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Resumo 

O objetivo deste trabalho é contribuir para uma futura construção de indicadores 
que relacionem produtividade e tempo nos processos criativos. Especificamente,  
revisar bibliograficamente temas como o ócio criativo, produtividade e a gestão do 
processo criativo e ir a campo a fim de investigar comportamentos, processos e o 
ambiente de trabalho de profissionais criativos. Realizou-se uma pesquisa 
qualitativa por meio de fotografias, entrevistas roteirizadas e anotações sobre a 
observação de empresas de economia criativa e uma pesquisa bibliográfica sobre o 
ócio, os espaços e os processos criativos. Apreende-se a coletividade, a 
flexibilidade de obrigações, a redução de distâncias nas relações hierárquicas, a 
liberdade de personalização e a presença de objetos lúdicos como tais indicadores. 
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Introdução 

O vocábulo “ócio” possui diferentes sinônimos de forma que, em cada 

contexto histórico, determinada conotação predomina diante das demais (negativa, 

positiva ou neutra). Nota-se no atual universo linguístico que tal termo é, de forma 

negativa, predominantemente associado a omissões (inutilidade, indolência, 

desaproveitamento, indiferença) ou ações reprováveis (vagabundagem, dissipação, 

alheamento, incúria, apatia) (DE MASI, 2000). 

No entanto, o conceito de ócio nos ambientes criativos se contrapõe a 

tais definições, indo ao encontro de concepções como as apresentadas por Ried; 

Leiva; Elizalde e desenvolvidas pelo Instituto de Estudios del Ocio, da Universidad 

de Deusto (Espanha): 
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Direito humano, como experiência pessoal e social, como aspecto central 
de desenvolvimento pessoal e humano, como aspecto necessariamente 
educacional, como uma experiência ou perspectiva necessária e passível 
de ensinamento e aprendizado, como fenômeno interdisciplinar, de um 
dinamismo e atualidade única e como uma dimensão necessariamente 
política, cultural e sociológica. (2009, apud RAMOS 2012, p.22). 

 
Quando considera-se a essência do trabalho e do ócio, torna-se difícil 

colocar em oposição ambos os conceitos, uma vez que, como afirma Ricardo 

Oliveira de Souza: 

…o vocábulo polissêmico ‘trabalho’ origina-se da língua latina e não 
encontra sinonímia correspondente no grego antigo, posto que lá havia 
duas palavras para denominar duas espécies diferentes de atividade: ponos 
e ergon. 
Não há como confrontar o trabalho – ergazomai – com o ócio – skolé - 
porque aquele consistia no fruto deste (SOUZA 2014, p.37). 

  

Ou seja, é fundamentada em suas origens a relação harmônica entre o 

trabalho e o ócio e tal vínculo é notável no ambiente corporativo como um 

otimizador da produtividade. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo 

contribuir para uma futura construção de indicadores que relacionem produtividade 

e tempo nos processos criativos. 

Nesta pesquisa, encontramos uma reflexão a respeito de uma formulação 

mais abrangente do conceito de efetividade no trabalho, aplicável ao processo 

criativo focado em inovação. Partimos da suposição de que processos orientados 

para a criatividade e para a inovação demandam uma estruturação própria, 

incorporando o ócio. Isso se materializa na ambiência dos espaços orientados para 

criação, bem como nas práticas e relações lá estabelecidas. 

Especificamente, o trabalho tem como objetivo revisar 

bibliograficamente temas como o ócio criativo, produtividade e a gestão do 

processo criativo e ir a campo a fim de investigar o comportamento, os processos 

criativos e o ambiente de trabalho de profissionais criativos. 

  

 

O valor moral do ócio 

Segundo Veblen, em “Teoria da classe ociosa” (1899 apud ROCHA 2009, 

p.185), a cultura antiga expressava a superioridade social e o status por meio do 

ócio. Assim, ter disponibilidade para a ação não produtiva, viver a experiência do 
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ócio, significa domínio do tempo e, portanto “(…) demonstra a capacidade 

pecuniária de viver uma vida inativa”. A atualidade se contrapõe a essa realidade, 

uma vez que o status e o prestígio social está diretamente relacionado ao trabalho 

e ao cargo que se ocupa no mesmo. Os interesses em possuir um emprego estável 

vão além da garantia do salário no fim do mês. O trabalho, além de ser fonte de 

renda, tornou-se fator decisivo no que se refere à quantia de amor e respeito 

alcançada pelo indivíduo (DE BOTTON, 2005). 

Dessa forma, nota-se uma crescente desmoralização do ócio e 

desvalorização de sua capacidade produtiva diante do trabalho, uma vez que 

frequentemente desconsidera-se seu potencial criativo. Assim, é de suma 

importância considerar como ele é vivenciado no dia a dia das empresas, a fim de 

explorar suas diversas possibilidades no ambiente corporativo. 

A moral atribuída ao trabalho tem como desdobramento a atual 

necessidade humana de demonstrar-se constantemente ocupado. Nesse sentido, 

segundo Weber (apud QUINTANEIRO, 2002, p.71), ao encontrar no calvinismo 

condições e valores para o estabelecimento do capitalismo, notou que, para os 

puritanos, 

 

a perda de tempo (...) é o primeiro e o principal de todos os pecados. (...) 
A perda de tempo, através da vida social, conversas ociosas, do luxo e 
mesmo do sono além do necessário para a saúde - seis, no máximo oito 
horas por dia - é absolutamente dispensável do ponto de vista moral 
(WEBER apud QUINTANEIRO, 2002, p.71). 

 
 
O trabalho passa a ser visto pelos operários e capitalistas puritanos como 

um valor em si mesmo, eles passam a viver em função de sua atividade ou negócio 

e só assim obtêm a sensação da tarefa cumprida. “O puritanismo condenava o ócio, 

o luxo, a perda de tempo, a preguiça” (QUINTANEIRO, 2002, p.73). 

Para Weber (apud QUINTANEIRO, 2002), “o capitalismo vinculava-se à 

racionalização na vida prática”. Dessa forma, segundo ideais puritanos, “até 

mesmo o esporte deveria ‘servir a uma finalidade racional: a do restabelecimento 

necessário à eficiência do corpo’ e nunca como diversão ou como meio ‘de 

despertar o orgulho, os instintos, ou o prazer irracional do jogo’”. 

Em contraposição ao desejo pelo trabalho, no contexto corporativo, 

surge a chamada “procrastinação”. Trata-se de um problema que pode trazer 
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consequências financeiras às empresas. Malachowski (2005 apud MIROWSKA; 

SKOWRONSKI, 2013, p. 5), estimou que empregados perdem duas horas por dia de 

trabalho navegando na internet para uso pessoal e socializando com os colegas de 

trabalho, o que resulta em uma perda de 759 bilhões de dólares por ano, através 

da força de trabalho americana. 

Entende-se por procrastinação como “um adiamento de tarefas 

importantes cuja postergação é prejudicial. Além disso, o comportamento 

procrastinatório é recorrente e de difícil eliminação” (MACHADO, 2012, p. 28). Os 

procrastinadores geralmente possuem consciência de que este é um 

comportamento problemático e prejudicial. No entanto, a impulsividade e o medo 

de falhar nas tarefas a eles atribuídas os mantém em tal comportamento 

(MIROWSKA; SKOWRONSKI, 2013). 

Além desses fatores, a procrastinação envolve o desejo por uma 

recompensa imediata, porém menor, em contraposição a uma recompensa maior, 

pela qual faz-se necessário esperar (MACHADO, 2012). Tal fato, relaciona-se a um 

distanciamento dos objetivos originais ou, ainda, ao distanciamento emocional em 

relação à possibilidade de realização por intermédio do trabalho (motivação 

intrínseca). 

Entende-se por motivação intrínseca como um impulso 

 

que tem suas fontes de energia no interior de cada pessoa, é uma força 
que direciona a pessoa para alguma coisa, ou seja, um objetivo. A 
motivação verdadeira nasce das necessidades intrínsecas onde encontram 
sua fonte de energia, nas necessidades e ações do ser humano, assim 
também é nas organizações, a motivação verdadeira é a fisiológico-
instintivo e psicológicas-emoções. 
A motivação de uma pessoa depende da força de seus motivos (motivos 
aqui entendidos como desejos ou impulsos que ocorrem no interior dos 
indivíduos). 
Os motivos é que impulsionam e mantêm o comportamento dos indivíduos, 
são, por assim dizer, as molas da ação, também se pode identificar os 
motivos com as necessidades e dizer que os indivíduos são movidos pelas 
necessidades (GOMES; MICHEL, 2007 p. 2). 

 

Do ponto de vista de Ed Smith (2012), a fim de reduzir a procrastinação, 

o ideal seria reduzir as horas de trabalho de forma a proporcionar aos funcionários 

maior tempo para o ócio, em outros ambientes além do interior da empresa, 

enquanto nos momentos de trabalho as atividades seriam mais produtivas. 
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Nesse sentido, tanto o ambiente físico quando o ambiente psicológico 

das corporações são responsáveis pelo bom desempenho dos funcionários. Cabe às 

empresas identificar o ócio criativo e distingui-lo do ócio prejudicial: a 

procrastinação. 

 

Aspectos contextuais relacionados ao ócio no ambiente físico das empresas 

As empresas são orientadas para a confiabilidade da entrega de seus 

produtos ou serviços. O processo criativo é uma forma de se gerar tais produtos ou 

serviços, mas engendra a ideia de validação do novo (criação, inovação) e também 

possui uma lógica operativa distinta de tarefas operacionais repetitivas. Para De 

Masi (2000, p. 301), a criatividade não consiste apenas em ter ideias, “mas saber 

realizá-las: é unir fantasia e concretude”. Rosenfeld & Servo (1984, apud 

WECHSLER 1993, p.145) por sua vez, diferem criatividade de inovação: esta refere-

se a colocar uma ideia em prática em busca de aumentar os lucros ou melhorar os 

serviços, enquanto aquela refere-se a gerar novas ideias. 

É importante ressaltar que tal processo não possui linearidade. Em 

outras palavras, “trata-se de um processo descontínuo e irregular, com 

concentração de surtos de inovação, os quais vão influenciar diferentemente os 

diversos setores da economia em determinados períodos” (LEMOS, 1999, p.160). 

Além disso, tal procedimento é caracterizado pela incerteza, pois a solução dos 

problemas existentes e suas respectivas consequências são desconhecidas, 

primeiramente. Ademais, a capacidade de inovação de uma empresa é fortemente 

influenciada pela experiência acumulada e pelas características das tecnologias 

utilizadas, conferindo ao conceito de inovação um caráter cumulativo (DOSI, 1988 

apud LEMOS, 1999). 

Fatores internos às empresas influenciam o processo de inovação. Entre 

eles, destacam-se a interação e a cooperação entre os agentes econômicos e 

sociais em um mesmo espaço. Nesse sentido, torna-se adequada e essencial a troca 

de conhecimentos, de forma a otimizar o processo inovativo. 

Verifica-se que o ócio, aliado à criatividade e à inovação, surge como 

componente dos espaços de diversas empresas criativas de grande porte, 

materializando a necessidade de integrar, em um único espaço, distintas 

dimensões. 



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

6 

 
A união entre cooperação e ócio no âmbito corporativo como 

potencializadora da criatividade 
 
Em uma sociedade ociosa, “a escolha de um colchão cômodo é mais 

importante do que a escolha de uma escrivaninha funcional” (DE MASI, 2000 p. 

222). Assim, em um ambiente empresarial, o qual permita a colaboração e 

incorpore o ócio a fim de torná-lo produtivo, torna-se essencial a escolha de uma 

“escrivaninha cômoda”. Em outras palavras, o espaço que promove conforto aos 

indivíduos e reconhece a importância da colaboração entre a equipe, entendendo 

que “tudo é fruto de ideias coletivas, ainda que um indivíduo possa produzir uma 

reelaboração pessoal” (DE MASI 2000, p. 302), é potencializador da produtividade 

no mesmo. Dessa forma, associa-se trabalho, estudo e jogo, alcançando aquela 

“síntese exaltante que chamamos de ‘ócio criativo’”. 

Nesse contexto, ao descrever o ambiente da Pixar Animation Studios, Ed 

Catmull (2014) se impressiona com a cultura única do ambiente: 

 

Lá fora há um campo de futebol, uma quadra de vôlei, uma piscina e um 
anfiteatro com seiscentos lugares. Alguns visitantes não entendem o lugar, 
pensando que ele é extravagante. O que não percebem é que a ideia 
unificadora para o edifício não é o luxo, mas a comunidade. Steve queria 
que o edifício apoiasse nosso trabalho acentuando nossa capacidade para 
colaborar (CATMULL, 2014, p. 7). 

 
Em outras palavras, é notável que “quando o simbolismo inerente no 

espaço absorve a missão e os valores organizacionais, essa concordância pode 

aumentar a motivação do funcionário e se traduzir em maior criatividade” 

(LEONARD; SWAMP, 2003, p.128). 

 

O ócio e o trabalho em empresas de criação 

De Masi (2000, p. 336) aponta o fato de o Brasil ser um país 

potencializador do ócio criativo, devido a seu carnaval e à sua “alegria natural, 

expressa através do corpo, da musicalidade e da dança”. Partindo dessa reflexão, é 

pertinente que se leve em conta a bagagem cultural dos funcionários e os meios de 

expandi-la, uma vez que, além de influir sobre a criatividade dos mesmos, ela 

torna-se material para a produção de projetos criativos. Assim, empresas de 

destaque em relação à criatividade de seus ambientes de trabalho, assumem o 
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papel de educadoras e criam ambientes de forma a “ensinar para o ócio”, ou seja, 

“ensinar o gosto e a alegria das coisas belas. Inculcar a alegria” (DE MASI 2000, p. 

325). 

Nesse contexto, é elementar o fator “tempo”. Assim, Dorothy Leonard 

(2003) e Walter Swamp (2003) ressaltam a importância de dar ao trabalhador 

tempo para exercer atividades independentes, fora do ambiente corporativo, 

sejam elas projetos pessoais ou momentos de lazer. 

 

Nos primórdios da administração como profissão (e quando estávamos 
encantados com a ideia de que pudesse ser uma ciência), o Taylorismo 
promoveu uma padronização da divisão de trabalho em tarefas tão 
pequenas que cada uma era praticamente insensata. A eficiência reinava e 
contratávamos pessoas por sua capacidade física. Então, veio o movimento 
pela qualidade e pelo trabalho com conhecimento, e a epifania que 
contratar pessoas pelos seus cérebros não era apenas eficiente, mas 
geralmente efetivo. Do músculo ao cérebro. O que vem em seguida? 
Paixão. Contratar pessoas por suas mãos, sua cabeça e seu coração. 
Contratar a pessoa inteira não significa necessariamente ser dono de sua 
vida, vinte e quatro horas por dia. (LEONARD; SWAMP, 2003, p.162). 

 
 
Assim como o momento destinado a projetos pessoais pode promover 

casuais descobertas, o ócio também é um importante fator para este fim, 

principalmente no que tange o processo chamado “incubação”. 

Nesse sentido, é importante compreender quanto tempo o profissional 

permanece no ambiente corporativo, como ele se vale deste tempo e de que forma 

as empresas de criação interferem no gerenciamento do tempo dos criativos, de 

maneira a impactar a produtividade. 

 

Metodologia 

Os temas propostos pela pesquisa foram revisados bibliograficamente e, 

além destes, outros tópicos foram aprofundados ao longo da investigação.  

Entendendo que a estrutura de trabalho se reflete no arranjo do espaço físico, 

fazendo com que o uso do espaço não se dê somente em função de 

comportamentos e sistemas de valores que identificam o ambiente enquanto 

espaço social, é preciso considerar que o ambiente exerce papel importante 

enquanto fator que pode facilitar ou impedir determinada atividade ou 

comportamento, inclusive o comportamento criativo (Ficher, 1995, apud Luciano 
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Colossi, 2004, p. 47). Portanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa por meio de 

observação direta e registros fotográficos do espaço no interior das empresas. 

Tais registros foram feitos pelos próprios entrevistados, partindo do 

princípio de que “um estudo sobre o que é e o que não é fotografado pode ser 

sugestivo” (BAUER; GASKEL, 2013, p.148). Quer dizer, quando o próprio profissional 

de criação registra em fotografias o seu ambiente de trabalho, é possível perceber 

o que, para ele, compõe o seu ambiente e quais são os principais elementos 

presentes na sua vivência como um criativo. Para tanto, um cartão contendo o 

roteiro fotográfico, foi entregue aos profissionais de criação. 

 

Figura 7 - Roteiro fotográfico a ser entregue aos profissionais de criação entrevistados 

 
Fonte: produção própria, 2016 

 

Trata-se do método de auto-documentação, formulado à luz do manual 

da IDEO, o kit de ferramentas HCD (Human Centered Design). Tal método sugere 

que o registro das experiências como um diário, possibilita o entendimento a 

respeito de como os participantes (entrevistados) “veem suas vidas, a comunidade 

e seus relacionamentos” (IDEO, 2015). 
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Também foram realizadas entrevistas roteirizadas as quais têm como 

objetivo a obtenção de informações a respeito do ambiente, dos processos criativos 

e do ócio nesses aspectos, do ponto de vista e a partir da experiência do 

profissional. 

O corpus de pesquisa consiste em nove profissionais de criação 

envolvidos em empresas relacionadas à economia criativa (agências de publicidade, 

escritórios de design ou arquitetura) da cidade do Rio de Janeiro. Já o escopo de 

empresas consiste em empresas de publicidade, design, financiamento coletivo 

(setor de design) e paisagismo, que atuam no Rio de Janeiro e possuem em suas 

equipes de criação diretores de criação e/ou coordenadores de projeto, diretores 

de arte e/ou designers, paisagistas, redatores e serviços de apoio como ilustradores 

ou fotógrafos. 

Dessa forma, foi possível verificar complementaridade entre as 

entrevistas em profundidade e a auto-documentação (método que permitiu apurar 

se os discursos dos profissionais de criação são condizentes com sua visão, 

percepção, do ambiente de trabalho ao seu redor). 

 

Considerações finais 

Este estudo é embasado sob uma perspectiva de trabalho filosoficamente 

fundamentada segundo Marcuse (1998, p. 13): 

 

aqui o trabalho aparece como acontecimento fundamental da existência 
(Dasein) humana, como um acontecimento que domina permanente e 
continuamente todo o Ser do homem, em que simultaneamente acontece 
algo com o “mundo” do homem. Aqui o trabalho justamente não é uma 
“atividade” humana determinada (pois nenhuma atividade apreende e 
perpassa de modo predominante o todo (Ganze) da existência humana; 
cada atividade só se refere a regiões parciais desse todo e só se desenrola 
em regiões parciais de seu mundo); é muito mais aquilo em que se baseia e 
se reflete toda atividade individual; um fazer (Tun) (Marcuse 1998, p. 13). 

 

Nesse sentido, o trabalho não é determinado pelo que é produzido, pelo 

objeto ou pela finalidade, mas “mediante aquilo que acontece com a existência 

humana ela própria no trabalho” (MARCUSE, 1998, p. 13). É uma forma de o homem 

“ser” no mundo. O resultado do trabalho, o que é produzido, é o momento em que 

o homem se vê em seu objeto: “o homem se ‘objetiva’ e o objeto se torna o ‘seu’ 
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humano (MARCUSE, 1998, p. 14)”. Em vista disso, convém as considerações a 

seguir. 

Diante da imersão na cultura das empresas analisadas, por intermédio 

das fotografias realizadas com fundamento nos itens do roteiro fotográfico, 

identifica-se semelhanças e diferenças no que se refere à interação de cada 

profissional criativo com o espaço de criação e os objetos nele inseridos. Além 

disso, verifica-se diferentes interpretações dos itens do roteiro fotográfico. 

Mais ainda, concepções no que diz respeito à relação funcionário-

empresa foram esclarecidas. Assim, alguns conceitos surgem como origem de 

divergências nesse relacionamento, tal como a eficiência e até mesmo o ócio, 

sinalizando a necessidade de otimizar a clareza quanto a comunicação entre ambos 

(funcionário e empresa). 

Nesse sentido, a ideia de eficiência para o funcionário é, na verdade, 

uma sensação de realização no “fazer” do trabalho no que se refere à criação. Ver 

o trabalho pronto ou o próprio ato de criar é descrito como o que faz o criativo 

sentir-se eficiente. No ponto de vista da empresa, segundo os relatos, a eficiência 

está mais relacionada à quantidade de trabalhos produzidos em um determinado 

tempo. 

Quanto ao ócio, entende-se que, ainda que para a empresa seja um 

elemento de importância, isso nem sempre é claramente comunicado, gerando 

receio aos funcionários, e também ao líder, em realizar certas atividades no 

ambiente corporativo. Exercer atividades que escapam ao escopo de trabalho pode 

ser, para alguns, algo condenável pelos demais, o que confere culpa a esses 

momentos, mesmo que para todos o ócio seja entendido como aceitável ou, até 

mesmo, indispensável. Trata-se de um ruído na comunicação entre os envolvidos, o 

que pode ser fruto de grandes distâncias entre os níveis hierárquicos. 

O referido sentimento de culpa (compreendido como elemento 

profundamente relacionado à procrastinação) é identificado também nas 

fotografias, bem como diversos outros sentimentos que permeiam o fazer do 

trabalho. No que tange o relacionamento homem-objeto, observa-se cenas criadas 

(imagens) como projeção, representação, dos sentimentos dos criativos. Isso se 

refere às experiências no ambiente em que estão inseridos os objetos e às 

memórias associadas a eles. Assim, como exposto, algumas fotografias ilustram o 
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caráter penoso do trabalho, as quais evidenciam os elementos procrastinação e 

culpa (objetos desorganizados, que estão fora do local adequado ou utilizados em 

momentos mecânicos do trabalho). Outras, trazem memórias da casa ou da família. 

Ainda sobre a “pena” do trabalho e a ideia de eficiência, convém 

esclarecer o papel do tempo nesse processo. Devido à percepção do funcionário 

sobre o desejo da empresa que se produza cada vez mais em curtos prazos, o 

tempo se torna fonte de angústia. A angústia, por sua vez, é entendida como 

princípio da necessidade de desviar a atenção do trabalho para outras atividades e, 

ainda, dificulta o retorno para o mesmo. Dessa forma, compreende-se que esse é 

um dos caminhos que proporcionam sofrimento ao trabalho e levam à 

procrastinação, reduzindo a produtividade. 

A casa surge para alguns como um ambiente de liberdade e até mesmo 

como fomentador da produtividade. Apesar de a ausência dos colegas de trabalho 

não permitir a troca de ideias, algo que é compreendido como essencial para o 

trabalho criativo, a presença dos objetos pessoais e o isolamento (privacidade) 

contribuem para a concentração e promovem conforto. 

Contudo, alguns criam um desvínculo consciente em relação à casa, 

apesar de admitirem a continuidade do trabalho (vínculo involuntário). Isso se deve 

ao fato de considerarem a casa um ambiente familiar relacionado exclusivamente 

ao lazer e ao descanso. No entanto, o fazer do trabalho é uma atividade contínua, 

o que torna inevitável “levar trabalho para a casa”. 

A relação de complementaridade da casa e do escritório se confirma nas 

fotografias pelos objetos que transitam entre os ambientes. Verifica-se nas 

fotografias que alguns objetos são representantes da casa no escritório e, portanto, 

são fixos (quadros, fotografias e posters). Outros não só representam como podem 

ser deslocados no trajeto casa-empresa (livros e revistas), podendo inserir-se em 

ambos contextos. 

Tornou-se evidente, a partir do material recolhido, a prática de 

personalização do espaço de acordo com as possibilidades oferecidas por ambiente 

e particularidades da empresa. Quanto mais o ambiente é compartilhado, menores 

as intervenções no espaço físico, como se pode observar na empresa de 

financiamento coletivo: além de os membros da equipe compartilharem o espaço 
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(prédio) com outras empresas, a mesa em que os funcionários trabalham é também 

compartilhada entre eles (funcionários da empresa). 

Os ambientes compartilhados são pouco modificados por não haver uma 

delimitação efetiva do “espaço de cada um”, havendo o receio entre os indivíduos 

de “invadir” o espaço do outro. Dessa forma, encontram-se outros meios de 

expressão da individualidade, como pela personalização dos próprios objetos (por 

meio de adesivos entre outras intervenções) ou escolha por objetos que evidenciem 

a personalidade do funcionário (xícaras decoradas, copos e cadernos). 

Já as empresas de comunicação analisadas possuem espaços próprios e 

oferecem aos profissionais criativos “lugares de rotina” na área de execução, nos 

quais se podem notar um número maior de itens pessoais e objetos decorativos. 

Enquanto isso, a empresa de paisagismo demonstrou-se como o ambiente mais 

aberto a modificações pelas profissionais. Como consequência de serem apenas 

duas pessoas a compartilharem os ambientes da empresa (a entrevistada e sua 

sócia), entende-se que existe maior autonomia para personalização do espaço, o 

que viabiliza com maior liberdade a decoração de todo o ambiente e, até mesmo, a 

customização da mobília. 

Em vista disso, ainda reconhecendo a importância do trabalho em 

coletividade e do papel dos móveis para tanto, é pertinente também admitir que, 

mesmo em ambientes coletivos, a existência de lugares individuais de rotina são 

favoráveis à criação. Isso se deve ao fato de permitir de forma mais efetiva a 

expressão da individualidade dos trabalhadores: 

 

“Antes a gente trabalhava numa mesa. De repente a gente achou que cada 
uma tinha que trabalhar em uma mesa, porque eu tenho um jeito e ela 
tem outro. Quando eu tô criando eu sou muito assim... Eu me espalho. 
Essa mesa é a dela, mais arrumada, eu não sou tão... Cada um tem um 
jeito de trabalhar né. Ela é mais metódica e eu sou mais orgânica. Assim, 
meu jeito de trabalhar acho que é mais bagunçado. Assim, sem querer, a 
gente separou as mesas.” 

 

A tela do computador é um elemento de destaque entre as fotos, uma 

vez que os ícones são responsáveis por descrever o uso para o qual mais 

recorrentemente é destinado o computador, como se pode conferir na análise. Na 

maioria das fotografias, em algum nível, o computador assume o papel de 

ferramenta de trabalho assim como de fonte de entretenimento. As abas do 
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navegador revelam a praticidade com a qual os profissionais podem navegar entre 

diferentes fontes de referência (jornais, vídeos, redes sociais, blogs ou até mesmo 

artigos científicos), assim como mostram que em segundos podem transferir sua 

atenção do trabalho para o entretenimento e vice-versa. 

No entanto, outras fontes de referência e distração foram registradas. 

Tais fontes surgem principalmente no item 15 do roteiro fotográfico “tem um 

pouco da minha casa no meu escritório” (revista, livro, quadro) de forma a expor o 

fato de as referências serem itens do âmbito pessoal, que podem tanto preceder 

(quando obtidas em casa) quanto estar entre as pausas do trabalho (quando os 

objetos estão na empresa), e de caráter contínuo. Essa continuidade se dá tanto de 

forma física (os objetos são transportados entre os ambientes) quanto de forma 

subjetiva (por meio do conteúdo e referências adquiridas por intermédio de tais 

fontes pelos profissionais). 

É importante ressaltar uma fotografia entre as demais realizadas no 

último item do roteiro “essa é a minha melhor ferramenta de criação”, a qual é um 

registro do site de uma empresa de venda de passagens aéreas. Unindo a fotografia 

à justificativa da entrevistada (as viagens são sua principal fonte de inspiração) é 

possível autenticar o fato de as experiências, os lugares e as vivências, além de 

serem momentos de ócio, precederem o trabalho, sendo ferramenta ou matéria-

prima. 

Partindo do entendimento de que o trabalho contém as referências 

(informações adquiridas e interpretadas pelo profissional), pode-se também 

compreender que o trabalho contém o indivíduo. Assim como os outros veem o 

produto e as referências ali presentes, o próprio criador se vê no objeto de sua 

criação. Diante disso, ver-se no objeto, para o criativo, é algo prazeroso e se trata 

de uma forma do indivíduo “ser no mundo”, entendendo ainda que ser visto é 

também gratificante. 

Outra forma de o indivíduo ver-se e ser no mundo é por meio da 

apropriação do mesmo, o que leva à reflexão acerca dos três diferentes ambientes 

identificados por meio da fala dos entrevistados (execução, reflexão e distração), 

os quais, na realidade das empresas observadas, apresentam uma perspectiva de 

sobreposição dos espaços de reflexão e distração. Entende-se que, apesar de serem 

três momentos os quais evocam diferentes necessidades em relação ao ambiente, 
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um mesmo espaço pode comportar dois dos referidos ambientes. Nesse sentido, é 

possível compreender que o indivíduo se apropria do ambiente não só 

proporcionando a ele novos objetos ou modificando os já existentes, mas 

ressignificando-os de acordo com seus interesses e necessidades (o ambiente é 

dinâmico). Em ambas situações, trata-se da expressão da individualidade dos 

profissionais. 

Diante das fotografias e das entrevistas, para a criatividade, a 

“liberdade” (entendida aqui como ideia de flexibilidade) demonstra-se essencial. 

Isso se comprova na busca por espaços abertos ou lúdicos após o esgotamento 

(cansaço) do trabalho, da casa como opção de ambiente de trabalho e do desejo 

pela flexibilidade de horários. 

A fantasia pode ser entendida como a representação da “liberdade” 

(elemento do âmbito psicológico) no espaço físico. Isto é, um móvel pode assumir 

outras cores além da cor original de seu material (mesas e armários coloridos). A 

existência de diferentes ambientes com variadas atmosferas (cenários) convidam à 

troca de ambientes. O jogo coexiste no mesmo prédio (espaço) em que as 

ferramentas de trabalho, de forma a apresentar-se como não só uma fonte de 

distração, mas uma opção de atividade a ser praticada, além das tradicionalmente 

realizadas no trabalho. Dessa forma, proporciona-se ao funcionário a possibilidade 

de optar por qual atividade realizar no interior da empresa. Trata-se da 

flexibilidade de uma lei externa (obrigação de realizar determinada atividade 

durante determinado tempo em determinado ambiente). 

Os objetos lúdicos compõem ambientes de distração e reflexão, os quais 

são relacionados ao prazer. Ademais, é importante considerar um investimento 

lúdico em objetos de finalidade prática (como os computadores). Nos espaços de 

execução é onde se verifica maior número de objetos pessoais e personalização dos 

objetos. Tal apropriação pode ser entendida tanto como zelo pelo espaço de 

trabalho quanto pelo desejo de conferir ao mesmo maior caráter lúdico. Como já 

dito, desde a estética dos móveis (forma e cor) até o conforto por eles 

proporcionado são capazes de integrar a atmosfera de fantasia e jogo ao ambiente. 

Por conseguinte, cria-se paixão pelo ambiente de trabalho, o que favorece 

motivações intrínsecas, reduzindo a procrastinação e aumentando a produtividade. 
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Nas imagens criadas pelos entrevistados (fotografias), bem como em seus 

discursos, estão representados, em suma, o prazer de criar assim como também 

está representada a “pena” do trabalho. Nesses espaços, objetos lúdicos (jogos, 

brinquedos e decorações) unem-se a objetos relacionados a “obrigações” do 

trabalho (objetos desorganizados ou fora de seu local adequado, ferramentas 

utilizadas em fases mecânicas do trabalho, ambientes relacionados a questões 

burocráticas), compondo um cenário que se faz contexto de experiências de 

distintas naturezas. 

Entende-se então que criar, desde a obtenção de referências até chegar-

se à ideia a ser escolhida, é uma atividade que perpassa o prazer e o desprazer. As 

medidas entre ambas sensações estão relacionadas à estrutura do trabalho 

(mecânico ou intelectual), o que se vê materializado nas cores, móveis, objetos e 

detalhes do espaço de trabalho. 
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