


Quando os 300 funcionários da 
Schneider Electric Brasil reuni

ram-se em fevereiro, em um hotel do 
litoral paulista, para integrar seus 
departamentos e reforçar a cultura 
da empresa, estavam preparados 
para assistir a palestras e participar 
de dinâmicas de grupo. Só não espe
ravam que, faltando pouco mais de 
uma hora para o encerramento do 
evento, fossem orientados a se dividir 
em 30 grupos e representar sua visão 
de uma cidade sustentável - com blo
cos de Lego. Uma hora depois, torres, 
fábricas, carros, árvores e ruas emer
giam das mesas. Uma visão comum, 
montada peça a peça, com animação 
de torcida. "Todo mundo se envolveu 
naturalmente. Foi uma troca de ex
periências e conhecimentos em que 
todos estavam descontraídos, mas 
muito concentrados em expressar 
uma ideia", diz Daniele Miranda, co
ordenadora de treinamento e desen

volvimento para a América do Sul, 
que participou da atividade. A em
presa ficou tão empolgada com o re
sultado que promoveu a exibição dos 
dioramas para o restante dos funcio
nários. Como o desafio ganhou tom 
de brincadeira, a experiência provou 
ser mais marcante para os partici
pantes e virou assunto de corredor. 

Esta é a chave para o sucesso do 
Lego. Qualquer pessoa pode brincar 
com os blocos e, ao fazer isso, exer
citar sua capacidade de estabelecer 
conexões e desenvolver seu poten
cial criativo. Um bloquinho é apenas 
um bloquinho. Mas se alguém usá-lo 
para criar um carro, um elefante ou a 
Angelina Jolie, é isso o que ele passa 
a ser. É uma versão mais simples dos 
avatares de mundos virtuais, que in
depende de computadores para exis
tir e faz uso da mente e do corpo. Mais: 
dá para "brincar" sozinho ou coleti
vamente. "O Lego remonta ao mundo 

infantil e por isso pode resolver situ
ações que seriam um problema para 
o grupo", afirma José Francisco da 
Silva, diretor de RH e Tecnologia da 
Lego Zoom, que representa no Brasil 
o braço educacional da companhia 
dinamarquesa responsável pelo jogo. 
Pessoas de natureza introspectiva ou 
com dificuldade para se expressar 
encontram um canal para se soltar. 
"Usando um bonequinho, uma casi
nha ou vários bloquinhos, você mos
tra o que quiser. E sem medo de ser 
ridicularizado porque não sabe de
senhar ou não sabe falar muito bem", 
diz Silva. " A l i , você está brincando." 

A brincadeira é um estímulo para 
os neurônios, criando pontes para co
municar ideias. Para quem não tem o 
hábito de expressar conceitos, é uma 
ferramenta menos assustadora do 
que papel e lápis. Como os blocos se 
encaixam para criar formas, estimu
lam o pensamento encadeado. Não 
é à toa que engenheiros, arquitetos e 
criadores de sistemas estão entre os 
maiores fãs de Lego - formando co
munidades que hoje somam mais de 
65 mil integrantes e espalham peças 
pelo globo. Atualmente, há 63 blo
cos de Lego por habitante no mundo. 

"Tem dois momentos em que o 
Lego funciona para mim: quando 
quero montar um kit para me diver
tir e quando estou estressado", diz 
Wagner Cavalli Rodrigues, coorde
nador de projetos de sistemas. "Co
meço a mexer com as pecinhas e logo 
o estresse vai embora." Ele começou 
a brincar com Lego na infância, mas 
ficou afastado por muitos anos, até o 
nascimento dos filhos, que o levou a 
reviver a febre - com fervor renova
do. É o caminho que muitos viciados 
em Lego percorrem, segundo Peter 
Espersen, responsável pela comu
nidade online do Grupo Lego. Os fãs 
desenvolveram até um jargão para se 



referir a esse período em que os blocos 
caem no esquecimento: "dark ages", o 
período sombrio. "A maioria brinca 
com Lego na infância, depois deixa 
de lado na adolescência. Quando os 
filhos nascem, volta a brincar e vira 
fã para a vida toda", diz Espersen, que 
em julho vem ao Brasil participar da 
ExpOn, um evento de mídia social. 

Com os meninos chegando a 10 
e 13 anos, Rodrigues encaixa-se com 
perfeição neste perfil e faz valer o 
lema de que família que monta Lego 
unida, permanece unida. Seu desa
fio atual é montar um sistema auto
matizado para trem elétrico com a 
família, que passa muitos finais de 
semana inventando cons t ruções . 
Como fundador do L U G - Lego User 
Group Brasil, uma comunidade di
gital que reúne mais de 1,3 mil mem
bros, ele planeja para dezembro um 
evento para que fãs apresentem suas 
versões de uma minicidade. "O que 
mais atrai no Lego é que você pode 
fazer praticamente tudo, as peças 
de um kit se encaixam em todos 
os blocos do outro kit. O que serve 
para fazer uma casa vai servir para 
construir um carro", diz Rodrigues. 

BARREIRAS_Quando aplicado 
a treinamento, em empresas, o Lego 
ajuda a quebrar barreiras de lingua
gem. Por isso é tão utilizado em gru
pos heterogêneos e multiculturais. 
Sua versatilidade permite ainda que 
seja usado para unificação da cultu
ra organizacional, desenvolvimento 
de atitude, liderança, empreendedo-
rismo e projetos nos mais diferentes 
setores. Na Austrália, a companhia 
aérea Qantas precisava encontrar 
maneiras de melhorar o atendimento 
ao consumidor. Com treinamento e 
blocos fornecidos pela MCI - Mana
gement Consultancy International, a 
empresa colheu ideias que ajudaram 

a diminuir o tempo que um passagei
ro gasta no aeroporto. Para a divisão 
da Chanel em Cingapura, o desafio 
era levar a estratégia global do grupo 
à China, Coreia do Sul e Tailândia, 
respeitando as diferenças culturais 
de cada país. "Os desafios envolviam 
cenários como os que aconteceriam 
em uma crise econômica mais pro
funda", diz Denise Meyerson, direto
ra da MCI. Já a Microsoft aproveitou 
o caráter lúdico dos blocos para dis
cutir como fazer com que mulheres 
se interessassem mais por tecnologia. 

"Conceitos mais abstratos, como 
ética e transparência, sempre funcio
nam melhor e se resolvem mais rapi

damente em 3D", afirma Denise, ao 
citar ainda outra vantagem. "Em gru
pos com funcionários de níveis muito 
diversos, a opinião do menos gradua
do torna-se tão importante quanto a do 
diretor da empresa." Foi esse caráter 
de nivelar opiniões que tornou a dinâ
mica da Schneider tão proveitosa. Com 
kits de 1,8 mil peças, cada grupo con
seguiu derrubar barreiras de hierar
quia, em prol do conhecimento. "Con
segui conhecer em detalhes o que cada 
integrante do grupo fazia na empresa 
e pude aprender com eles. O fato de pa
recer uma brincadeira tornou o pro
cesso de transmissão de conhecimento 
muito tranquilo, e o resultado foi uma 



retenção maior", diz a coordenado
ra de treinamento Daniele Miranda. 

Ponto para o criador da ideia, o 
carpinteiro d inamarquês Ole Ki rk 
Christiansen, que começou a fazer 
brinquedos de madeira em 1932. O 
nome famoso viria dois anos depois, 
da frase "Leg godt", que significa 
brincar da maneira certa. Faltava, po
rém, um componente essencial para 
o brinquedo deslanchar: a produção 
em plástico, que chegaria em 1948.O 
Lego como o conhecemos hoje, porém, 
só seria patenteado em janeiro de 1958. 

Outras três décadas foram neces
sárias para transformar o conceito em 
ferramenta para exercitar o pensamen
to criativo de executivos. Partindo do 
princípio de construtivismo de Piaget, 
segundo o qual a interação e a troca de 
experiências e ideias entre pessoas ge
ram conhecimento, foi criado o Lego 
Serious Play, o Lego para o mundo dos 
adultos, muito usado em empresas. O 

"brinquedo de abrir cabeças" também 
reúne aspectos do construcionismo 
de Seymour Papert, que sugere que as 
pessoas aprendem fazendo, usando o 
cérebro e o corpo. "Falar é criativo, cla
ro. Mas o processo de refletir sobre o as
sunto, enquanto se produz um objeto, 
com o tempo que isso leva, é bem dife
rente", escreve David Gauntlett, profes
sor de comunicações do Departamento 
de Mídia, Artes e Design da Universi
dade de Westminster, no Reino Unido. 

O pesquisador inglês vem usan
do os blocos de Lego como ferramen
ta criativa de pesquisa para definir 
identidades. Em seu livro Creative Ex-

plorations: New Approaches to Identities 
andAudiences ("Explorações criativas: 
novas abordagens para identidades e 
plateias"), Gauntlett pede que as pes
soas engajadas no projeto descrevam 
sua identidade usando Lego. "A maio
ria das pesquisas sociais pede que os 
participantes respondam na hora o 
que acham de um assunto e deem sua 
opinião", diz. "Acho que isso é difícil." 
Nas versões tradicionais do Lego Se
rious Play, os participantes usam os 
blocos para construir metáforas para 
um projeto ou conceito. "Na minha 
versão, as pessoas constroem metáfo
ras de suas identidades, aspectos di
ferentes de sua personalidade e mos
tram suas influências e aspirações." 

CRIATIVIDADE Tanta pesquisa, 
no fundo, é usada para tentar desa
fiar o conceito tradicional de criati-

r 

vidade. Vista como um domínio de 
artistas, e não de gerentes de banco 
ou funcionários públicos, essa qua
lidade pode estar em vários ambien
tes. Na ciência, por exemplo. "Para 
cientistas, uma invenção criativa 
pode significar ver algo sob uma luz 
inteiramente nova. Para artistas, 
pode ser uma forma de apresentação 
bem-sucedida, que permite que a pla
teia veja algo de uma visão diferente", 
escreve Gauntlett. "Os dois grupos, 
porém, fazem proposições inventi
vas e tentam dizer algo novo sobre o 
mundo." Um exercício que se repete 
toda vez que alguém senta para criar 
sua interpretação da realidade com 
os famosos bloquinhos coloridos. 
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