentações em diversos lugares e nas ruas. Antes de iniciar no Grupo de 

Teatro fiz diversos bicos, e também trabalhei como professor de Filosofia, Sociologia e Teatro”. 

 


