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COSTA, Emannuel dos Santos. Espaços de co-working e experiências geográficas da classe 

criativa em Florianópolis: práticas espaciais e lugaridades híbridas. Tese de doutorado – 

PPGPLAN / FAED / UDESC. Florianópolis, 2022. 

 

RESUMO 

 

Esta tese é o resultado da análise de como indivíduos (auto)reconhecidos em ocupações 

profissionais compatíveis aos diversos setores da Economia Criativa, mormente identificados 

como membros da – assim chamada – Classe Criativa demarcam seu sentido de lugar, isto é, 

sua distinção social e simbólica materializada no espaço e o que é possível depreender dessa 

operação. Tendo como pano de fundo a recente ascensão dos espaços de co-working, uma 

espacialidade de trabalho na qual uma parcela da Classe Criativa, frequentemente autônoma e 

precarizada, compartilha infraestrutura e amenidades de escritório e redes de relacionamento, 

realizou-se um estudo de caso envolvendo, as práticas espaciais empresariais de gestores e 

proprietários de co-working e as experiências geográficas desses trabalhadores que encontram 

no co-working seu lugar de laboro. Nossa análise mostra que o co-working é propalado como 

um lugar-sem-lugaridade, isto é, cujas práticas e experiências apontam, por um lado, para um 

sentido de lugar acrítico, massificado e que reproduz em grande medida os cânones de uma 

ambiência urbana estereotipada. Todavia, por outro lado, trata-se de uma espacialidade 

apropriada por profissionais compulsoriamente isolados e alienados que buscam construir, nele 

e a partir dele, relações de identificação e afeto com o espaço de trabalho, isto é, um sentido de 

lugar tanto mais autêntico, ou seja, uma lugaridade. A fim de demonstrar tal hibridação dos 

sentidos de lugar, apresenta-se um estudo de caso em Florianópolis, cidade igualmente 

ascendente no cenário nacional da Economia Criativa, sobretudo no núcleo de tecnologias da 

informação e comunicação. 
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COSTA, Emannuel dos Santos. Co-working spaces and geographic experiences of the 

creative class in Florianópolis: spatial practices and hybrid places. Doctoral Dissertation – 

PPGPLAN / FAED / UDESC. Florianópolis, 2022. 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents the outcome of an analysis of how individuals (self) recognized in 

professional occupations compatible with the sectors of the Creative Economy, mainly 

identified as members of the – so-called – Creative Class, demarcate their sense of place, that 

is, their social and symbolic distinction materialized in space and what do we make from this 

operation. Against the backdrop of the recent rise of co-working spaces, a workspace in which 

part of the Creative Class, often autonomous and precarious, shares infrastructure and office 

amenities and networking, we conducted a case study aimed at exploring the entrepreneurial 

spatial practices of co-working managers and the geographical experiences of co-workers who 

find their place of labour in co-working spaces. The analysis shows that co-working can be read 

as a case of placelessness insofar as their practices and experiences point out, on the one hand, 

an uncritical and massified sense of place that essentially reproduces the canons of a 

stereotypical urban ambience. However, on the other hand, it is a spatiality appropriated by 

compulsorily isolated and alienated creative professionals who seek to build relationships of 

identification and affection with the workspace; thus, it also bears a sense of place that is all the 

more authentic, that is, a placeness. In order to demonstrate how this hybridization takes place, 

a case study is presented in Florianópolis, a city that is equally ascendant in the Brazilian 

national scenario of the Creative Economy, namely in the sector of information and 

communication technologies. 

 

Keywords: Place. Spatial Practices. Coworking. Creative Class. Florianópolis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Os boêmios podem aspirar à grande 

transcendência espiritual [...] mas o que eles 

frequentemente têm no final é um niilismo auto-

indulgente”. 

(BROOKS, 2002, p. 77) 

 

Quando David Brooks escreveu “Bubos no Paraíso: a nova classe alta e como chegou 

lá” – no qual consta o trecho epigrafado acima – fez questão de deixar claro, já nas primeiras 

páginas, duas coisas. Primeiro: não se trata de obra teórica, senão de meras observações 

jornalísticas a respeito do ethos operado por um emergente establishment social que, de acordo 

com o autor, paradoxalmente hibrida heranças da burguesia industrial e da boemia 

contracultural do Século XX – daí a expressão bubo, amalgamando as primeiras sílabas dos 

burgueses e boêmios. Segundo: não apenas o autor considera a si próprio membro desse 

establishment como deixa implícito que qualquer pessoa com grau de instrução avançado – a 

quem ele se refere como o seu presumível público leitor – também faz parte de tal honorífico 

grupo, à medida que diferentemente de outrora, onde a referência sociocultural recaía sobre as 

elites industrial e militar, esse ‘novo’ establishment se apoia efetivamente no nível de 

intelectualidade de seus membros (BROOKS, 2002).  

De fato, o próprio autor não poderia constituir exemplificação mais específica do sujeito 

tipo ao qual se refere: Brooks é um influente formador de opinião de orientação conservadora, 

cuja carreira inclui passagens pelos principais veículos de mídia dos Estados Unidos e 

publicação de diversos best-sellers. Não obstante, em função de gozar de certo status 

autoatribuído a sua notoriedade pública, ele se considera mais próximo a esse simulacro de elite 

burguesa-boêmia do que propriamente a uma classe social não-proprietária que necessita 

vender sua mão de obra. Na melhor das hipóteses, o posicionamento do nosso interlocutor 

elucida bem o princípio Bourdieuano da boa vontade cultural, que “reside na distância entre o 

reconhecimento –  do valor e da legitimidade – de determinados produtos e práticas culturais, 

e o conhecimento – de fato, em termos de apropriação, incorporação – destes” (AGUIAR, 2017, 

p. 59), isto é, que dispõe de todas as apropriações culturais necessárias para transitar como um 

membro da elite – e até ser aceito socialmente por seus membros – e, no entanto, nunca fazer 
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parte dela. Seja como for, essa alegada emergência dos bubos – isto é, de uma classe média 

instruída para quem viver um estilo de vida que demarque certa distinção social e intelectual é 

tanto mais um indicativo de sucesso do que a posse de recursos financeiros ou de propriedade 

– possui um tom evidentemente anedótico e enviesado pela inequívoca visão conservadora de 

Brooks acerca do processo social recente de seu país. Ainda assim, não se pode dizer que seja 

uma percepção totalmente desconectada da literatura sobre esse processo (mesmo em âmbito 

global), isso quando não resguarda verossimilhanças com esses debates que, cada vez mais, tem 

atraído destacada atenção de pesquisadores interessados nos padrões contemporâneos de 

crescimento urbano e regional ao redor do mundo.  

Por um lado, é amplamente sabido que os paradigmas de planejamento urbano são 

recorrentemente ressignificados ao sabor das necessidades de satisfação das condições de 

reprodução do capitalismo (SOUZA, 2010). Se até a década de 1970 reinava uma crença 

inabalável na tecnocracia e no racionalismo promovida pelo urbanismo modernista que visava 

adaptar as cidades à era industrial e à reconstrução pós-guerra, desde então se assiste à primazia 

de um ‘empreendedorismo urbano’, ou seja, de uma série de práticas descentralizadas e 

estratégicas de planejamento e gestão de cidades cujo objetivo é valorizar (cultural e 

economicamente) partes específicas do tecido urbano e promovê-las como uma espécie de 

metonímia do espaço, isto é, tomando uma porção pelo seu todo e atomizando a imagem da 

cidade a partir desses fragmentos – tal qual, por exemplo, a experiência contemporânea do 

turismo que Beatriz Sarlo diz ser tanto o produto de guias turísticos que “produzem uma cidade 

imaginária para quem não a conhece” como objeto de desejo do turista que “não busca a 

“realidade”, mas um rol de ícones que alimentem a fantasia anterior à chegada” (SARLO, 2014, 

p, 179). Em linha com David Harvey, pode-se acrescentar ainda que a “ascensão desse 

“empreendedorismo urbano talvez tenha tido um papel importante na transição geral da 

dinâmica do capitalismo de um regime fordista-keynesiano de acumulação capitalista para um 

regime de “acumulação flexível”” (HARVEY, 2005, p. 166-167).  

Por outro lado, até recentemente, pouco se sabia sobre as dinâmicas sociais – do ponto 

de vista da agência sociológica – responsáveis por dar cabo a tal processo. Se a caricatura 

apriorística dos bubos oferecida por Brooks, em que pese relativamente inteligível, é pouco 

confiável do ponto de vista teórico-conceitual, ela colaborou diretamente com a delimitação de 

quem seriam esses agentes sociais e quais suas motivações. Essa aproximação coube, 

principalmente, ao estudioso urbano Richard Florida, que recorrendo amiúde à obra de David 

Brooks, identificou tal agência sob o desígnio de Classe Criativa – o grupo de profissionais que 
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detém altos níveis de treinamento e formação intelectual, cuja natureza laboral é principalmente 

cognitiva (FLORIDA, 2012) e cujas ocupações se associam aos núcleos produtivos de 

consumo, cultura, mídias e tecnologia, amplamente enquadrados no espectro geral da chamada 

Economia Criativa (SCOTT, 2006; HOWKINS 2007; FIRJAN, 2019). De fato, o sujeito de tipo 

bubo e o sujeito de tipo criativo resguardam grandes semelhanças na medida em que, segundo 

Florida: 

A crescente importância da criatividade, inovação e conhecimento na 

economia abre o espaço social onde pessoas mais excêntricas, 

alternativas ou boêmias podem ser integradas em instituições 

econômicas e sociais. O capitalismo – ou, mais precisamente, as novas 

formas de empreendimento capitalista (ou seja, os laboratórios de 

pesquisa e desenvolvimento e as empresas de tipo start-up1) – estão 

ampliando seu alcance de forma a integrar indivíduos e grupos sociais 

anteriormente marginalizados no processo de criação de valor 

(FLORIDA, 2005, p. 1162).  

Apoiado em indícios estatísticos e empíricos, Florida argumenta que a emergência da 

Classe Criativa precedeu uma virada de chave nos paradigmas de crescimento urbano e 

regional, de modo que cidades com habilidade para promover as condições adequadas de 

qualidade de vida e mercado de trabalho desejadas por essa classe performaram melhor 

economicamente (FLORIDA, 2005; 2012). Desde então, uma ampla gama de pesquisadores 

tem procurado entender como o desdobramento dessa organização espacial orientada pela 

criatividade incide sobre os próprios paradigmas de planejamento urbano. A maioria desses 

estudos descontroem parte das afirmações sustentadas pelo autor, por exemplo, questionando a 

maneira pela qual a tese criativa ajudou a fundar e consolidar uma narrativa incorporada por 

formuladores de políticas públicas que assumem de maneira excessivamente otimista essa tese 

como solução viável para promover crescimento urbano em qualquer contexto (PECK, 2005; 

PRATT, 2008) ou problematizando a maneira pela qual Classe Criativa é apreendida de 

diferentes maneiras e de acordo com diversos atributos, como escala urbana, contexto 

socioespacial etc. (WAITT; GIBSON, 2009; RICH, 2013). Sobretudo, o argumento geral e 

 
1 De maneira geral, diz-se que uma empresa é do tipo Start-up quando ela existe a poucos anos, enquadra-se no 

setores de tecnologia e inovação e seus produtos e/ou soluções possuem potencial de rápido crescimento – não 

raramente se apoiando, também, em incentivos financeiros e de infraestrutura oriundos tanto do setor público 

quanto do privado e, logicamente, das parcerias público-privadas.  

 
2 No original: “The increasing importance of creativity, innovation, and knowledge in the economy opens up the 

social space where more eccentric, alternative, or bohemian types of people can be integrated into core economic 

and social institutions. Capitalism — or, more accurately, new forms of capitalist enterprise (i.e., the R&D lab 

and the startup company) — are extending their reach in ways that integrate formerly marginalized individuals 

and social groups into the value creation process.” 
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crítico à tese de Florida postula que nem sempre tornar uma cidade criativa – ou seja, dotá-la 

acriticamente de condições de infraestrutura, amenidades e reprodução produtiva a fim de atrair 

investimentos e mão de obra criativa qualificada – é a solução mais adequada para geração de 

prosperidade econômica local e regional (COSTA; LYNCH, 20213).  

Em que pese tais esforços tenham, muito apropriadamente, traçado as consequências 

socioespaciais críticas da – assim chamada – Classe Criativa, inclusive suscitando, mais 

recentemente, uma espécie de mea-culpa de Richard Florida acerca de seu otimismo quanto à 

criatividade ser o leitmotiv do desenvolvimento urbano no século atual (FLORIDA, 2017), 

algumas lacunas teórico-conceituais e empíricas permanecem abertas a esse debate, a saber: 

qual é o sentido sociológico de classe atribuído à Classe Criativa? Em que medida as práticas e 

experiências empreendidas por essa classe funcionam como elementos de transformação 

socioespacial? Quais espaços de fato são produzidos pela Classe Criativa a partir dessa 

mediação? Que geografias emergem das práticas e experiências da Classe Criativa em tais 

espaços? Trata-se, com efeito, das perguntas que se buscará responder nesta tese – a partir de 

um estudo de caso conduzido em Florianópolis, cidade que nos últimos anos vem 

reiteradamente sendo considerada – ao menos no discurso mercadológico – entre as cidades 

brasileiras mais propícias para criatividade, inovação e empreendedorismo (ENDEAVOR, s/d; 

URBAN SYSTEMS, 2022), além de concentrar 80% do contingente de trabalhadores das 

Tecnologias de Inovação e Comunicação (TIC) de Santa Catarina (ACATE, 2018).  

Destarte, o objetivo geral desta tese é analisar as práticas e experiências cotidianas da 

Classe Criativa em Florianópolis. Mais especificamente, tal intento envolve: i) revisar o debate 

acadêmico sobre o conceito de Classe Criativa, ii) identificar os espaços produzidos pela Classe 

Criativa, iii) situar tanto a Classe Criativa como seus respectivos espaços no contexto recente 

de Florianópolis e iv) explorar as maneiras pelas quais a Classe Criativa produz, frequenta e 

apreende a si própria em tais espacialidades.  

Antes de passar propriamente a essas discussões, convém registrar algumas notas em 

relação aos procedimentos metodológicos adotados no curso desta tese. Em primeiro lugar, a 

existência e relevância deste trabalho se justifica pela necessidade de imaginar alternativas ao 

planejamento e gestão do espaço urbano com vistas a promover justiça social e qualidade de 

 
3 Convém ressaltar que, de fato, esta foi a principal conclusão tirada do estágio de pesquisa doutoral que realizei 

em 2019 na Memorial University of Newfoundland, Canadá. O estudo será apresentado em maiores detalhes ao 

largo do Capítulo 2 desta tese, bem como o roteiro de entrevistas aplicado no estudo de caso desse projeto se 

encontra anexado à esta tese. 
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vida através das especificidades próprias dos lugares. Análises críticas e proposições técnicas 

conduzidas nessa seara, em que pese imbuídas de boas intenções, tendem a permanecer 

enredadas em uma compreensão da espacialidade subjugada à temporalidade, de modo que 

diferenças geográficas são imaginadas amiúde em bases epistemológicas nas quais o espaço é 

compreendido de maneira estase, enquanto o tempo é quem detém o protagonismo das ações 

de mudança. Ou, mesmo em apreensões teóricas na qual o espaço é compreendido como 

produto e condicionante das relações sociais, não raramente ele é tomado de maneira linear, 

igualmente subjugada à dimensão do tempo, implicando na apreensão do espaço como um 

modelo idealizado, fechado em si e passível de relativizações socioeconômicas próprias de 

desenvolvimentismos impostos dos quais tanto se critica e pouco se distancia.  

Assim, o que se busca é olhar para o espaço de maneira não delimitada temporalmente 

e nem tampouco a partir de estruturas conceituais pré-identificadas de cima para baixo ou de 

fora para dentro. Ao contrário, busca-se compreendê-lo como processo em constante devir a 

partir da própria experiência do sujeito (criativo) em seu ambiente (RELPH, 1985). Mais 

especificamente, a motivação basilar deste estudo (leia-se: a inquietação deste doutorando) 

reside no fato de que, tradicionalmente, os saberes mais diretamente envolvidos no 

planejamento urbano – sobretudo, advindos da Arquitetura e Urbanismo e da Geografia – 

conferem a primazia de uma compreensão cientificizada do espaço (isto é, eminentemente 

focada em seus aspectos materiais e físico-territoriais) sobre uma outra compreensão, que é 

cotidiana (ou seja, enfática da experiência ordinária e, por que não dizer, (inter)subjetiva dos 

sujeitos que o habitam). No entanto, tal primazia nem sempre encontra respaldo na realidade: 

os espaços tendem a ser apropriados à revelia da intenção de determinado planejamento ou 

desenho urbano tanto quanto as experiências e possibilidades do indivíduo sempre são limitadas 

em maior ou menor grau pelo uso do espaço imposto pelo planejamento (SOUZA, 2010; 

SENNETT, 2018). Para que se tenha certeza, nosso desejo implica em produzir uma análise da 

cidade que, recorrendo à Michel de Certeau, parte não de uma ‘Cidade-panorama’, isto é, de 

“um simulacro “teórico” (ou seja, visual), em suma, um quadro que tem como condição de 

possibilidade um esquecimento e um desconhecimento das práticas” (CERTEAU, 2014, p. 

159), senão de seu inverso, qual seja, da escala na qual: 
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vivem os praticantes ordinários da cidade. Forma elementar, dessa 

experiência, eles são caminhantes, pedestres, Wandersmänner4, cujo 

corpo obedece aos cheios e vazios de um “texto” urbano que escrevem 

sem poder lê-lo. Esses praticantes jogam com espaços que não se veem; 

têm dele um conhecimento tão cego como no corpo a corpo amoroso. 

Os caminhos que se respondem nesse entrelaçamento, poesias 

ignoradas de que cada corpo é um elemento assinado por muitos outros, 

escapam à legibilidade. Tudo se passa como se uma espécie de cegueira 

caracterizasse as práticas organizadoras da cidade habitada 

(CERTEAU, 2014, p. 159). 

Na prática, tal procedimento implica em oferecer uma contribuição à literatura acerca 

de cidades tornadas criativas em diferentes práticas, experiências e representações produzidas 

pela própria Classe Criativa a partir dos espaços em que ela se circunscreve. Dito de outra 

maneira, este trabalho é voltado a uma investigação de como essa – assim chamada – Classe 

Criativa se apropria de espacialidades, as dota de significados e símbolos e o que esse processo 

representa para a ‘metonimização’ da cidade. Não se trata, portanto, de uma tese sobre a 

geografia econômica ou economia política da criatividade e nem tampouco sobre como os 

discursos e práticas alinhados à criatividade influenciam e atraem estrategicamente a gestão de 

políticas e de investimento público-privado na cidade para si – em que pese suas devidas 

compreensões sejam obviamente imprescindíveis à análise desejada – mas sobre as imagens do 

lugar (RELPH, 1976; LYNCH, 2018) construídas e mediadas pela experiência do sujeito 

criativo.  

A fim de conectar nossas perguntas de partida e objetivos a essa operacionalização, 

adotou-se uma série de procedimentos metodológicos envolvendo pesquisa primária (composta 

por entrevistas semiestruturadas e questionários com perguntas abertas) e secundária 

(nomeadamente, via revisão de literatura), organizadas e dispostas conforme o intento de cada 

capítulo:  

O Capítulo 1 – “Tecendo conceitos: práticas espaciais e experiências geográficas” – 

apresenta duas terminologias a priori ligeiramente inteligíveis e, quiçá, similares entre si, mas 

cuja precisão teórico-conceitual e seus limites operacionais nem sempre são bem estabelecidos 

e para as quais, portanto, requer-se um trabalho inicial de conceituação e diferenciação: as 

Práticas Espaciais e as Experiências Geográficas. Em relação à primeira, entende-se, 

resumidamente, toda e qualquer prática social ou institucional – isto é, de empresas, governos 

etc. – densa de algum elemento de espacialidade, como, por exemplo, a gestão territorial de 

 
4 Em alemão, significa “homens errantes”. 
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uma atividade produtiva ou a organização espacial de um grupo social (CORRÊA, 1992; 

SOUZA, 2018). Por sua vez, as experiências geográficas estão intrinsecamente conectadas ao 

conceito de lugar na perspectiva da Geografia Humanista – qual seja, a dimensão espacial na 

qual se projetam relações de (des)afetos, memórias e símbolos e as “atividades e fenômenos 

geográficos revelam a qualidade da consciência humana” (TUAN, 1976, p. 267). Em particular, 

as experiências geográficas dizem respeito ao “domínio de sentimentos, atos e experiências de 

indivíduos nos quais eles se apreendem em uma relação distinta com seu ambiente” (RELPH, 

1985, p. 205). Com efeito, trata-se das duas categorias norteadoras da análise empreendida na 

tese. 

No Capítulo 2, intitulado “A noção de “criatividade” como elemento de transformação 

socioespacial: economia, classes e espaço”, passa-se a um efetivo aprofundamento da discussão 

teórica sobre a origem e reprodução da Classe Criativa em diferentes contextos, partindo de 

uma problematização a respeito do sentido sociológico atribuído por Richard Florida ao termo 

classe e os limites de alcance de tal operação. Em seguida, propõe-se uma releitura da Classe 

Criativa enquanto objeto sociológico a partir das teorias de Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 

1987; 1989; 1991; 2008) sobre as diferentes formas de capital (econômico, cultural, social e 

simbólico), espaço social e distinção de classes, apontando também elementos iniciais de 

compreensão de práticas espaciais com base nessa releitura. Importantemente, o conteúdo deste 

Capítulo representa a síntese teórica e empírica da pesquisa desenvolvida durante meu estágio 

doutoral realizado durante o primeiro semestre de 2019 na Memorial University of 

Newfoundland, Canadá. 

Por sua vez, o Capítulo 3 – “Situando a geografia da criatividade: dos espaços criativos 

aos terceiros lugares” – aproxima as (re)elaborações conceituais desenvolvidas nos capítulos 

anteriores das espacialidades efetivamente produzidas para abrigar as atividades produtivas da 

Classe Criativa. Tal operação parte de uma releitura crítica da tipologia dos Habitats de 

Inovação (TEIXEIRA; MATOS, 2018), aqui compreendidos como Espaços Criativos. Em 

seguida, apresenta-se um enfoque específico na ascensão recente dos Espaços de Co-working, 

uma espacialidade criativa caracterizada por flexibilidade e diversidade de usos onde 

profissionais criativos (principalmente, mas não exclusivamente autônomos) compartilham 

infraestrutura física e digital, amenidades de escritório e acesso a redes colaborativas de 

negócios sem necessariamente trabalhar no mesmo setor produtivo ou para a mesma empresa 

 
5 No original: “It refers to the entire realm of feelings, acts and experiences of individuals in which they apprehend 

themselves in a distinct relationship with their environment”. 
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(MERKEL, 2015; GANDINI; COSSU, 2019). Por fim, problematiza-se a apropriação do 

fenômeno do co-working como um novo tipo de ‘terceiro lugar’ (OLDENBURG, 1989), isto é, 

que devido a sua atmosfera informal e prenhe de criatividade como fio-condutor, promove uma 

experiência híbrida entre o local de trabalho e o local de sociabilidade (AKHAVAN, 2021). 

O capítulo 4 – “Práticas Espaciais em espaços de co-working: estudo de caso em 

Florianópolis” – contextualiza a geografia da criatividade na capital catarinense ao situar, 

brevemente, o processo histórico que conduziu a cidade a sua recente consolidação como um 

dos principais polos de TIC do Brasil. Na sequência, é apresentada a primeira parte do estudo 

de caso da tese – constituída por um mapeamento dos 37 espaços de co-working ativos na 

cidade até o final de 2019, seguido de uma análise crítica dos discursos de gestores e/ou 

proprietários de co-working coletados mediante a aplicação de nove entrevistas 

semiestruturadas. 

O quinto e derradeiro Capítulo – “Em busca do re-encaixe: experiências geográficas de 

co-workers” – finaliza o estudo de caso a partir de uma complementação inversa à conformação 

das práticas espaciais, isto é, da identificação das experiências geográficas de frequentadores 

de espaços de co-working. Tal análise é apresentada a partir dos resultados de um questionário 

aplicado de maneira online com 27 profissionais criativos que utilizam o co-working como 

lugar de trabalho. 

Nas considerações finais é apresentada uma série de reflexões, não a fim de ‘fechar’ a 

discussão, mas fornecer indícios úteis a seu desdobramento futuro a partir dos aspectos teóricos 

desenvolvidos ao longo do estudo e das principais constatações empíricas oriundas dos estudos 

de caso realizados.  
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CAPÍTULO 1: 

Tecendo conceitos: práticas espaciais e experiências geográficas 
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“Também me perguntei que matérias a pintura ou a literatura 

descobrem na cidade: do que é feita a cidade da arte e quais são os 

objetos, os edifícios, as mercadorias com que estabelece um contato 

forte, determinado ponto crucial de uma obra que parece tocar aquilo 

que está fora dela. (...) As perguntas referem-se aos modelos culturais 

construídos numa cidade para transmiti-los a seus próprios habitantes 

e aos visitantes. Não qual é a identidade dessa cidade, o que é 

desnecessário ou impossível responder, mas qual identidade essa 

cidade diz que é a sua para convencer os outros e também a si mesma” 

(SARLO, 2014, p. 3).  

 

1.1 (Re)pensando as Práticas Espaciais 

Aos olhos de cientistas urbanos mais treinados, uma primeira referência central ao termo 

prática espacial provavelmente remonta ao egrégio trabalho do filósofo e sociólogo marxista 

Henri Lefebvre, para quem a “prática espacial consiste em uma projeção em um campo 

(espacial) de todos os aspectos, elementos e momentos da prática social” (LEFEBVRE, 1991, 

p. 86). No entanto, essa definição está contida em uma relação interacional com os outros dois 

elementos que compõem a chamada tríade espacial do pensador francês, a saber: as 

representações espaciais e os espaços de representação. Desse modo, para Lefebvre, as 

práticas espaciais correspondem a um dos componentes necessários à compreensão das 

multitudes de interseções na produção do espaço; contudo, se tomadas isoladamente, não 

esgotam a análise espacial em si. Mais especificamente, trata-se da porção analítica relativa ao 

espaço percebido, isto é, às rotinas cotidianas que produzem materialmente os locais, rotas e 

redes nos quais uma sociedade realiza suas práticas sociais (LEFEBVRE, 1991). Portanto, 

isolar um componente da tríade espacial de Lefebvre resultaria em um problema de ordem 

metodológica, posto que, conforme diversos autores reivindicam, a operacionalização 

indissociável dos elementos constituintes da tríade espacial é fundamental à compreensão e 

aplicação adequadas da teoria lefebvriana do espaço social (ELDEN, 2004; WATKINS, 2005; 

SCHMID, 2008).  

Ainda no campo do marxismo, há outra abordagem a respeito de práticas espaciais 

desenvolvida especificamente no âmbito da geografia urbana brasileira: as práticas espaciais 

gerenciais/corporativas. Oferecendo menos densidade teórica em comparação à Lefebvre, mas 

boa operabilidade empírica, essa subcategoria de análise foi proposta por Roberto Lobato 

 
6 No original: “(…) spatial practice consists in a projection onto a (spatial) field of all aspects, elements and 

moments of social practice.” 
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Corrêa (CORRÊA, 1992) a partir de um breve artigo sobre a gestão do território da maior 

empresa produtora de tabaco do Brasil – o grupo Souza Cruz. Compreendida pelo autor como 

a “dimensão espacial do processo geral de gestão, confinando-se ao espaço sob controle de um 

Estado ou de uma dada empresa” (CORRÊA, 1992, p. 35), a gestão de um território envolve 

controlar a organização de um determinado espaço em relação a suas formas, funções, 

processos e fluxos. Assim como Lefebvre, Roberto Lobato Corrêa reivindica a primazia da 

estrutura – isto é, do gerenciamento do espaço – sobre a agência – e o faz em uma posição 

marcadamente crítica dos resultados gerados por esse tipo específico de prática: gestão desigual 

do espaço com vistas a maximizar a eficiência na acumulação de capital e das condições de 

produção. No entanto, empenhado em oferecer um quadro mais empiricamente operável do que 

teoricamente descritivo, o geógrafo brasileiro forneceu cinco tipos gerais de práticas espaciais 

gerenciais úteis à análise da gestão de território das grandes corporações, conforme disposto no 

Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Tipologia das Práticas Espaciais Gerenciais/Corporativas 

Tipo de Prática Espacial Descrição 

Seletividade espacial 

Decisões locacionais de uma corporação com base em atributos de 

interesse (proximidade de matéria-prima, fontes de energia, 

presença portuária, presença de mão-de-obra qualificada etc.) 

Fragmentação/remembramento 

espacial 

Decisões operacionais que ora dividem, ora aglutinam as unidades 

espaciais de uma corporação em função da intensificação ou 

desaceleração da atividade produtiva. 

Antecipação espacial 

Localização de uma atividade produtiva em um dado espaço antes 

que condições favoráveis ao seu desenvolvimento tenham sido 

satisfeitas (antecipação da criação de um mercado consumidor, 

oferta de matéria-prima etc.) 

Marginalização espacial 
Perda da importância de uma localização em decorrência de 

transformações econômicas, políticas ou tecnológicas. 

Reprodução da região produtora 

Expansão de uma mesma atividade produtiva para uma nova 

localização, viabilizada por meio da inovação, difusão de 

conhecimento etc. 

Fonte: adaptado de Correa (1992, 2017). 

 

Retornando à Lefebvre, se, por um lado, trabalhar isoladamente com sua perspectiva de 

prática espacial implicaria em um problema de método, por outro lado é possível tomá-la como 

ponto de partida sem, por isso, entrar em débito com a corrente de pensamento do filósofo 
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francês. É isso que argumenta o geógrafo Marcelo Lopes de Souza (SOUZA, 2018). De acordo 

com o autor, para além de diferenças teórico-conceituais com o pensamento de Lefebvre, 

quando uma contribuição filosófica significativa é realizada, em certa medida se torna 

compreensível e esperável sua releitura adaptativa para dar conta de outros contextos e 

necessidades de pesquisa.  

Assim, o autor avança para compreender as práticas espaciais como “práticas sociais em 

que a espacialidade (a organização espacial, a territorialidade, a “lugaridade”...) é um 

componente nítido e destacado da forma de organização, meio de expressão ou objetivos a 

serem alcançados” (SOUZA, 2018, p. 241). Acima de tudo, o autor se afasta de Lefebvre ao 

afirmar que é imprescindível considerar toda prática espacial – e, por extensão, social – a partir 

das ações sociais, fazendo assim uma referência direta ao objeto de estudo sociológico de Max 

Weber. No entanto, Souza também rejeita qualquer rótulo weberiano em sua elaboração, 

argumentando que a agência possui tanta importância quanto a estrutura na compreensão das 

práticas espaciais. 

Portanto, considerando que as práticas espaciais são “práticas sociais densas de 

espacialidade” (SOUZA, 2018, p. 246), o também geógrafo brasileiro direciona sua 

operacionalização conceitual para lidar com uma ampla gama de dimensões espaciais das ações 

sociais – da identidade de um grupo a uma organização política. Mais especificamente, Souza 

constrói essa elaboração para se referir às práticas espaciais insurgentes – um conjunto de seis 

ações sociais generalizáveis estruturadas com o objetivo de transformar ou subverter 

politicamente a realidade a partir de elementos da espacialidade (Quadro 2). Tais práticas estão 

relacionadas principalmente a movimentos libertários e revolucionários ou até mesmo a 

movimentos sociais urbanos recentes. No primeiro caso, o autor cita como exemplos as 

insurgências anarquistas das guerras civis da primeira metade do século XX, como na Ucrânia, 

Rússia e Espanha. Já o segundo caso está, de fato, mais associado às apropriações 

contemporâneas de elementos espaciais como maneira de transgredir a ordem – por exemplo, 

o grafite como uma prática espacial silenciosa (SOUZA, 2018). No entanto, Marcelo Lopes de 

Souza reafirma que sua proposta não esgota as possibilidades relacionadas a esse tipo de prática, 

nem impede que diferentes tipos de práticas espaciais sejam considerados com base em outras 

perspectivas de ação social. 
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Quadro 2 - Tipologia das Práticas Espaciais Insurgentes 

Tipo de Prática Espacial Descrição 

Territorialização em sentido 

estrito 

Apropriação e controle de determinados espaços específicos por tempo 

indeterminado e por meio ou com ajuda da presença física. (protestos, 

ocupações etc.) 

Territorialização em sentido 

amplo 

Apropriação e controle de espaços identificados por um período maior, 

desafiando à ordem legal e quebrando as regras espaciais impostas pelo 

Estado mediante símbolos provocativos, porém sem presença física 

permanente (grafite, intervenções artísticas etc.) 

Refuncionalização/reestruturação 

do espaço material 

Ajustes do ambiente construído a novas necessidades e funções, 

decorrentes de novas relações sociais. 

Ressignificação dos lugares 

Utilização de elementos culturais, simbólicos ou narrativos de uma dada 

localização como representação espacial na disputa da imagem do lugar 

entre agentes sociais hegemônicos e não-hegemônicos. 

Construção de circuitos 

econômicos alternativos 

Desenvolvimento de alternativas ao capitalismo e suas relações de 

produção, comercialização e consumo (economia circular, economia 

compartilhada etc.) 

Construção de redes espaciais 

Integração de experiências de resistência em diversos níveis (local, 

regional etc.) de modo a criar visibilidade às demandas e protestos e 

gerar solidariedade e ajuda mútua entre ativismos e ativistas em diversos 

lugares. 

Fonte: adaptado de Souza (2018). 

Enquanto as práticas espaciais insurgentes são, em grande parte, elaboração própria de 

Souza, outros esforços para mapear e teorizar ativismos e resistências sociais relacionados à 

(re)produção e apropriação do espaço ecoam cada vez mais dentre os estudiosos urbanos. Nesse 

sentido, destacam-se o surgimento de experiências como a Primavera Árabe e os Movimentos 

Occupy nas últimas duas décadas (ver literatura compilada no editorial de UITERMARK et al., 

2012). Outras importantes teorizações a respeito do urbanismo insurgente (MIRAFTAB, 2009) 

e urbanismo de guerrilha/tático (IVESON, 2013; FINN, 2014; TALEN, 2014; LYDON; 

GARCIA, 2015) também tem contribuído na compreensão de como se dá, efetivamente, a 

operacionalização dessas práticas. Por fim, uma coleção de vários estudos, ensaios e entrevistas 

lançada recentemente (DODD, 2019) oferece uma abordagem, de fato, fortemente semelhante 



28 

 

 

 

às práticas espaciais insurgentes, na medida em que aborda práticas espaciais a partir de um 

ponto de vista sobre o senso de agência através do engajamento no espaço e no lugar. 

Curiosamente, porém, nenhuma correlação com Souza foi identificada nesta publicação e vice-

versa. 

Quer seja pela via da estrutura ou da agência, e descontado o arcabouço teórico 

Lefebvriano – que, convém repetir, não será utilizado nesta tese – as práticas espaciais se 

apresentam como conceito relativamente formatado: são práticas sociais, empresariais ou 

político-administrativas dotadas de algum elemento de espacialidade, através do qual se busca 

uma resolução objetiva (maximização de lucros, disputa de poder, reconhecimento político 

etc.). Ao mesmo tempo, Lobato Corrêa e Lopes de Souza concordam com o fato de que é um 

conceito eminentemente aberto em relação ao objeto de investigação. De grandes 

conglomerados industriais, como a Souza Cruz, aos movimentos sociais urbanos 

contemporâneos, quaisquer ações engendradas por indivíduos ou grupos com incidência sobre 

o espaço se reflete, por excelência, em uma prática espacial a ser mapeada. Com base nessas 

ideias, nesta tese se buscará compreender quais são os elementos de espacialidade relacionados 

às ações engendradas pela – assim chamada – Classe Criativa.   
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1.2 Lugares híbridos e as experiências geográficas do ser-no-mundo 

O interesse pelo conceito de ‘lugar’ remonta à antiga filosofia grega (CRESWELL, 

2015) e é indiscutivelmente compartilhado por diversas disciplinas, em que pese sua 

centralidade para a Geografia seja tanto evidente como a “Astronomia tem os céus e a História 

tem o tempo” (SEAMON; SOWERS, 2008, p. 437). Mesmo na epistemologia geográfica, 

elaborações sobre os significados dos lugares advém de diversas perspectivas, tais como 

Marxismo, Pós-Estruturalismo, Fenomenologia/Existencialismo, dentre outras (para uma 

revisão completa, ver CRESSWELL, 2004; 2015). Essa última, amplamente reconhecida no 

pensamento geográfico como ‘corrente humanista’, é de interesse substancial a presente Tese 

– e é sobre ela que desdobrar-se-á a abordagem do conceito de lugar neste trabalho.  

Há razoável consenso de que dois trabalhos foram pioneiros na aproximação entre 

geografia e fenomenologia, em que pese evidentemente anteriores ao surgimento da corrente 

em si: “O Homem e a Terra”, obra do francês Eric Dardel (DARDEL, 2015), originalmente 

publicada em 1952, e o artigo intitulado “Geography, Experience and Imagination: Towards a 

Geographical Phenomenology” do estadunidense David Lowenthal, publicado no início da 

década de 1960 na prestigiosa revista Annals of the American Association of Geographers 

(LOWENTHAL, 1961). Contudo, à exemplo da virada crítica da geografia de base marxista, a 

abordagem humanística se consolidou de fato a partir da década de 1970 como um importante 

ponto de virada na geografia humana, sobretudo na América do Norte, então dominada por 

métodos quantitativos e modelos matemáticos (ENTRIKIN, 1976). Dentre os diversos 

estudiosos que desenvolveram debates proeminentes nesse movimento (ver LEY; SAMUELS, 

2014; HOLZER, 2016), dois geógrafos, o sino-americano Yi-Fu Tuan e o galês Edward Relph, 

radicados respectivamente nos Estados Unidos e no Canadá, são de particular importância ao 

desenvolvimento desta corrente do pensamento. Seus trabalhos remontam largamente a 

algumas das principais referências da filosofias fenomenológica e existencialista, tais como 

Edmund Husserl, Maurice Merlau-Ponty e Martin Heidegger, dentre outros. Este último, em 

particular, possui aquela que é, talvez, a elaboração-chave ao pensamento humanista na 

geografia: a noção de ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2005). Sem quaisquer pretensões de 

adentrar ao debate eminentemente ontológico sobre as relações entre geografia e fenomenologia 

– cuja devida apropriação escapa ao repertório teórico-conceitual deste doutorando e se situa 

para além da análise proposta nesta Tese, em que pese tenha sido recentemente elaborada por 

 
7 No original: “Geographers have long spoken of the importance of place as the unique focus distinguishing 

geography from other disciplines. Astronomy has the heavens, History has time, and Geography has place.” 
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geógrafos brasileiros (ver: MARANDOLA Jr. et al., 2012; HOLZER, 2016; OLIVEIRA, 2017; 

MARANDOLA Jr., 2021) – limito-me a balizar tal aproximação de Heidegger a partir das 

palavras do próprio Yi-Fu Tuan, em artigo de 1971 escrito para o periódico “The Canadian 

Geographer”: 

A fenomenologia e o existencialismo são duas escolas proeminentes e 

relacionadas do pensamento europeu que praticamente não tiveram 

impacto na geografia. Isso não é surpreendente. Em primeiro lugar, a 

estrutura da ciência objetiva parece plenamente satisfatória para os 

praticantes modernos da geografia, porque o espaço é a única dimensão 

da realidade que pode ser manipulada mais prontamente pelas 

ferramentas analíticas da ciência: o tempo é o problema real, a menos 

que ele seja concebido como reversível, tal qual é a distância. Os 

geógrafos se apegaram a uma coisa boa no “espaço” porque ele é 

estritamente mensurável: quanto mais nos afastamos dos conceitos 

elementares de espaço, mais difícil é relacionar medida com o que é 

medido. Em segundo lugar, grande parte da filosofia continental 

europeia está escrita em alemão difícil e em francês não muito claro. 

Além disso, Husserl certa vez caracterizou a fenomenologia como 

“descrição psicológica”; e a familiaridade com as obras do 

fenomenólogo francês Merleau-Ponty sugere que esse tipo de 

pensamento tem pouco a dizer à ciência física; ela [fenomenologia] é 

diretamente relevante para a psicologia e a literatura na medida em que 

esses campos se preocupam principalmente com a natureza da 

experiência e com o significado de ser humano. Tais interesses parecem 

bastante distantes das preocupações cotidianas do geógrafo: mas não 

deveriam ser, pois o fenomenólogo não estuda nem o “ser” em abstrato 

nem o “mundo” em abstrato, mas o “ser-no-mundo”. Essa abordagem 

é claramente importante para a antropologia e, de fato, os antropólogos 

fizeram uso substancial da perspectiva fenomenológica ao estudar a 

natureza da experiência cultural. [Contudo,] [e]sta perspectiva não é 

menos importante para os geógrafos, pois sua busca – amplamente 

concebida – é também a compreensão do “ser-no-mundo” (TUAN, 

1971, p. 1918). 

 
8 No original: “Phenomenology and existentialism are two prominent and related schools of European thought 

that have made practically no impact on geography. This is not surprising. In the first place the framework of 

objective science seems fully satisfactory to geography’s modern practitioners, because space is the one dimension 

of reality that the analytical tools of science can most readily manipulate: time is the real problem unless it is 

conceived as reversible like distance. Geographers have latched on to a good thing in “space” for it is strictly 

measurable: the further one departs from the elementary concepts of space the more difficult it is to relate the 

measure to what is measured. Secondly, much of European Continental philosophy is written in difficult German 

and in not-much-clearer French. Moreover, Husserl at one time characterized phenomenology as “psychological 

description”; and familiarity with the works of the French phenomenologist Merleau-Ponty suggests that this type 

of thinking has little to say to physical science; it is directly relevant to psychology and literature in so far as these 

fields are concerned primarily with the nature of experience and with the meaning of being human. Such interests 

seem rather remote from the workaday concerns of the geographer: yet it ought not to be, for the phenomenologist 

studies neither “man” in the abstract nor the “world” in the abstract but “man-in-the-world.’’ The approach is 

clearly of importance to anthropology, and in fact anthropologists have made substantial use of the 

phenomenological perspective in studying the nature of cultural experience. The perspective is no less important 

to the geographer for his quest - broadly conceived - is also the understanding of “man-in-the-world.” 
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Essa poderosa passagem permite sugerir que o espaço (para geógrafos) se situa como a 

própria noção de mundo (para os filósofos fenomenológicos e existencialistas) e, mais do que 

isso, viabiliza um tipo de análise espacial a ser realizada de acordo com as experiências, atitudes 

e intenções do sujeito em relação ao seu espaço. Dito de outra forma, se a geografia lida 

amplamente com o ‘mundo’, logo seu próprio objeto de investigação não é senão o ‘ser-no-

mundo’. Na esteira dessa reflexão inicial, depreende-se que a corrente humanista da geografia 

visa, portanto, compreender especificamente “como as atividades e os fenômenos geográficos 

revelam a qualidade da consciência humana” (TUAN, 1976, p. 2679).  

Sobretudo, é ao largo da obra de Edward Relph (1976; 1985; 2016) que se encontra 

respaldo conceitual e empírico para operacionalizar o “ser-no-mundo” como objeto geográfico. 

Para esse autor, tal conexão pode ser considerada em termos de experiências geográficas de 

regiões, paisagens, espaços e lugares. Em particular, o termo (“experiências geográficas”) trata 

de uma derivação, proposta pelo próprio autor, do célebre estudo “As Variedades das 

Experiências Religiosas” do filósofo e psicólogo estadunidense William James10. De acordo 

com a interpretação oferecida por Relph acerca da obra de seu interlocutor, há uma diferença 

basilar entre a religião institucional (isto é, as igrejas, rituais etc.) e a religião pessoal (ou seja, 

as experiências vivenciadas de acordo com aquilo que indivíduos consideram ser divino – 

estado de fé, percepção espiritual, hipnose, centro de consciência etc.). Enquanto a primeira 

mantém apenas uma influência secundária e relativamente hermética sobre os indivíduos, é na 

religião pessoal – mais precisamente nas diversas possibilidades de relações que diferentes 

indivíduos mantém com suas respectivas experiências, ou seja, na própria experiência religiosa 

– que residem os aspectos mais clarividentes sobre a prática da religião, que inclusive não 

necessitaria, a priori, nem de cerimônia nem de instituição para ocorrer11. Com apropriada 

astúcia, Relph retraduz o raciocínio de James em termos geográficos para propor que: 

 

 
 
9 No original: “Humanistic geography (…) specifically tries to understand how geographical activities and 

phenomena reveal the quality of human awareness.”   

 
10 William James é notoriamente conhecido por ter fundado, ao lado de Charles Peirce, John Dewey e outros, o 

Pragmatismo, corrente filosófica forjada entre a virada do Século XIX para XX nos Estados Unidos cuja tese 

principal sustenta as práticas (isto é, as experiências e o empirismo) como instrumento de interpretação e controle 

da realidade (JAMES, 1997).  

 
11 Esta compreensão das diferentes experiências religiosas, tal qual Relph atribui a James, de fato parece ir ao 

encontro do pressuposto pragmatista exposto na nota de rodapé anterior: é a ênfase na experiência – isto é, a própria 

prática religiosa do indivíduo, e não da instituição – que é alçada como instrumento de interpretação da realidade. 
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Experiência geográfica é um termo menos familiar, embora 

possivelmente um fenômeno mais comum do que experiência religiosa. 

Refere-se a todo o domínio de sentimentos, atos e experiências de 

indivíduos nos quais eles se apreendem em uma relação distinta 

com seu ambiente. Essas experiências não são tão intensas quanto as 

do divino, mas também não são as duas sempre mutuamente exclusivas: 

os deuses são regularmente encontrados em vistas do topo das 

montanhas. Como as da religião institucional, as definições da 

geografia acadêmica apresentam problemas. Os praticantes da 

geografia raramente concordam com os objetivos e métodos de seu 

assunto, que agora é definido de várias maneiras como uma ciência 

racional das localizações, o estudo das relações pessoa-ambiente no 

espaço, o estudo da organização espacial e assim por diante. O que os 

geógrafos fazem em suas pesquisas e escritos não tem um foco comum 

identificável. Só podemos concluir que a geografia não tem uma 

definição única, mas é um substantivo coletivo que abrange uma 

variedade de abordagens e objetivos (RELPH, 1985, p. 2012 - grifo 

nosso). 

Conforme mencionado, Relph atribui possibilidades de experiências geográficas a 

quatro das principais categorias de análise da geografia: região, paisagem, espaço e lugar. Sem 

embargo, convém reafirmar, em linha com a citação acima, que essas experiências existem em 

contraposição ao que o autor chama de “geografia acadêmica moderna” – isto é, as sucessivas 

progressões racionais da geografia científica, cada vez mais quantitativamente mensuráveis e, 

em igual proporção, afastada dos sentimentos, afetos e sensações que indivíduos mantêm com 

seu ambiente. Dito de outra maneira, as experiências geográficas existem em uma relação pré-

científica dos indivíduos com seu entorno, a partir de como se estrutura a própria vivência do 

ser-no-mundo13.  

 
12 No original: “Geographical experience is a less familiar term, though possibly a more ordinary phenomenon 

than religious experience. It refers to the entire realm of feelings, acts and experiences of individuals in which 

they apprehend themselves in a distinct relationship with their environment. These experiences are not as intense 

as those of the divine, but neither are the two always mutually exclusive: the gods are regularly encountered in 

views from mountain top. Like those of institutional religion, definitions of academic geography pose problems. 

The practitioners of geography have rarely agreed on the aims and methods of their subject, which is now variously 

defined as a rational science of locations, the study of person-environment relations in space, the study of spatial 

organization, and so on. What geographers do in their research and writing has no identifiable common focus. It 

can only be concluded that geography has no single definition but is a collective noun embracing a variety of 

approaches and aims.” 

 
13 Neste sentido, se considerarmos, junto com Marcelo Lopes de Souza, que o território é “um espaço definido por 

e a partir de relações de poder” (SOUZA, 2018, p. 78) e que “o poder não é uma “coisa”, algo que possa ser 

estocado; ele “não pode ser armazenado e mantido e reservado para casos de emergência, como os instrumentos 

da violência: só existe em sua efetivação” (ARENDT apud SOUZA, 2018, p. 79), poderíamos pensar, para além 

de região, paisagem, espaço e lugar, sobre a experiência geográfica do território, isto é, sobre a relação pré-

científica de uma comunidade submetida ao domínio de uma força externa com o seu entorno. Como seria, por 

exemplo, a experiência geográfica dos residentes de áreas controladas pela milícia? 
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A respeito da categoria de região, Relph sugere que, do ponto de vista da experiência 

geográfica, trata-se de uma profunda identificação de um indivíduo com sua origem – que 

implica, sobretudo, em sua personalidade: “a identidade com uma região pode ser um tanto 

superficial e envolver simplificações de diferenças pessoais e locais, mas precede qualquer 

tentativa acadêmica e geográfica de classificar regiões” (RELPH, 1985, p. 2214). Por sua vez, 

as paisagens da experiência geográfica existem apenas no aqui e agora; são efêmeras e 

indeterminadas: “à medida que avançamos, a paisagem também se move, sempre lá, à vista, 

mas fora de alcance. Uma paisagem inclui uma infinidade de coisas, de equipamentos, mas não 

pode ser reduzida a essas coisas” (RELPH, 1985, p. 2315). Já em relação à experiência 

geográfica do espaço, o autor recupera Eric Dardel para traçar uma imaginativa (ainda que 

anedótica) distinção entre o espaço geométrico – aquele que é neutro, homogêneo e uniforme, 

o próprio objeto por excelência da geografia científica – e o espaço geográfico, que se 

diferencia por seu caráter de unicidade: “o espaço geográfico é único; tem nome próprio: Paris, 

Champagne, Saara ... tem um horizonte, uma forma de superfície, uma cor e uma densidade” 

(DARDEL apud RELPH, 1985, p. 2516). Quando modificada pelo homem, a espacialidade, na 

experiência geográfica, transmite os objetivos e projeções de atitudes e crenças humanas 

(RELPH, 1985). Contudo, é na noção de ‘lugar’ que reside a chave para pensar sobre as 

experiências geográficas por excelência, haja vista que, de acordo com o autor, elas começam 

nos lugares – e apenas depois vão aos espaços, paisagens e regiões. Sobre esta primazia, Relph 

é taxativo e definitivo: 

Embora o lugar esteja intimamente relacionado ao espaço e à paisagem, 

sua dimensão experiencial é qualitativamente diferente daquela da 

paisagem ou do espaço. Esses últimos são parte de qualquer encontro 

imediato com o mundo e, enquanto posso ver, não posso deixar de vê-

los, não importa qual seja o meu propósito. Não é assim com os lugares, 

pois eles são construídos em nossas memórias e afetos por meio de 

encontros repetidos e associações complexas. As experiências de lugar 

são necessariamente aprofundadas no tempo e qualificadas pela 

memória. Na experiência geográfica, um lugar é uma origem; é onde se 

 
14 No original: “Identity with a region in this way may be rather superficial and involve simplifications of personal 

and place differences, but it does precede any academic, geographical attempt to classify regions.”  

 
15 No original: “As we move, so the landscape moves, always there, in sight but out of reach. A landscape includes 

a multitude of things, of equipment, yet it cannot be reduced to these things.” 

 
16 No original: “Geographical space is unique; it has its own name: Paris, Champagne, the Sahara ... it has a 

horizon, a surface form, a color and density.” 
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conhece os outros e se é reconhecido pelos outros; é de onde se vem e 

de onde se é. (RELPH, 1985, p. 2617). 

Aqui, retomo a noção preliminar de ‘lugar’ – agora apropriadamente substanciada pelo 

aporte conceitual humanístico – como esfera de intersubjetividades, relações simbólicas e 

identidades projetadas no espaço geográfico, cuja experiência geográfica se retraduz na mais 

remota das relações pré-científicas do indivíduo com o seu entorno. Para que não haja dúvidas, 

ao diferenciar ‘lugar’ de ‘espaço’, Yi-Fu Tuan forneceu uma definição que, inequivocamente, 

é uma flagrante chamada de atenção à noção abstrata, por vezes intercambiáveis, que os 

sentidos de ‘espaço’ e ‘lugar’ assumem em grande parte das ciências – sobretudo – sociais: 

Na experiência, o significado de espaço frequentemente se funde com 

o de lugar. “Espaço” é mais abstrato do que “Lugar”. O que começa 

como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o 

conhecemos melhor e o dotamos de valor. Os arquitetos falam sobre as 

qualidades espaciais do lugar; podem igualmente falar das qualidades 

locacionais do espaço. As ideias de “espaço” e “lugar” não podem ser 

definidas uma sem a outra. A partir da segurança e estabilidade do lugar 

estamos cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça do espaço, e 

vice-versa. Além disso, se pensamos no espaço como algo que permite 

movimento, então lugar é pausa; cada pausa no movimento torna 

possível que localização se transforme em lugar (TUAN, 1983, p. 6). 

Similarmente, Edward Relph, em sua obra seminal “Place and Placelessness” (RELPH, 

1976) também delineou uma relação entre lugar e espaço baseada na significância de um ao 

outro, porém com alguma profundidade adicional. A partir do que foi elaborado até o momento, 

podemos assumir que a experiência geográfica é heterogênea e possui diferentes modos, cada 

qual com sua importância. Para Relph, a ideia de lugar é particularmente ligada a um desses 

modos – o espaço ‘existencial’ ou ‘vivido’, descrito pelo autor como sendo a “estrutura interna 

dos espaços tal qual ele nos aparece em nossas experiências concretas do mundo enquanto 

membros de um grupo cultural” (RELPH, 1976, p. 1218). 

Portanto, um lugar só pode ser analisado através de seu sentido, um “sentido de lugar” 

vivenciado intermitentemente de acordo com as intenções e experiências cotidianas dos 

 
17 No original: “Although place is closely related to space and landscape, its experiential dimension is qualitatively 

different from that of landscape or space. The latter are part of any immediate encounter with the world, and so 

long as I can see I cannot help but see them no matter what my purpose. This is not so with places, for they are 

constructed in our memories and affections through repeated encounters and complex associations. Place 

experiences are necessarily time-deepened and memory-qualified. In geographical experence, a place is an origin; 

it is where one knows others and is known to others; it is where one comes from and it is one's own.” 
18 No original: “Existential or lived-space is the inner structure of space as it appears to us in our concrete 

experiences of the world as members of a cultural group.” 
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indivíduos. Importantemente, embora o conceito de lugar se constitua no início das experiências 

geográficas, isso não significa dizer que as análises empreendidas a partir desta categoria devam 

ser conduzidas à luz das intenções individuais. Na verdade, essa operação seria inviável. Em 

primeiro lugar, a tarefa consiste em compreender como as imagens de um lugar 

progressivamente produzidas através das vivências dos indivíduos assumem um caráter 

coletivo e/ou massificado. Através desse entendimento, tanto possível é reconhecer e interpretar 

os diferentes ‘sentidos de lugar’.  

Assim, o ‘sentido de lugar’ pode ser classificado, a priori, como autêntico ou 

inautêntico. No primeiro caso, trata-se de uma atitude direta e genuína em relação à experiência 

de todo o complexo de identidade dos lugares – quanto mais os lugares são vivenciados sem 

uma interferência externa determinando ou influenciando como eles deveriam ser sentidos, 

mais se aproximam de uma compreensão “pura” de seus significados como produtos das 

intenções humanas. O sentido de lugar autêntico é compreendido por Relph através do termo 

Placeness. Inversamente, um sentido de lugar inautêntico diz respeito aos diversos processos 

que enfraquecem a identidade dos lugares ao ponto em que eles não apenas se assemelham 

visualmente, como sua apreensão também “oferece as mesmas possibilidades vazias para sua 

vivência” (RELPH, 1976, p. 9019). Neste caso, trata-se do que o autor chama de Placelessness. 

Haja vista que essa obra (RELPH, 1976) não possui tradução para português, é 

particularmente desafiadora a tarefa de encontrar um cognato para Placeness e Placelessness. 

Contudo, partindo do princípio que “place” significa, literalmente, ‘lugar’ e o sufixo “ness” 

indica a “qualidade ou estado” do substantivo relacionado, parece adequado sugerir que a 

junção das duas palavras indica a qualidade ou estado do lugar, isto é, sua “lugaridade”. Em 

relação ao termo Placelessness, verifica-se que entre o “Place” e o “Ness”, ou seja, entre o 

lugar e o seu estado ou qualidade, há o adjetivo “less”, literalmente traduzido como “menos” 

(mas podendo indicar também “ausência”). Portanto, se “Place + Ness” pode ser 

compreendido como “Lugaridade”, a junção entre “place + less + ness” é passível de ser 

interpretada como o lugar (place) sem (less) seu estado ou qualidade (ness), ou seja, um lugar 

no qual se verifica uma ausência de lugaridade ou, ainda, um lugar-sem-lugaridade. Esse 

raciocínio acompanha o de Souza, que apropriadamente sugere traduzir placelessness como 

‘não-lugaridade’, referindo-se a tal termo como emblemático de um sentido de lugar do 

 
19 No original: “An inauthentic attitude towards places is transmitted through a number of processes (...) that is, 

a weakening of the identity of places to the point where they not only look alike but feel alike and offer the same 

bland possibilities for experience.” 
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capitalismo contemporâneo, que “impessoaliza, atomiza e massifica [e] também gera reações 

psicológicas como a necessidade de familiarizar-se (ou mesmo apegar-se) a certos espaços – 

tornados, assim, lugares –, por mais que a vivência deles traga as marcas da velocidade e da 

falta de intimidade (SOUZA, 2018, p. 124). Em suma, se o sentido de lugar autêntico precede 

uma distinção e denota uma lugaridade (placeness), podemos deduzir que a inautenticidade do 

sentido de lugar diz respeito à mesmice e encoraja uma ausência de lugaridade/lugar-sem-

lugaridade/não-lugaridade (placelessness).  

Conforme adiantado acima na referência à Souza, a preocupação de Relph se 

concentrava na crescente proliferação de lugares-sem-lugaridade, emblemáticos do modelo de 

desenvolvimento urbano e regional amplamente adotado no período pós-guerra e responsável 

por reconfigurar paisagens e conduzir um processo sem precedentes de promoção de espaços 

habitacionais, laborais e de consumo baseados na promoção de ‘mesmices’ em detrimento da 

aniquilação da diversidade da experiência geográfica20 (RELPH, 2016). À título de 

exemplificação, o autor problematiza as paisagens do turismo, cuja influência 

homogeneizadora gerou efeitos visíveis na medida em que “todos os lugares parecem ser os 

mesmos – a destruição da paisagem local e regional que muitas vezes iniciou o turismo, e sua 

substituição pela arquitetura turística convencional e paisagem sintética e pseudolugares” 

(RELPH, 2016, p. 9321). A figura 1 ilustra bem o debate: à esquerda, um hotel localizado em 

La Grande-Motte, região turística ao sul da França; à direita, o “Club Wyndham”, hotel 

localizado em Waikiki, no Havaí – e o mesmo raciocínio poderia ser aplicado a centros de 

 
20 Também por essa razão, faz-se mister esclarecer que não é nosso desejo, muito menos intenção, associar a essa 

compreensão o conceito antropológico de “não-lugar”, proposto por Marc Augé (AUGÉ, 1994) para designar os 

espaços de convivência, consumo ou permanência com o qual um indivíduo supostamente não desenvolve nenhum 

tipo de afeto, como, por exemplo, shopping centers, hotéis, aeroportos etc. Embora muitos desses espaços sejam, 

de fato, lugares-sem-lugaridade, há uma diferença sutil, porém fundamental entre as abordagens. Para Augé, a 

ausência de afeto é pré-requisito à constituição de um não-lugar, o que implica em uma problemática interpretativa. 

Novamente, Souza coloca bem a questão a partir da ideia de aeroportos como não-lugares: “o que dizer no caso 

de frequent flyers que, de um modo ou de outro, acabam se apegando a certos aeroportos ou a partes deles (como 

um restaurante), e tendo-os como extensões de suas casas? (SOUZA, 2018, p. 124). Tal questionamento é 

sustentado empiricamente: um estudo sobre formas de comunicação e relacionamentos entre adolescentes 

imigrantes na Itália oferece indícios de que o shopping center, tido como a catedral dos não-lugares, é efetivamente 

o lugar preferido desses jovens, não em função de atividades consumistas, mas para socializar e encontrar amigos 

(LAZZARI, 2012). Para Relph, em contrapartida, a ausência-de-lugaridade não implica em ausência de afeto e 

sentimentos. Pelo contrário, a experiência geográfica existe; porém, dotada de intenções e vivências inautênticas, 

isto é, incorporadas de maneira massificada e acrítica. O próprio exemplo dos adolescentes imigrantes na Itália 

resta inequívoca esta diferença: para eles, o shopping – um espaço massificado e produtor de um sentido de lugar 

inautêntico – é um lugar de construção e manutenção de afetos e sentimentos. 

 
21 No original: “Tourism is an homogenizing influence and its effects everywhere seem to be the same - the 

destruction of the local and regional landscape that very often initiated the tourism, and its replacement by 

conventional tourist architecture and synthetic landscape and pseudo-places.” 
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convenções, blocos de conjuntos habitacionais, dentre outros espaços efetivamente 

desenvolvidos entre a década de 1950 e 1970 sob à égide do urbanismo modernista22. No 

entanto, nenhum ‘sentido de lugar’, autêntico ou inautêntico, se cristaliza no tempo. Afinal de 

contas, se o mundo muda constantemente, assim também o faz o ser-no-mundo. 

Figura 1 - Arquiteturas Homogeneizadoras do Turismo 

 

Fontes: Pixabay e Club Wyndham23. 

Consequentemente, as experiências geográficas estão sempre em seu devir. De fato, 

recentemente, por ocasião de uma obra comemorativa do quadragésimo aniversário do 

lançamento de Place and Placelessness (RELPH, 2016) o autor, em um curto ensaio, revisitou 

algumas de suas ideias fundacionais e, em retrospectiva, considerou que: 

[O] que acontecia nos anos 1970 como uma oposição entre lugaridade 

e lugar-sem-lugaridade subsequentemente evoluiu para algo que parece 

uma fusão na qual ambas as perspectivas estão emaranhadas [...] O 

enfraquecimento dessa distinção outrora clara [...] foi desde então 

acelerado pelo aumento da mobilidade, migrações internacionais e 

comunicações eletrônicas, e juntos transformaram lugares de todas as 

partes em redes híbridas de distinção e semelhanças [...] O paradoxo 

do lugar agora reside no fato de que embora esses dois aspectos 

podem ser diferenciados, é virtualmente impossível tomá-los de 

forma separada (RELPH, 2016, p. 20-2124 - grifo nosso). 

 
22 Os efeitos do urbanismo modernista na configuração do espaço urbano a partir da segunda metade do Século 

passado foi o objeto de investigação de minha dissertação de mestrado (COSTA, 2014), onde foi empreendida 

uma análise pormenorizada sobre como esse paradigma influenciou a estruturação da mobilidade (e, efetivamente, 

da urbanização) de Florianópolis, sobretudo a partir do Plano Diretor de 1976, tal qual ela se compreende até hoje: 

primazia do rodoviarismo e do automóvel particular sobre o transporte coletivo, com tecido urbano pouco 

adaptável a mudanças estruturais visando modos de deslocamento não-motorizados. 

 
23 Convém ressaltar que ambos os exemplos, em La Grande-Motte e em Waikiki, são originalmente apresentados 

em “Place and Placelessness” (RELPH, 1976, p. 94). Contudo, em função da baixa qualidade gráfica do exemplar 

digital disponível da obra, foi necessário recorrer ao banco online Google Imagens para encontrar fotos adequadas 

dos locais – em que pese evidentemente atualizadas. 

 
24 No original: “(...) what appeared in the 1970s as an opposition between place and placelessness has 

subsequently evolved into something that seems like a fusion in which the two are tangled together (…) This 
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Central a essa reelaboração do caráter híbrido que o sentido de lugar assume na 

contemporaneidade – isto é, oferecendo, ao mesmo tempo, lugaridades e não-lugaridades – é a 

sempre pertinente, porém nunca finalizada, discussão sobre a aceleração da vida cotidiana no 

tempo e no espaço frente aos avanços tecnológicos comunicacionais e de transportes. Até certo 

ponto, a passagem acima traz pouca novidade, posto que tal compreensão tem sido 

exaustivamente desenvolvida ao largo das últimas décadas e se encontra em permanente 

concorrência entre abordagens distintas, tais como a supermodernidade (AUGÉ, 1994), 

liquefação da modernidade (BAUMAN, 2001) hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004), 

compressão do tempo-espaço (HARVEY, 2009), dentre tantas outras.  

Não obstante, é em outro autor, de igual imprescindibilidade à compreensão das 

continuações da modernidade, que Relph busca inspiração para re-situar a experiência 

geográfica contemporânea do lugar: Anthony Giddens e sua noção de Desencaixe, isto é, o 

“‘deslocamento’ das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação 

através de extensões indefinidas de tempo-espaço” (GIDDENS, 1991, p. 29). Por ‘desencaixe’, 

Giddens sugere que uma das principais consequências da modernidade é justamente a 

aceleração cada vez mais inconteste dos avanços tecnológicos, responsáveis por separar – ou 

seja, desencaixar – o tempo e o espaço de um dado sistema social e, consequentemente, retirar 

as relações sociais de seu contexto imediato. Tal processo é conduzido por mecanismos que o 

autor chama de ‘fichas simbólicas’ e ‘sistemas peritos’. No primeiro caso, o exemplo mais claro 

é o dinheiro – cuja circulação independe de indivíduos ou grupos compartilharem ou não 

características particulares. Já no caso dos sistemas peritos, podemos – à luz do âmbito geral 

no qual esta tese se situa, qual seja, nas novas formas de digitalização do trabalho – pensar no 

indivíduo passageiro de um carro de aplicativo: esse indivíduo não conhece o motorista, que 

por sua vez não conhece o destino da viagem; contudo, ambos compartilham uma “fé” no 

conjunto de pequenos sistemas envolvidos no sucesso da viagem: a segurança de que nenhum 

pneu será furado ou o motor enguiçará, a confiança no trajeto indicado pelo GPS, a convicção 

de que a estrada apresenta condições adequadas e assim por diante. A soma desses pequenos 

sistemas complexos, nos quais a confiança na competência técnica envolvida é implícita e 

inquestionável, constitui um “sistema perito”. 

 
weakening of the once clear distinction between place and placelessness has, I argue, since been hastened by 

increased mobility, international migrations, and electronic communications, and these together have turned 

places everywhere into networked hybrids of distinctiveness and sameness (…) The paradox of place now lies in 

the fact that while these two aspects can be differentiated it has become virtually impossible to disentangle them.” 
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O que resulta da prática dos mecanismos de desencaixe não é senão uma espécie de 

“impessoalidade” progressiva das relações sociais. Do ponto de vista da experiência geográfica, 

Relph (2016) argumenta que, por um lado, essa condição ajuda a explicar o paradoxo dos 

lugares – ora com lugaridade, ora sem lugaridade, hibridando diferentes histórias e geografias. 

Contudo, por outro lado, o autor chama atenção para o fato de que essas mesmas condições 

também podem estar na base de um outro processo, compreendido como “reencaixe – a 

formação de novas relações sociais e conexões com lugares escolhidos por seus atributos 

distintos por grupos com ideias semelhantes” (RELPH, 2016, p. 31). Tratar-se-ia de explorar 

lugares (re)apropriados e (re)significados por grupos sociais que comungam o desejo 

intencional de criar comunidades baseadas em certos princípios. Para o autor, exemplos de 

lugares de reencaixe podem ser redutos gays em grandes cidades ou a ocupação de 

determinados espaços em áreas gentrificadas por uma população urbana específica. 

Embora instigante, sobretudo porque abre um horizonte de possibilidades para explorar 

se – e em que medida – as experiências geográficas da contemporaneidade estão ligadas a um 

sentido de lugar híbrido, Relph não desenvolveu em maior profundidade a noção de reencaixe, 

e até onde se tem conhecimento, tampouco nenhum estudo se dedicou a tal exame. Destarte, 

para além de atestar o óbvio sobre como as ideias do geógrafo galês ainda restam prenhes de 

relevância à pesquisa geográfica, o empreendimento empírico desta tese se baseará nessas 

ideias e discussões para investigar a experiência geográfica da – assim chamada – Classe 

Criativa, objeto que passará a ser analisado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2: 

A noção de “criatividade” como elemento de transformação 

socioespacial: economia, classes e capital simbólico 
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Estratégias proeminentes de crescimento urbano e regional recentes têm enfatizado cada 

vez mais o valor dos setores de Criatividade, Conhecimento e Inovação. Globalmente, trata-se 

de setores cuja ascensão está associada à rápida evolução das economias pós-fordistas baseadas 

em serviços, novas rodadas de investimento de capital e reestruturação dos mercados globais 

de trabalho. Paralelamente aos impactos econômicos causados por tal expansão, esses setores 

também desempenham um papel importante na reprodução de relações espaço-sociais, culturais 

e políticas, por sua vez frequentemente ligadas ao processo de atração e retenção de 

profissionais altamente qualificados (GRANT, 2014) detentores de capacidades cognitivo-

culturais (SCOTT, 2014) que, entre outras descrições, são popularmente descritos como a 

“Classe Criativa”. Com formulação atribuída, em grande parte, ao cientista urbano Richard 

Florida (2012), a Classe Criativa, junto à sua correlata socioespacial, a cidade criativa 

(FLORIDA, 2005; LANDRY, 2008), encontram-se entre as ideias mais calorosamente 

debatidas nos estudos urbanos recentes (PECK, 2005; EVANS, 2009; COHENDET et. al, 

2011; VINODRAI, 2015). 

Particularmente nas ciências sociais e urbanas, pesquisadores tem se dedicado a 

questionar como a virada criativa afeta a vida cotidiana e influencia estratégias de planejamento 

local e regional. Estudos oriundos das geografias econômicas da inovação (ASHEIM; 

GERTLER, 2004; GERTLER, 2003), por exemplo, se apropriam parcialmente da tese de 

Florida para sugerir que profissionais criativos tendem a optar por residir e trabalhar em 

determinadas cidades reconhecidas “por seu portfólio de perspectivas de emprego atraentes, 

bem como pelos empregadores por seu profundo estoque de mão de obra altamente qualificada” 

(ASHEIM; GERTLER, 2004, p. 29825). Sem embargo, outros corpos de pesquisa colocam em 

primeiro plano críticas significativas à tese da Classe Criativa. Em primeiro lugar, destacam 

que tal teoria opera como uma narrativa político-econômica utilizada por tomadores de decisão, 

sobretudo em nível local, para endossar e facilitar planos estratégicos de revitalização urbana 

reprodutores de condições desiguais de crescimento e acumulação de capital (PECK, 2005; 

PRATT, 2008). Em segundo lugar, há uma tendência cada vez maior de ampliar esse escopo de 

pesquisa para considerar as diversas geografias da Classe Criativa, isto é, situando o debate 

para além de grandes metrópoles e cidades globais, incluindo também cidades de pequeno e 

médio porte (WAITT; GIBSON, 2009; RICH, 2013). Terceiro, e de forma relacionada, a tese 

criativa também tem sido reexaminada de forma comparada quanto à sua aplicabilidade em 

 
25 No original: “Once a particular place becomes recognized by such workers for its portfolio of attractive 

employment prospects, as well as by employers for its deep pool of highly skilled labor.” 
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contextos sub-regionais. No Canadá, por exemplo, pesquisadores apontam para a existência de 

distintas geografias da Classe Criativa: enquanto nas maiores cidades, como Toronto, 

Vancouver e Montreal, predomina a experiência metropolitana norte-americana – caracterizada 

por padrões bem definidos de políticas de atração e retenção de talentos, dinâmica social 

orientada à inovação e governança urbana empreendedora – outros espaços urbanos e regionais 

de menor porte apresentam uma gama diversificada de experiências e resultados (BRADFORD; 

BRAMWELL, 2014; GRANT, 2014; WOLFE; GERTLER, 2016; POTTIE-SHERMAN; 

LYNCH, 2019).  

Embora importantes em sua criticidade, a essas abordagens permanecem algumas 

lacunas conceituais, especialmente acerca da compreensão de como a Classe Criativa evolui e 

muda, bem como ela interage em e com contextos socioespaciais específicos. Em particular, 

poucas pesquisas tentaram rastrear as relações emergentes e contínuas da Classe Criativa com 

a construção de um sentido de lugar criativo. Em meio a esse contexto, convém buscar resposta 

para as seguintes questões: quais classes sociais são identificadas e rotuladas como ‘criativas’? 

Que geografias emergem desta classe fora das grandes metrópoles? Como a Classe Criativa é 

reconhecida, compreendida e, de fato, incorporada em discursos de revitalização urbana 

liderada por criatividade, conhecimento e inovação? 

Essas são as principais perguntas a serem respondidas neste capítulo, a partir da 

articulação dessas frentes de investigação sobre a espacialização da Classe Criativa. De fato, 

este foi também o ponto de partida da pesquisa sanduíche que conduzi – no primeiro semestre 

de 2019, na Memorial University of Newfoundland – acerca dessas problemáticas, com o 

intuito de explorar as práticas espaciais da Classe Criativa na cidade de St. John’s, capital da 

província de Newfoundland & Labrador, uma importante, porém relativamente subestimada, 

centralidade na região do Canadá Atlântico26. O trabalho resultante dessa inquirição, recém 

publicado (COSTA; LYNCH, 2021), lida com um contexto urbano de menor escala e periférico 

em relação às principais economias urbanas do Canadá. Em linhas gerais, essa pesquisa permite 

inferir que as geografias da Classe Criativa não são aplicadas universalmente nem 

experimentadas de forma semelhante no espaço; em vez disso, as subjetividades socioculturais 

e econômicas da Classe Criativa e as maneiras pelas quais ela é implantada, alavancada e 

compreendida em espaços urbanos, sobretudo aqueles localizados fora de grandes eixos, são 

 
26 Além de Newfoundland & Labrador, região do “Canadá Atlântico” é composta por mais três províncias: New 

Brunswick, Nova Scotia e Prince Edward Island. 
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altamente contingentes a práticas culturais e políticas locais. Dito de outra maneira, embora as 

análises a respeito do caráter socioespacial e dos limites das práticas das classes criativas sejam 

relativamente apropriadas na literatura, na medida em que permanecem contidas no paradigma 

conceitual de Richard Florida, essas contribuições não se apropriam efetivamente da 

oportunidade de explorar os valores não econômicos da espacialização da criatividade, isto é, 

as novas camadas e contradições sociais, culturais e até mesmo simbólicas desta fração da vida 

urbana contemporânea. 

Com essas ideias em mente, apresento um reenquadramento das principais questões 

conceituais elaboradas na pesquisa sanduíche, com as devidas transposições para o contexto da 

ocorrência de Classe Criativa no Brasil. Começo aprofundando os debates em torno das 

conceituações e subjetividades da Classe Criativa. Em seguida, considero os estudos 

emergentes sobre as experiências urbanas e econômicas de cidades pequenas/periféricas. 

Contudo, à luz da destacada limitação de alcance da tese criativa, para além de simplesmente 

reproduzir esses debates críticos, proponho uma reinterpretação do termo “Classe Criativa” a 

partir de uma estrutura conceitual sociológica baseada nas obras de Max Weber (1982) e Pierre 

Bourdieu (1987, 1989, 1991, 2008) compreendendo que tal releitura permitirá, na sequência 

desta tese, partir para uma investigação exploratória acerca das práticas espaciais da Classe 

Criativa (a partir de então, reinterpretada).  
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2.1 (Re)espacializando a Classe Criativa: sobre a construção e o significado da 

criatividade em cidades e periferias globais  

De modo geral, compreendem-se como membros da “Classe Criativa” os indivíduos 

cuja ocupação profissional requer treinamento de nível superior, normalmente com grau alto de 

especialização, cuja matriz laboral é principalmente cognitiva e intelectual. Nas duas últimas 

décadas, o interesse de pesquisa nesta, assim chamada, classe, se desenvolveu a partir da vasta 

literatura sobre a ‘economia criativa’ (HOWKINS, 2007; FIRJAN, 2019), os emblemáticos 

setores produtivos associados à economia global pós-fordista. De fato, “incluem-se na 

economia criativa todos aqueles setores nos quais a criação de valor tem como base dimensões 

imateriais, como a criatividade, a cultura, o conhecimento e a inovação” (NUÑEZ, 2016, p. 95). 

Mais especificamente, tais dimensões imateriais de criação de valor podem ser 

apreendidas a partir de um conjunto mais ou menos homogêneo de setores produtivos. Para 

Howkins (2007), teórico central da literatura em economia criativa, esses setores são 

arquitetura, artesanato, artes, artes performáticas (teatro/ópera/dança/balé), brinquedos e jogos, 

cinema, design, jogos eletrônicos (videogames), literatura, moda, música, pesquisa & 

desenvolvimento (P&D), publicidade, softwares e TV & rádio. Já a Rede de Cidades Criativas 

da UNESCO, estabelecida como a maior cooperação global entre cidades que reconhecem na 

criatividade seu principal motor de desenvolvimento socioeconômico, considera os setores de 

artesanato e artes populares, artes digitais, filme, design, gastronomia, literatura e música como 

elegíveis tanto para as aspirantes a cidades-membros, como para execução das atividades 

desenvolvidas na rede (UNESCO, 2022). Contudo, o levantamento mais recente das indústrias 

criativas no Brasil realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2019), 

apresenta uma estrutura que reagrupa e delimita tal apreensão dos setores produtivos criativos 

de maneira tanto mais inteligível, em quatro núcleos e treze setores, conforme exposto no 

Quadro 3. 
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Quadro 3 - Panorama da Indústria Criativa no Brasil 

NÚCLEO SETOR PRINCIPAIS ATIVIDADES 

CONSUMO 

Publicidade & Marketing 
Atividades de publicidade, marketing, pesquisa de 

mercado e organização de eventos. 

Arquitetura 
Design e projeto de edificações, paisagens e ambientes. 

Planejamento e conservação. 

Design Design gráfico, multimídia e de móveis. 

Moda Desenho de roupas, acessórios e calçados e modelistas. 

CULTURA 

Expressões Culturais Artesanato, folclore, gastronomia. 

Patrimônio & Artes 
Serviços culturais, museologia, produção cultural, 

patrimônio histórico. 

Música 
Gravação, edição e mixagem de som; criação e 

interpretação musical. 

Artes Cênicas 
Atuação, produção e direção de espetáculos teatrais e de 

dança. 

MÍDIAS 

Editorial Edição de livros, jornais, revistas e conteúdo digital. 

Audiovisual 
Desenvolvimento de conteúdo, distribuição, programação 

e transmissão. 

TECNOLOGIA 

P&D 
Desenvolvimento experimental e pesquisa em geral exceto 

biologia. 

Biotecnologia 
Bioengenharia, pesquisa em biologia, atividades 

laboratoriais. 

Tecnologias da Inovação 

e Comunicação (TIC) 

Desenvolvimento de softwares, sistemas, consultoria em 

TIC e robótica. 

Fonte: adaptado de FIRJAN (2019). 

Conforme Richard Florida (2005, 2012, 2017) – aqui entendido como pai do conceito 

de Classe Criativa – argumenta consistentemente ao largo de suas obras, os profissionais 

criativos são, naturalmente, aqueles cujas ocupações laborais se enquadram em um ou mais 

desses setores. Para o autor, a diferença entre essa e as “outras classes”, as quais ele chama de 

‘Classe de Serviços’ e ‘Classe Trabalhadora’, residem exatamente em sua característica 

distintiva, qual seja, “que seus membros se envolvem em trabalhos cuja função é criar novas 

formas significativas” (FLORIDA, 2005, p. 34). Na prática, essa distinção se reflete 

principalmente nos tipos de ocupações profissionais associadas a cada classe, respectivamente. 

Para fins de compreensão sobre como a ocorrência das Classes Criativas, de Serviços e 

Trabalhadora (reforçando – no sentido Floridiano do termo, por assim dizer) podem ser 

analisadas no contexto brasileiro, apresenta-se a seguir, no Quadro 4, os tipos de ocupação por 
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classe tal qual proposto por Florida, e suas respectivas equivalências segundo a Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) – “o documento normalizador do reconhecimento, da 

nomeação e da codificação dos títulos e conteúdo das ocupações do mercado de trabalho 

brasileiro” (BRASIL, 2010, p. 8):   

 

Quadro 4 - Tipos de ocupação por ‘classe’ 

CLASSE TIPO DE OCUPAÇÕES  EQUIVALENTES (CBO) 

CRIATIVA 

Ciências da computação e matemática; 

Arquitetura e Engenharia; Ciências 

(vida, físicas e sociais); Artes (design, 

música, entretenimento); Esportes e 

mídia; Gestão, Negócios e Finanças; 

Direito, Saúde, Educação e 

Treinamento. 

 

Grande Grupo 1: Membros superiores do poder 

público, diretores de organizações de interesse 

público e de empresas e gerentes 

 

Grande Grupo 2: Profissionais das Ciências e das 

Artes 

 

SERVIÇOS 

Ocupações relacionadas à alimentação; 

Limpeza e manutenção de edifícios e 

terrenos; cuidado pessoal; vendas de 

baixo-custo; suporte administrativo; 

serviços comunitários e sociais; 

Serviços de proteção. 

Grande Grupo 3: Técnico de nível médio 

 

Grande Grupo 4: Trabalhadores de serviços 

administrativos 

 

Grande Grupo 5: Trabalhadores dos serviços, 

vendedores do comércio em lojas e mercados 

 

TRABALHADORA 

Produção de fábrica; Extração, 

instalação, manutenção e reparo; 

Produção, transporte e movimentação 

de materiais; Construção. 

 

 

Grande Grupo 6: Trabalhadores agropecuários, 

florestais, da caça e pesca 

 

Grandes Grupos 7 e 8: Trabalhadores da 

produção de bens e serviços industriais 

 

Grande Grupo 9: Trabalhadores de manutenção 

e reparação 

 

Fonte: adaptado de Florida (2012) e Brasil (2010). 

Importantemente, a CBO é estruturada de maneira hierárquica-piramidal – isto é, do 

nível mais agregado para o menos agregado – em 10 Grandes Grupos, 48 Subgrupos Principais, 

192 Subgrupos, 607 Grupos de base ou famílias, e 2.511 Ocupações. Tal agrupamento é 

proposto a partir dos diferentes níveis de competência (escolaridade) e similaridades nas 

atividades executadas. Mais especificamente: 
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A estrutura adotada na CBO 2002 agrega os empregos por habilidades 

cognitivas comuns exigidas no exercício de um campo de trabalho mais 

elástico, composto por um conjunto de empregos similares que vai se 

constituir em um campo profissional do domínio x, y e z (BRASIL, 

2010, p. 8). 

Por esta razão, convém esclarecer, desde já, duas possíveis confusões acerca da 

interpretação da equivalência aqui proposta. Em primeiro lugar, no Quadro 4, somadas as três 

“Classes”, são apresentados apenas nove Grandes Grupos. No entanto, conforme destacado na 

citação acima, a CBO é organizada a partir de dez Grandes Grupos. A esse respeito, sublinhe-

se que o décimo Grande Grupo, qual seja, o “Grande Grupo 0: Forças Armadas, policiais e 

bombeiros militares”, foi propositadamente excluído em função da indeterminação do nível de 

competência de suas respectivas ocupações. Na medida em que os indivíduos enquadrados 

neste agregado profissional possuem tanto diversos níveis de escolaridade como seguem 

carreira dentro de outra estrutura hierárquica, própria de instituições militares, isso reflete em 

situações de emprego heterogêneas. Assinala-se, portanto, que tal exclusão – novamente, 

propositada – gera um paradoxo: enquanto, por um lado, o desenvolvimento de algumas das 

principais tecnologias de informação e comunicação, bem como importantes trabalhos de 

inteligência, são efetivamente frutos da atuação de profissionais de treinamento intelectual e 

cognitivo avançado em contexto militar, por outro lado, o nível de desagregação disponível ao 

Grande Grupo 0 simplesmente não torna viável sua equivalência às ocupações criativas 

descritas na tese de Florida. Em segundo lugar, a CBO também assinala, pelos mesmos motivos, 

a impossibilidade de determinar o nível de competência/escolaridade dos indivíduos associados 

ao Grande Grupo 1 - Membros superiores do poder público, diretores de organizações de 

interesse público e de empresas e gerentes. Todavia, neste caso, decidiu-se por considerar esse 

agregado profissional na lista de ocupações equivalentes à Classe Criativa. Tal escolha se deve 

ao fato de que, aqui, se trata menos de uma inexorável dependência do nível de treinamento e 

mais de uma habilidade em executar atividades similares – especialmente as de gestão. 

Consideradas ambas as ressalvas é possível inferir, de partida, que, à exemplo da lógica 

estruturante da CBO, Richard Florida propõe a divisão entre Classe Criativa, Classe de Serviços 

e Classe Trabalhadora mais ou menos de acordo com o nível de competência e/ou habilidade 

necessários à execução de uma determinada atividade. Consequentemente, o autor faz pouca 

distinção entre criativos proprietários e criativos não-proprietários – a distinção básica de 

qualquer enquadramento sociológico de classe. Particularmente em relação à Classe Criativa, 

trata-se, para Florida, das ocupações profissionais que requerem maior treinamento e 
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engajamento intelectual, por sua vez divididas em dois grupos: o núcleo supercriativo e os 

profissionais criativos. O primeiro grupo é composto por uma longa lista de especialistas 

técnicos criativos, incluindo cientistas, programadores, engenheiros, pesquisadores, artistas, 

designers, arquitetos, dentre outros. Normalmente bem remunerados, indivíduos do núcleo 

supercriativo se caracterizam pela habilidade de desenvolver soluções, ideias e projetos com 

aplicabilidade mercadológica, como, por exemplo, a criação de produtos de consumo ou o 

desenvolvimento de softwares. Por sua vez, o segundo grupo, os profissionais criativos, 

relaciona-se às atividades das chamadas indústrias de trabalho intensivo, que incluem setores 

como tecnologia, financeiro, jurídico, saúde e gestão (acrescente-se: pública e privada!). Nesse 

tipo de trabalho, profissionais com formação avançada empregam o escopo de suas mentes, isto 

é, sua criatividade, para resolver problemas complexos e se engajarem em soluções inovadoras. 

Os profissionais criativos são parcialmente livres para “inventar métodos ou produtos que se 

revelam amplamente úteis, mas não fazem parte de suas descrições básicas de trabalho. O que 

eles precisam fazer regularmente é pensar por conta própria” (FLORIDA, 2005, p. 34). 

Também por essa razão, faz-se pertinente considerar indivíduos do Grande Grupo 1 da CBO 

aderentes à – assim chamada – Classe Criativa. 

Seja como for, a problemática central deste trabalho não se volta a uma delimitação 

aprofundada e minuciosa da equivalência entre a tese criativa de Florida e a CBO, tampouco 

procederá a uma análise empírica e estatística da incidência de profissionais ocupados em 

setores ou indústrias criativas. A esse respeito, recomenda-se a diligente dissertação de 

mestrado de Franca (2007), cujo estudo de caso explora esse assunto a partir de uma verificação 

na região metropolitana de Salvador, e também a semelhante análise, porém em nível nacional, 

empreendida por Golger (2008). Ainda, de forma mais ampla sobre os padrões de 

desenvolvimento recentes da Economia Criativa no Brasil, o trabalho de Figueiredo e Jesus 

(2020) tendo como pano de fundo o Rio de Janeiro oferece uma interessante perspectiva 

analítica a partir de diversas fontes de dados secundários que auxiliaram os autores a construir 

um Índice de Desenvolvimento Potencial da Economia Criativa. Com efeito, o objetivo é ir 

além desses vieses eminentemente quantitativos. Sendo esta tese, portanto, qualitativa, 

considera-se o quadro geral das profissões criativas oferecido no Quadro 4 – descontadas as 

acima relatadas possíveis incongruências – suficiente para depreender algumas considerações 

capitais a respeito do empreendimento conceitual e empírico de Florida, qual seja, do sentido 

de Classe que o autor emprega à tese criativa.  
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A narrativa existente em torno da imprescindibilidade de criar condições para atração 

de criatividade tem sido parte indispensável de estratégias de crescimento urbano. De fato, essa 

é uma narrativa amplamente normalizada e estabelecida. Ainda que na maioria dos casos 

adotando interpretações críticas e desconstrutivas da tese criativa de Florida, essa literatura 

assume tacitamente que cidades-regiões com mercados de trabalho bem desenvolvidos e 

vinculados a esses setores se constituem como espaços inerentes da Classe Criativa. O que não 

resta claro, no entanto, é como definimos, medimos e explicamos de que maneiras essa classe 

produz tais espaços. Dentre algumas tentativas, as pesquisas sobre as geografias econômicas da 

inovação, por exemplo, apontam que o sucesso competitivo de clusters econômicos pode ser 

mensurado pela capacidade de apoio a práticas cada vez mais dinâmicas de compartilhamento 

de informações e conhecimento (PORTER, 1998). Trata-se de uma literatura que, em grande 

parte, reensaia debates sobre o conceito de Distritos Industriais, proposto por Alfred Marshall 

ainda na virada do século XIX para o XX e posteriormente reenquadrado a partir das primeiras 

relações de trabalho flexíveis na década de 1970 na ‘Terceira Itália’ (BIANCHINI, 1991; 

BRUSCO, 1982; BOSCHMA, 1998)27 e, logo na sequência, apropriado por autores anglófonos 

para estabelecer debates relacionados ao potencial de replicabilidade desse modelo em outros 

lugares da Europa e além, desencadeando um novo paradigma de desenvolvimento local e 

regional (ASHEIM, 2000; MACLEOD, 2001; HADJIMICHALIS, 2006). De modo geral, 

argumenta-se que esses clusters ou distritos facilitam a construção de relações sociais mais 

coesas, de confiança e cooperação entre os atores envolvidos, encorajando resultados que 

estimulam o sucesso dos – assim chamados – sistemas regionais de inovação (GERTLER, 2003; 

ASHEIM; GERTLER, 2004; WOLFE, 2016). Na esteira dessas acepções, portanto, o papel 

desempenhado pela Classe Criativa compreende indivíduos engajados em ocupações 

profissionais relacionadas à efetivação e materialização de tais práticas.  

 
27 Conforme esclarecem Bianchini (1991) e Boschma (1998), foi o sociólogo Arnaldo Bagnasco quem cunhou o 

termo ‘Terceira Itália’, a partir da observação de um padrão específico na reorganização produtiva das áreas 

centrais e ao norte do país que guardava diferenças constitutivas tanto em relação à já plenamente desenvolvida 

‘Primeira Itália’ – que compreende o noroeste italiano, onde se localizam as principais cidades industriais do país 

como Milão, Turim e Gênova – como à abnegada e menos desenvolvida ‘Segunda Itália’ – correspondente ao sul 

italiano e melhor representada por cidades como Nápoles e Régio da Calábria, além das ilhas da Sardenha e da 

Sicília. Dentre as atividades produtivas e regiões identificadas na ‘Terceira Itália’, destacam-se os setores têxtil 

(Abruzos, Emília-Romana, Toscana), calçadista (Marcas), madeireiro (Friuli-Veneza Giulia e Toscana), cerâmico 

(Emília-Romana) e brinquedos (Lombardia). Apenas uma minoria de distritos industriais, sobretudo nas regiões 

da Lombardia, Veneto e Emília-Romana, volta-se a setores de alta-tecnologia como mecânica elétrica e engenharia 

eletrônica. 
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Por outro lado, pesquisas recentes também apontam para as limitações e apropriações 

ambivalentes da tese criativa, especialmente a respeito de como esse conceito se interliga a 

estratégias neoliberais de planejamento urbano. O trabalho de Pratt (2008) sobre a relação entre 

Classe Criativa e crescimento urbano, por exemplo, sugere que formuladores de políticas em 

nível local têm aplicado essa tese de forma estratégica, com vistas a apoiar e justificar planos 

de regeneração urbana. Este é um argumento espelhado na afirmação de Peck (2005) a respeito 

de tal narrativa construída em torno da Classe Criativa ser uma tática eficiente que produz e 

permite um desenvolvimento a varejo de políticas urbanas, ou nas palavras do autor, um 

“conjunto de estratégias de oferta e promoção” (PECK, 2005, p. 761) que supostamente dão às 

cidades vantagem competitiva para atrair trabalho criativo e investimento global, 

compreendidos como partes inexoráveis do estratagema neoliberal implementado, sobretudo 

em cidades globais, nas últimas duas décadas (SCOTT, 2006, 2014; VIVANT, 2013). Na 

mesma linha, porém focados em expandir a compreensão crítica da (re)produção espacial da 

Classe Criativa “além da metrópole” (BELL; JAYNE, 2006), outros estudos têm explorado esse 

processo em cidades e regiões de menor escala. A investigação de Waitt e Gibson (2009) em 

Wollongong, cidade australiana de médio porte localizada na Grande Sydney, mostra como a 

intersecção de narrativas locais sobre tamanho e proximidade é essencial para uma 

compreensão crítica e mais matizada das contradições envolvidas no desenvolvimento da 

Classe Criativa local. De maneira semelhante, a pesquisa de Rich (2013) sobre as estratégias de 

revitalização de Scranton, cidade situada no nordeste do estado da Pensilvânia (EUA), 

evidencia um padrão de formulação de políticas locais que facilita a implementação direta de 

um kit de ferramentas da Classe Criativa, confirmando a visão de Peck (2005). Por outro lado, 

o estudo também apontou que, quando valores locais relacionados à sociabilidade, 

habitabilidade e sentido de comunidade são considerados, tanto mais bem sucedida tende a ser 

a performance dessas políticas. Seja como for, ambos os estudos reconhecem e descrevem, cada 

qual à sua maneira, as consequências exercidas pela adoção irrestrita da tese criativa em espaços 

periféricos (em relação a grandes metrópoles ou cidades globais), ao mesmo tempo em que 

sugerem a indispensabilidade de levar em conta potencialidades e contingências locais para 

atingir padrões de desenvolvimento menos desiguais, mas ainda admitindo o paradigma 

criativo. 

Quer seja em escala global ou periférica, trata-se, com efeito, de leituras que evocam e 

ecoam debates emblemáticos da geografia crítica contemporânea, tais como o de David Harvey 

(2005) sobre a transição do modelo de governança urbana do gerencialismo para o 
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empreendedorismo. Segundo Harvey, a teoria da acumulação capitalista presente em Marx 

funde a conformação socioespacial das cidades ao âmago do sistema, gerando contradições 

inerentes cuja resolução depende exclusivamente da própria organização das cidades no que 

diz respeito a prover oferta de trabalho, meios de produção e infraestrutura compatíveis com o 

desenvolvimento desejado. Assim, a primazia de investimentos reside, sobretudo, em promoção 

imobiliária e financiamento de infraestrutura urbana. O resultado é exatamente a consolidação 

desse paradigma de políticas urbanas alicerçadas em desenvolvimento econômico propiciado 

pelos vínculos entre setor público e privado e baseado em três objetivos centrais: 1) aumentar 

financiamentos e investimentos externos – facilitando a criação de novas fontes de emprego; 2) 

dividir o protagonismo da parceria público-privada: o setor público assume os riscos (e, 

frequentemente, os prejuízos) enquanto o setor privado tipicamente assume os benefícios e; 3) 

individualizar cada vez mais a exploração da economia política do local, mediante construção 

e promoção de novas paisagens e de novas imagens e sentidos de lugar (HARVEY, 2005). 

Nota-se, portanto, que essa mediação vital entre escala, tamanho e contingências locais 

é um ponto chave ao debate. Em particular, esta articulação se acelerou consideravelmente nos 

últimos anos no Canadá, à medida que estudiosos urbanos e econômicos passaram a investigar 

sistematicamente a presença e o impacto da Classe Criativa nas cidades canadenses (GRANT, 

2014; BRAMWELL; BRADFORD, 2014; WOLFE; GERTLER, 2016). Pesquisas recentes 

conduzidas no âmbito da Rede Canadense de Pesquisa de Sistemas de Inovação (ISRN), por 

exemplo, exploram questões de atração e retenção de talentos, dinâmica social da inovação e 

práticas de governança urbana em cidades canadenses de vários tamanhos; outras pesquisas 

avaliam a dinâmica das geografias da inovação por meio de investigações de setores específicos 

de conhecimento, criatividade e inovação – desde videogames a design de moda, 

frequentemente a partir de um ponto de vista regional ou comparativo (BRAMWELL et. al 

2008; COHENDET et. al, 2011; VINODRAI, 2015; POTTIE-SHERMAN; LYNCH, 2019). 

Em geral, os resultados deste crescente corpo de trabalho, à parte de pequenas distinções 

conceituais e metodológicas entre si, apontam para o mesmo entendimento agudo em relação à 

incorporação acrítica da tese criativa de Richard Florida em políticas locais.  

Na mesma medida em que essas abordagens fornecem contribuições valiosas para a 

compreensão dos processos de desenvolvimento urbano e regional à luz da tese criativa, 

sobretudo porque evidenciam a inexistência de um tamanho, estrutura industrial, modelo de 

governança ou rota estratégica ideal para atrair e reter talentos criativos – e, subsequentemente, 
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derrubam o pressuposto de que cidades tornadas criativas necessariamente sucederão 

economicamente – muitos desses estudos permanecem imersos na formulação conceitual 

limitada e controversa de Florida sobre a “Classe Criativa” em si, e não questionam a própria 

formulação conceitual desse sentido de classe empregado pelo autor. O que tento argumentar, 

em particular, é que antes de avaliar se uma cidade ou região deve construir as condições 

necessárias para atrair trabalhadores criativos a fim de obter sucesso competitivo; ou, para além 

de analisar criticamente os desdobramentos e consequências desse paradigma às práticas de 

planejamento ou até mesmo em que medida essa operação criativa facilita a reprodução de 

desigualdades socioespaciais, uma compreensão mais matizada do que significa “classe” nesse 

contexto, e como a ocorrência desta “classe” varia entre diferentes contextos precisa de uma 

avaliação mais aprofundada. Por esse motivo, antes de passar propriamente a essa averiguação, 

na seção seguinte, exploro a teoria da Classe Criativa de um ponto de vista tanto mais 

sociológico, argumentando que esse entendimento é vital à avaliação desta camada social, cujas 

práticas espaciais são, quando não subestimadas, pouco conhecidas. 
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2.2 (Re)classificando a Classe Criativa e suas espacialidades: uma contribuição de 

Bourdieu 

O ponto de partida a este exercício de reenquadramento conceitual se encontra em uma 

recente tentativa de autocrítica de Florida (2017) sobre os efeitos produzidos pela proliferação 

de sua tese criativa em várias estratégias de crescimento urbano e regional nos últimos 15 anos. 

Conforme sugere o subtítulo de sua reflexão, ‘gentrificação, bolhas imobiliárias e aumento da 

desigualdade’ estão entre as consequências socioespaciais mais aparentes dessas experiências. 

Dadas essas preocupações, no entanto, Florida mantém a primazia de suas análises naquilo que 

as cidades, sobretudo metrópoles e cidades globais, podem fazer para superar esses e outros 

temas críticos da contemporaneidade – vide, inclusive, o atual cenário de pandemia, conforme 

o taxativo prognóstico abaixo sobre o cenário urbano-econômico pós-pandêmico: 

A geografia econômica do-vencedor-leva-tudo28 das cidades 

permanecerá em vigor. Quando a pandemia acabar, Nova York e 

Londres ainda serão os grandes centros financeiros do mundo; a Bay 

Area29 será o centro de alta tecnologia; e Los Angeles, centro de 

entretenimento e cinema. Xangai, Tóquio, Cingapura, Paris ou Toronto 

permanecerão como cidades alfa ou globais. Mesmo se os centros das 

cidades perderem um pouco para os subúrbios e as pequenas cidades 

vizinhas, a geografia geral das cidades em que o-vencedor-leva-tudo 

vai persistir. A maioria das cidades médias e áreas rurais, especialmente 

aquelas longe de centros econômicos dinâmicos, podem estar entre as 

mais prejudicadas (FLORIDA; RODRÍGUEZ-POSE; STORPER, 

2021, p. 1930).  

Desse modo, além de continuar a subestimar – para dizer o mínimo – o caráter menos 

peremptório que diferentes Classes Criativas assumem em diferentes contextos socioespaciais, 

 
28 Nota de tradução: o termo utilizado no original – “winner-take-all” – é um jargão comum na língua inglesa de 

difícil tradução. Contudo, a fim de uma tentativa de contextualização, pode-se inferir que os autores associaram a 

expressão a uma tentativa mais abstrata, por assim dizer, de representar as cidades que possuem maiores 

concentração de renda, fluxo de capital, investimentos e infraestrutura – conforme exemplificado na sequência da 

passagem com as nominações de Nova York, Londres e demais “Cidades Globais”. 

 
29 Nota de tradução: A Bay Area se refere à região metropolitana de São Francisco, onde se localizam, por exemplo, 

as cidades que compõem o Vale do Silício e algumas das mais importantes universidades estadunidenses, como 

Berkeley e Stanford. 

 
30 No original: “The winner-take-all economic geography of cities will remain in force. When the pandemic is 

over, New York and London will still be the world’s great financial centres; the Bay Area its hub of high 

technology; and Los Angeles its centre for entertainment and film. Shanghai, Tokyo, Singapore, Paris or Toronto 

will remain alpha or global cities. Even if the downtowns of these cities lose out somewhat to their suburbs and 

nearby small towns, the general, winner-take-all geography of cities will persist. Most medium-sized cities and 

rural areas, especially those far from dynamic economic centres, may lose out.”  
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o autor igualmente não lança mão de (re)situar, em maior nuances conceituais, seu próprio 

entendimento do que venha a ser essa classe e se ou como ela evoluiu ao longo desse tempo.  

Como, então, explicamos os fundamentos conceituais do uso do termo “classe” para esse 

autor? Conforme demonstrado no subcapítulo anterior, em sua elaboração, Florida desconsidera 

a posse ou não de bens e propriedades como critério básico para conceituar a Classe Criativa 

enquanto classe social. Para o autor, mais do que classificar indivíduos em tais termos, é central 

distingui-los em função de suas habilidades e expertises. A fruição de qualificação intelectual 

se converte, portanto, na própria propriedade e a competição capitalista assume um caráter 

“cognitivo-cultural” (SCOTT, 2014). Por um lado, um olhar sociológico mais refinado poderia 

argumentar sobre a deturpação do conceito de classe segundo a ótica Floridiana. Por outro lado, 

essa – por assim dizer – substituição da noção de propriedade pela noção de qualificação 

intelectual não é mera escolha teórica ou ato de omissão. Ao largo de sua principal obra, “The 

Rise of the Creative Class” (FLORIDA, 2012), o autor reiteradamente faz referências ao 

conceito de “Sociedade Pós-Industrial”, cuja compreensão pode ser basicamente reduzida à 

indissociabilidade de quatro eventos particularmente observados na segunda metade do século 

XX: (1) a ascendência de uma economia voltada para serviços em contraposição à produção 

industrial; (2) a crescente substituição da propriedade pelo conhecimento como base da ordem 

social; (3) uma maior dependência da perícia técnica para a resolução dos problemas 

sociopolíticos; e (4) um aumento consequente da racionalização da vida social e política 

(FERKISS, 1979). 

Os créditos pela elaboração da noção de pós-industrialismo são atribuídos em grande 

medida ao sociólogo estadunidense Daniel Bell (BELL, 1976). Preocupado em fornecer uma 

predição útil ao contexto socioeconômico de seu país (convém lembrar que Daniel Bell escrevia 

no auge da Guerra Fria), o autor propôs um esquema de apreensão dos modos de vida das 

sociedades modernas de acordo com uma série de características e atividades historicamente 

encadeadas. Assim, ele chegou à delimitação de três tipos de sociedades distintas e 

temporalmente subsequentes: a pré-industrial, a industrial e a pós-industrial. De maneira geral, 

sociedades pré-industriais correspondiam aos países latino-americanos, africanos e asiáticos, 

que se caracterizam pela força de trabalho essencialmente braçal, com pouca ou nenhuma 

necessidade de qualificação e ligada a atividades de extração, tais como: pesca, mineração, 

agricultura etc. Por sua vez, as sociedades industriais diziam respeito aos países da então 

Europa Ocidental, além do Japão e União Soviética, cujos destaques são a presença de força de 

trabalho já exigindo algum tipo de qualificação e voltada à produção de bens, sobretudo com 



56 

 

 

 

base na constante evolução tecnológica das matrizes energéticas. Finalmente, a sociedade pós-

industrial – isto é, os Estados Unidos – é aquela cuja força de trabalho requer alto grau de 

especialização e se volta, principalmente, para a produção de serviços e informações (BELL, 

1976). Para Cevoli (2013), tratou-se menos de uma formulação profética e fechada em si e mais de 

um conjunto de “hipóteses baseadas em dados contestáveis na realidade” (CEVOLI, 2013, p. 151) 

à época. Dito de outra maneira, Bell não teria concebido a estruturação das sociedades modernas 

em três dimensões visando instituir entendimento dogmático sobre em que condições seria 

admissível verificar a passagem de modo de vida – isto é, de uma sociedade – para outro. Seu 

interesse específico teria sido meramente apriorístico e intencionou identificar tendências 

suficientemente apropriáveis para justificar uma diferenciação dos Estados Unidos em relação ao 

resto do mundo no que diz respeito a uma suposta evolução sociocultural baseada na mudança de 

paradigma das atividades produtoras de bens para um novo paradigma de atividades produtoras de 

serviços e de informação.  

Não obstante, trata-se de uma categorização demasiadamente problemática quanto às 

suas assumpções perigosamente generalistas e, ao mesmo tempo, plenamente datada – haja 

vista o contexto geopolítico no qual Bell estava inserido. Em que pese o próprio autor ter 

destacado o caráter – por assim dizer – menos empírico do que ensaístico de sua elaboração (BELL, 

1976), ainda assim parece pouco razoável admitir tal atenuante, sobretudo a partir do momento em 

que essa suposta ‘revolução dos modos de vida’ foi apropriada para teorizações terceiras. Para 

Ferkiss (1979), à existência de uma ‘sociedade pós-industrial’, de fato, faculta-se a 

imprescindibilidade das indústrias de serviços crescerem às custas das indústrias tradicionais, 

implicando em um nível de qualificação profissional cada vez mais apurado. Acrescente-se 

ainda se tratar de uma assumpção verificada facilmente não mais apenas nos Estados Unidos 

dos anos 1970, mas atualmente em todas as economias de capitalismo central e, em grande 

parte, das economias de capitalismo periférico também. Eventualmente, o postulado de Daniel 

Bell sobre a mudança da base do poder social transferir-se da propriedade para o conhecimento 

teórico/técnico passou a ser apropriado para dar conta de uma série de discussões relativas a 

compreender estrategicamente o impacto da chegada de uma suposta nova elite do 

conhecimento sobre a vida social e política. Assim, a suposta formulação teórica que sinalizava 

com o fim da luta de classes foi reinterpretada para a apropriação de diversas novas formas de 

ideologia. Em outras palavras, a teoria pós-industrial, apesar de todas as suas fragilidades, 

popularizou-se porque “é uma ideologia que apoia e justifica uma certa maneira de ver o que 

está acontecendo ou o que se espera que aconteça, uma maneira de ver a mudança social 
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adequada a pessoas e grupos com interesses e predisposições particulares” (FERKISS, 1979, p. 

91). 

Portanto, o advento da ‘sociedade pós-industrial’ pode ser compreendido menos como 

uma teoria e mais como uma construção ideológica. Embora exaustivamente criticada, 

especialmente pela crença equivocada que tratava a sociedade pós-industrial como “uma nova 

sociedade, substituindo o industrialismo clássico” (KUMAR, 2006, p. 191), essa noção foi 

elementar para o estabelecimento de diversos debates subsequentes – nomeadamente o da 

Classe Criativa. Conforme visto na seção anterior, Richard Florida introduz o conceito ao longo 

de suas obras (FLORIDA, 2005; 2014) se referindo ao conjunto de profissionais cujo 

treinamento especializado e intelectual os habilitam para utilizar a criatividade como essência 

do trabalho – motivo pelo qual se destacam de outras “classes”: 

Para escritores como Daniel Bell e outros em meados do século XX, 

uma (...) grande história foi a ascensão de uma sociedade pós-industrial, 

na qual muitos deixaram de fabricar bens e passaram a prestar serviços. 

A classe de serviços, que inclui áreas como cuidados pessoais, serviços 

de alimentação e trabalhos administrativos, é a maior classe hoje, com 

cerca de 60 milhões de membros, mais de 45% de toda a força de 

trabalho dos EUA. A grande história que está se desenrolando agora – 

e vem se desenrolando há algum tempo – é a ascensão da Classe 

Criativa, a grande classe emergente de nosso tempo (FLORIDA, 2014, 

p. 931).  

Assim, para além do aceno à tese pós-industrial, podemos também operacionalizar uma 

aproximação inicial da definição weberiana de classe, haja vista que para Weber: 

Podemos falar de uma “classe” quando: 1) certo número de pessoas tem 

em comum um componente causal específico em suas oportunidades de 

vida, e na medida em que 2) esse componente é representado 

exclusivamente pelos interesses econômicos da posse de bens e 

oportunidades de renda, e (3) é representado sob as condições de 

mercado de produtos ou de mercado de trabalho (WEBER, 1982, p. 

213). 

Para que se tenha certeza, a teoria weberiana de estratificação social “busca 

compreender as diferentes posições do indivíduo na sociedade não a partir de um único critério, 

mas a partir de sua inserção em várias esferas da realidade” (SELL, 2002, p. 215). Mais 

 
31 No original: “For writers like Daniel Bell and others in the mid to later twentieth century, a second big story 

was the rise of a postindustrial society, in which many of us shifted from making goods to delivering services. The 

Service Class, which includes such fields as personal care, food services, and clerical work, is the largest class 

today, with some 60 million members, more than 45 percent of the entire US workforce. The big story unfolding 

now—and it has been unfolding for some time — is the rise of the Creative Class, the great emerging class of our 

time.” 
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especificamente, o conceito de classe em Weber se refere a um ponto de vista econômico, ou 

seja, de como indivíduos se inserem em determinadas situações de classe a partir da posse ou 

não de bens e propriedades. A posição de um indivíduo no mercado de trabalho – isto é, sua 

inserção econômica na sociedade – determina a classe à qual ele pertence, e essa posição é 

amplamente diferenciada por distintas situações de classe tanto para aqueles que são 

proprietários (ex.: de terras, empresas, imóveis etc.) como aqueles que não possuem 

propriedades, mas, em contrapartida, oferecem serviços. Por sua vez, esses indivíduos não-

proprietários são diferenciados em ‘classes’ de acordo com o tipo e a forma dos serviços que 

prestam (WEBER, 1982).  

Tomando como premissa a elaboração Floridiana que diferencia a “Classe Criativa” da 

“Classe de Serviços” e da “Classe Trabalhadora” detidamente em razão das qualificações 

específicas necessárias para desempenhar os ofícios que lhe são pertinentes – ou seja, 

ratificando o conhecimento técnico-científico como base do poder social, tal qual postulado 

pela tese pós-industrial – a articulação weberiana se mostra relativamente apropriada para 

acomodar o debate acerca da emergência de profissionais identificados como criativos em uma 

leitura sociológica. Essa diferenciação, a qual chamarei inicialmente de vantagem criativa, não 

é senão o elemento essencial que define e distingue a Classe Criativa a partir de práticas 

socioeconômicas de prestação de serviços por profissionais de formação especializada. 

Não obstante, permanecem questionamentos, por exemplo, sobre porque essa vantagem 

criativa corresponde a uma situação de classe em que profissionais prestadores de serviço se 

distinguem de outros profissionais também prestadores de serviço, porém de qualificação 

intelectual supostamente menos especializada. Obviamente, as explicações em torno das 

consequências econômicas da tese criativa para o alegado sucesso de cidades e regiões 

conferidas não apenas por Florida, como também por seus detratores, não esgotam totalmente 

a complexidade dessa questão. Nesse sentido, a teoria da estratificação de classes de Weber 

articula outras duas esferas de análise da realidade social que, por sua vez, não se encontram 

apropriadamente exploradas na obra de Florida, quais sejam, a noção de “partido” e a de 

“estamento”. Em linhas gerais, a noção de partido se alinha à esfera política. Não 

necessariamente no sentido contemporâneo de “partido político”, mas em uma ação 

comunitária orientada para adquirir “poder” social. De acordo com o sociólogo de Heidelberg, 

“as ações comunitárias dos “partidos” sempre significam uma socialização, pois tais ações 

voltam-se sempre para uma meta que se procura atingir de forma planificada” (WEBER, 1982, 

p. 227). Em outras palavras, os partidos, para Weber, dizem respeito a organizações sociais 
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voltadas a disputa do poder – novamente, não necessariamente apenas na esfera do Estado – e, 

portanto, pouco se relacionam com a tese da emergência (ou seja, menos de um processo 

planificado e mais de um fenômeno observável na realidade) de uma sociedade orientada por e 

para a criatividade.  

No entanto, a noção de “estamento”, ou “status”, é imprescindível para uma 

compreensão pormenorizada da vantagem criativa além de seu aspecto econômico. Trata-se da 

esfera social do prestígio e da honraria, por sua vez “relacionada com qualquer qualidade 

partilhada por uma pluralidade de indivíduos e, decerto, pode estar relacionada com uma 

situação de classe: as distinções de classe estão ligadas, das formas mais variadas, com as 

distinções de status” (WEBER, 1982, p. 219). Conforme Sell elucida apropriadamente, um 

“estamento é, portanto, um grupo social que possui maior ou menor prestígio social e, por isso, 

tende a adotar um estilo de vida comum” (SELL, 2002, p. 215). Inequivocamente, é na honra 

estamental, ou seja, no (auto)reconhecimento do prestígio social desses indivíduos 

economicamente identificados como criativos, que podemos entender por que a vantagem 

criativa é o elemento basilar de sua distinção social enquanto uma classe.  

De fato, em Cities and the Creative Class (FLORIDA, 2005), obra que, conforme o 

título sugere, propõe um reconhecimento do protagonismo da ascensão da Classe Criativa como 

força motriz de um novo paradigma de planejamento urbano (SELDIN, 2015), Florida dedica 

um capítulo inteiro à explicação do porquê chegou a essa tese. Seu local de partida é um 

contraponto à teoria de “Capital Social” do cientista político também estadunidense Robert 

Putnam, para quem a capacidade de criar e manter relacionamentos sociais coesos e com fortes 

laços comunitários – isto é, com altos níveis de Capital Social – é um atributo indispensável ao 

crescimento econômico regional. Munido de longas séries estatísticas apontando para uma 

vertiginosa queda da presença comunitária nos Estados Unidos (por exemplo: participação 

eleitoral, frequência em igrejas, filiações sindicais, trabalho voluntário etc.), Putnam argumenta 

que, a longo prazo, o declínio de capital social esvazia o civismo de uma sociedade, tornando-

a, portanto, menos propensa à prosperidade, sobretudo, econômica (PUTNAM, 2000).  

Essa afirmação é contestada por Florida, que argumenta uma tendência inversa, qual 

seja, de que as pessoas não desejam manter os mesmos tipos de conexão comunitária aos quais 

Putnam se refere. Tais conexões, para o autor, representam estruturas sociais de um outro 

tempo, cujos laços de proximidade e coesão social conduziram a processos de socialização 

historicamente excludentes, restritivos e invasivos, que no presente momento trabalhariam 



60 

 

 

 

exatamente contra a prosperidade. Em outras palavras, os arranjos comunitários desejados hoje 

possuem outro sentido:  

[E] Tudo isso levanta questões profundas que atingem o âmago de 

comunidades e de sociedades. A vida que consideramos 

exclusivamente americana – fortes laços entre famílias e amigos, 

bairros próximos e os atributos que vêm junto com essas comunidades 

– clubes cívicos e políticas eleitorais vibrantes, para citar alguns, está 

dando lugar a comunidades com laços mais fracos, porém mais 

inclusivos. Essas comunidades recentes são muito mais versadas em 

geração de crescimento econômico e atração de alta tecnologia a uma 

região. De modo geral, as maneiras como as comunidades criam 

crescimento econômico foram transformadas (FLORIDA, 2005, p. 

3132).  

Além de confirmar, para além de uma Classe, a emergência de um Estamento ou Status 

Criativo (inclusive, talvez à revelia de uma “crise de partidos”, no sentido weberiano, haja vista 

que a pedra fundamental da tese criativa pressupõe a superação dos valores comunitários 

defendidos por Putnam como participação formal em associações político-partidárias, 

religiosas, sindicais etc.), Florida pauta seu argumento em uma inversão de foco decisiva ao 

debate sobre crescimento econômico local e regional. Não mais é central a coesão social de 

uma comunidade (capital social), ou de atributos locacionais como proximidade logística, 

recursos naturais, incentivos fiscais etc. O novo paradigma de geração de prosperidade baseia-

se em criar e manter as condições necessárias para atrair um contingente de Capital Humano 

suficientemente qualificado para empreender a produtividade e prosperidade econômica 

desejada: “Lugares com maior número de pessoas talentosas cresceram mais rapidamente e 

foram capazes de atrair mais talentos” (FLORIDA, 2005, p. 33). Contudo, não se trata de 

qualquer tipo de Capital Humano; é necessário, sobretudo, ser criativo também: 

Do meu ponto de vista, pessoas criativas impulsionam o crescimento 

econômico regional e preferem lugares que sejam inovadores, diversos 

e tolerantes. Assim, [a Teoria do Capital Criativo] difere da teoria do 

Capital Humano em dois aspectos: (1) identifica um tipo de capital 

humano, as pessoas criativas, como sendo a chave para o crescimento 

econômico; e (2) identifica os fatores subjacentes que moldam as 

decisões de localização dessas pessoas, em vez de meramente dizer que 

 
32 No original: “All of this raises deep questions that run to the very core of community and society. The life we 

think of as uniquely American – strong ties between families and friends, close neighborhoods, and the attributes 

that come along with such communities –civic clubs and vibrant electoral politics, to name a few, is giving way to 

communities with weaker ties, yet which are more inclusive. These newer communities are far more versed at 

generating economic growth and attracting high technology to a region. In the main, the ways that communities 

create economic growth has been transformed.” 
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as regiões são abençoadas com certos dotes próprios (FLORIDA, 2005, 

p. 3433). 

Finalmente, o autor sugere que a chave para compreender essa nova geografia da 

criatividade reside em saber articular os “3T’s”: Talento, Tecnologia e Tolerância. Em linhas 

gerais, cidades e regiões capazes de fornecer esses três elementos em combinação serão mais 

capazes de suceder economicamente porque serão os locais onde o Capital Humano-Criativo – 

isto é, a Classe Criativa – irá procurar se localizar (FLORIDA, 2005). 

Novamente aludindo indiretamente a Weber – e, com o perdão da repetitividade, para 

dizer o mínimo – essa passagem de Florida ratifica o que já fora antecipado pelo sociólogo 

alemão: distinções de classe se conectam, invariavelmente, a distinções de status. Contudo, o 

que o autor ainda não deixa claro, talvez em detrimento de sua construção narrativa anedótica, 

são as maneiras pelas quais essa distinção se consolida e é socialmente validada. Com essa 

lacuna em mente, a obra de Pierre Bourdieu (1987; 1989; 1991; 2008) apresenta um terreno 

fértil para explorar o papel da cultura e da distinção social na legitimação da Classe Criativa. 

Em linha com o pensador francês: 

Diremos que uma “classe”, seja ela social, sexual, étnica ou de outra 

sorte, existe quando há agentes capazes de se impor, autorizados a falar 

e a agir oficialmente em seu lugar e em seu nome, sobre aqueles que, 

reconhecendo-se nestes plenipotenciários, reconhecendo-os como 

dotados de plenos poderes para falar e agir em seu nome, reconhecem-

se como membros da classe e, ao fazê-lo, conferem-lhe a única forma 

de existência que um grupo pode possuir. (Bourdieu 1987, p. 1534). 

É importante ressaltar que, na leitura Bourdieuana, cada indivíduo possui um conjunto 

de recursos, adquiridos ou herdados de acordo com sua história de vida, que são negociados 

por meio de relações de poder entre si, e estão contidos basicamente em quatro formas de 

capital: capital econômico (por exemplo, referindo-se à recursos como posse de terras, recursos 

 

33
 No original: “From my perspective, creative people power regional economic growth, and these people 

prefer places that are innovative, diverse, and tolerant. It thus differs from the human capital theory in two 

respects: (1) it identifies a type of human capital, creative people, as being key to economic growth; and (2) it 

identifies the underlying factors that shape the location decisions of these people, instead of merely saying that 

regions are blessed with certain endowments of them.” 
  
34 No original: “We will say that a “class,” be it social, sexual, ethnic, or otherwise, exists when there are agents 

capable of imposing themselves, as authorized to speak and to act officially in its place and in its name, upon those 

who, by recognizing themselves in these plenipotentiaries, by recognizing them as endowed with full power to 

speak and act in their name, recognize themselves as members of the class, and in doing so, confer upon it the 

only form of existence a group can possess.” 
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financeiros e monetários); capital cultural (por exemplo, um conjunto de recursos e 

conhecimentos adquiridos ou herdados); capital social35 (por exemplo, recursos que fornecem 

acesso e ligação a grupos de prestígio social); e capital simbólico (por exemplo, como diferentes 

tipos de capital acumulados por um indivíduo são percebidos e reconhecidos como legítimos 

por outros). A maneira pela qual os indivíduos reconhecem e articulam seus diferentes tipos de 

capitais acumulados se reflete nas posições sociais que ocupam no “espaço social” – um sistema 

definido por Bourdieu (1991) a partir da distribuição das distintas formas de poder em uma 

dada sociedade. No espaço social, em suma, indivíduos reconhecidos – por si e entre si – a 

partir de seus capitais acumulados são representados em posições sociais, ou seja, em “classes” 

– das quais decorre a lógica da distinção social, conforme a passagem seguinte explicita:  

Assim, o mundo social, por meio sobretudo das propriedades e das suas 

distribuições, tem acesso, na própria objetividade, ao estatuto de 

sistema simbólico que, à maneira de um sistema de fonemas, se 

organiza segundo a lógica da diferença, do desvio diferencial, 

construído assim em distinção significante. O espaço social e as 

diferenças que nele se desenham “espontaneamente” tendem a 

funcionar como espaço dos estilos de vida ou como conjunto de Stände 

[estamentos], isto é, de grupos caracterizados por estilos de vida 

diferentes (...) A distinção – no sentido corrente do termo – é a diferença 

inscrita na própria estrutura do espaço social quando percebida segundo 

as categorias apropriadas a essa estrutura; e o Stand [estamento] 

weberiano que muitos gostam de opor à classe marxista, é a classe 

construída por meio de um recorte adequado do espaço social quando 

ela é percebida segundo as categorias derivadas da estrutura desse 

espaço (BOURDIEU, 1989, p. 144-145). 

Na medida em que, conforme visto, a tese criativa é assumida como paradigma de 

desenvolvimento urbano e orienta tais ações, o que se tem é um desdobramento, um vir à tona, 

da vantagem criativa nas práticas e representações da Classe Criativa no e do espaço 

geográfico, a partir disso que Bourdieu articula como espaço dos estilos de vida. A esse 

respeito, o autor também argumenta que: 

 
35É salutar demarcar as diferenças do conceito de “Capital Social” em Bourdieu e em Putnam (2000). Conforme 

anteriormente apresentado, Putnam entende o capital social como uma soma qualitativa de determinadas 

características (por exemplo: normas, nível de confiança, instituições etc.) que potencializam a cooperação entre 

agentes de uma mesma sociedade. Por sua vez, Bourdieu emprega o conceito para se referir ao conjunto de recursos 

acessados e compartilhados por determinados indivíduos vinculados a um mesmo grupo, mas isso não possui, 

necessariamente, a mesma conotação positiva – e, por que não dizer, romântica – de Putnam, haja vista que a 

própria vinculação ao grupo, isto é, o acesso legítimo ao capital social, depende da articulação dos capitais 

econômicos e culturais e, portanto, está ligado a um mecanismo de reprodução de desigualdade (BOURDIEU, 

1987).  
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Efetivamente, o espaço social se retraduz no espaço físico, mas sempre 

de maneira mais ou menos confusa: o poder sobre o espaço que a posse 

do capital proporciona, sob suas diferentes espécies, se manifesta no 

espaço físico apropriado sob a forma de uma certa relação entre a 

estrutura espacial da distribuição dos agentes e a estrutura espacial da 

distribuição dos bens ou dos serviços, privados ou públicos 

(BOURDIEU, 2008, p. 160). 

Dito de outra forma, tanto o espaço social quanto o espaço físico – em última instância, 

portanto, o próprio espaço geográfico – são simultaneamente produzidos e negociados entre 

indivíduos de uma mesma classe e/ou com indivíduos de outras classes, a partir dos respectivos 

capitais que esses detêm. Nesse sentido, se for possível retornar a Weber, onde o sociólogo de 

Heidelberg argumenta que a primeira distinção de classes se dá na posse ou não de 

propriedades, podemos, em linha com Bourdieu, expandir essa noção e sugerir que, na verdade, 

todos os indivíduos são “proprietários”, em maior ou menor escala, de algum tipo de capital, 

adquirido, incorporado ou herdado ao longo da vida. Em particular, tal operação pode ser mais 

bem compreendida mediante o exame das relações de trocas estabelecidas de forma mais ou 

menos aparente entre esses indivíduos e seus capitais – ou seja, através de suas práticas sociais 

(e, subsequentemente, práticas espaciais).  

Portanto, uma análise apropriada da Classe Criativa e suas práticas não basta apenas da 

compreensão de “Classe” de um ponto de vista concreto, como a posição de mercado para 

Weber ou a vantagem criativa para Florida (desconstada a noção de propriedade). Em vez disso, 

para entendê-la enquanto categoria útil, é preciso explorar como os indivíduos reconhecidos 

por e nesta classe derivam, para além de uma inserção social do ponto de vista econômico, um 

determinado status – isto é, uma distinção social retraduzida em distinção espacial. Novamente, 

Bourdieu possui a chave para esta compreensão, mais especificamente através de sua seminal 

categoria de ‘capital simbólico’, entendida pelo próprio autor como sinônimo de distinção, ou 

seja, como “o capital, qualquer que seja sua espécie, quando percebido por um agente dotado 

de categorias de percepção resultante da incorporação da estrutura de sua distribuição, quer 

dizer, quando conhecido e reconhecido como algo de óbvio” (BOURDIEU, 1989, p. 145). Ao 

contrário das outras formas de capital, o capital simbólico é “particularmente lábil, frágil e 

vulnerável (...)” De acordo com a explicação de Bourdieu, tal fragilidade deve-se ao fato de que 

ele é “um capital alienado por definição, um capital que se apoia necessariamente nos outros, 

no olhar e na fala dos outros”” (BOURDIEU apud SAINT MARTIN, 2017, p. 111)36. Trata-se, 

 
36 Ciente da recomendação de evitar, onde possível, o uso de citações do tipo apud, trata-se, neste caso, de uma 

passagem esclarecedora e imprescindível de Bourdieu traduzida de um texto publicado originalmente no francês.  
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em suma, de um capital efetivamente apoiado e reproduzido na subjetividade que lhe é 

intrínseca. Se, por um lado, é possível verificar empiricamente como se dá o processo de 

competição entre duas ou mais cidades para atrair classe criativa através, por exemplo, de dados 

estatísticos relativos ao capital econômico (ex.: média salarial, oferta de empregos etc.), capital 

cultural (ex.: porcentagem de classe criativa na força de trabalho local) ou até mesmo capital 

social (ex.: a existência de redes de relacionamentos), por outro lado, a compreensão de como 

a própria classe criativa efetiva sua distinção social, isto é, como ela opera seu capital simbólico, 

é tanto menos evidente e requer uma leitura nas entrelinhas desses dados e discursos. A fim de 

oferecer uma breve complementação desse raciocínio, apresenta-se o Box 1:  

 

Box 1 - Sentido de Lugar na “Periferia”: explorando as práticas espaciais da Classe Criativa em 

St. John’s, Canadá 

A identificação dessa lacuna teórica e empírica sobre como a – assim chamada – 

classe criativa se identifica e se distingue enquanto tal, bem como as práticas espaciais que 

derivam desse complexo processo, constituíram as problemáticas orientadoras de minha 

pesquisa sanduíche, realizada em 2019 e publicada recentemente (COSTA; LYNCH, 2021). 

Tratou-se de um estudo de caso sobre a classe criativa local de St. John’s, capital da província 

de Newfoundland e Labrador, um centro urbano periférico em relação ao país, mas 

importante em relação às províncias do Canadá Atlântico. A partir de entrevistas com atores 

locais oriundos do governo municipal e líderes dos setores de inovação, conhecimento, 

criatividade e pesquisa & desenvolvimento, foi possível apontar para a existência de um 

“sentido de lugar” complexo que, simultaneamente, prevê um ambiente favorável à inovação 

e criatividade, mas que também impede de forma consistente a atração (e retenção) de mão-

de-obra qualificada de fora da província – e, consequentemente, atrasa o padrão de 

desenvolvimento desejado pela própria classe criativa. 

Mais especificamente, os entrevistados destacaram a proximidade e o acesso ao 

Oceano Atlântico (convém pontuar que a província de Newfoundland e Labrador é 100% 

insular) como um recurso inerente e essencial da classe criativa local e regional. Os valores 

sociais, culturais e econômicos desta ligação evoluíram ao longo do tempo e foram 

fundamentais para influenciar a construção de uma identidade socioeconômica e, de fato, de 

um “sentido de lugar” para a economia criativa local recente. Embora a província de 

Newfoundland e Labrador, principalmente através de sua capital, seja mormente reconhecida 
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no país pelas atividades de pesca artesanal e industrial, o colapso dos estoques pesqueiros a 

partir dos anos 1980, juntamente com declínios sistêmicos no investimento em infraestrutura 

e recursos, incentivou um novo desenvolvimento econômico ligado à criatividade e inovação. 

Nas últimas décadas, a economia da região vem sendo redefinida pelos setores de 

petróleo/gás e engenharia naval e, mais recentemente, por meio do desenvolvimento de 

setores como tecnologia da informação e comunicação, cultura e artes. Tal performance se 

traduz na força de trabalho criativa da cidade, que na última década variou entre 43% e 48% 

da mão de obra empregada formalmente. 

Também foi possível observar os significados confusos e ambivalentes que a ideia de 

um “sentido criativo de lugar” ocupa nos discursos e práticas da classe criativa local, os quais 

se moldam principalmente pelos valores compartilhados coletivamente por aqueles que 

possuem uma espécie de compreensão tácita ou herdada (ou seja, detentores de capital 

cultural) do que “St. John’s realmente é”. Isso também revela uma forma poderosa de capital 

social (segundo a ótica Bourdieuana), que pode nutrir um senso de comunidade e 

pertencimento para quem está “dentro” ou excluir profissionais criativos recém-chegados à 

província. Além disso, e principalmente contrariando o mantra Floridiano de que cidades 

globais e grandes centros econômicos ditam as boas práticas de desenvolvimento urbano 

criativo, quase todos os entrevistados compararam o futuro da paisagem criativa de St. John’s 

não a cidades como Nova York ou Toronto, mas a locais menores, periféricos e bem-

sucedidos, principalmente aqueles que resguardam similaridades geográficas e históricas 

com a própria cidade. Em particular, foi o caso de Halifax, capital da província vizinha de 

Nova Scotia, e de cidades escandinavas como Stavanger e Bergen, na Noruega. Essa espécie 

de “autoconsciência” (em relação ao seu tamanho e potencialidade econômica) desvela, 

sobretudo, uma geografia do capital simbólico cuja compreensão é imprescindível. Não se 

trata de manter, ao simples acaso, uma relação econômica e uma tradição cultural e social 

com as atividades tipicamente costeiras. O “sentido de lugar” compartilhado pela classe 

criativa de St. John’s é, sobretudo, construído e reafirmado na operação do capital simbólico, 

na maneira como aqueles identificados e reconhecidos em tal operação enxergam a si 

próprios e em quais outros “sentidos de lugar” e grupos sociais se inspiram e se comparam. 

Claramente, no entanto, a validação de um discurso e a construção de um sentido 

criativo de lugar nem sempre é inteligível, haja vista que os valores constitutivos da 

criatividade e das economias criativas são compartilhados de forma desigual. Em particular, 
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nossos entrevistados denunciaram a falta de disposição política para absorver (sobretudo, 

socialmente) profissionais recém-chegados de fora da província. Somada às políticas de 

imigração inadequadas, são os principais obstáculos sentidos pela própria classe criativa para 

promover St. John’s como um local economicamente diversificado e sustentável. Destarte, o 

“sentido criativo de lugar” de St. John’s representa, em si mesmo, uma prática espacial 

paradoxal, pois cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de diversos setores 

produtivos em termos de tamanho, amenidades, cultura, coesão social etc. ao mesmo tempo 

em que reproduz uma distinção simbólica tão poderosa que mantém “forasteiros criativos” 

inaderentes ao processo, em última instância impedindo o alcance de uma performance 

competitiva a cidades como Halifax, Stavanger e Bergen. 

 

A consideração elementar a ser feita – ratificando algumas das críticas centrais à tese 

Floridiana e as ampliando – é que as análises eminentemente econômicas sobre a classe criativa 

são menos generalistas e mais contingentes ao contexto local, restando-se insuficiente para 

justificar sua adoção indiscriminada como paradigma de desenvolvimento urbano. Possuir altos 

índices de classe criativa não faz uma cidade necessariamente criativa, nem tampouco 

desenvolvida. Contudo, se analisada do ponto de vista estamental ou da distinção simbólica, 

parece existir um padrão reprodutivo independente de tais contingências, porque o que se coloca 

em negociação não é exatamente o mérito ou a origem dos recursos econômicos, culturais e 

sociais convertidos em capital; trata-se, com efeito, da própria mediação da posse desses 

recursos. A vantagem criativa, isto é, o elemento fundamental que diferencia a – assim chamada 

– Classe Criativa de outras classes profissionais, despida de sua validação econômica, não é 

senão um nome, uma nomeação performática que lhe confere o status de classe. A passagem a 

seguir, de Bourdieu, é conclusiva: 

O nome da profissão de que os agentes estão dotados, o título que se 

lhes dá, é uma das retribuições positivas ou negativas (do mesmo título 

que o salário) enquanto marca distintiva (emblema ou estigma) que 

recebe o seu valor da posição que ocupa num sistema de títulos 

organizado hierarquicamente e que contribui por este modo para a 

determinação das posições relativas entre os agentes e os grupos. Por 

esta razão, os agentes recorrem a estratégias práticas ou simbólicas 

tendo em mira maximizar o ganho simbólico da nomeação: por 

exemplo, podem renunciar às vantagens econômicas garantidas por um 

posto para ocuparem uma posição de menor retribuição mas à qual está 

atribuído um nome prestigioso, ou orientarem-se para posições cuja 

designação é menos precisa, escapando assim aos efeitos da 

desvalorização simbólica, da mesma forma que, ao declararem sua 
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identidade pessoal, podem atribuir a si mesmos um nome que os 

engloba numa classe suficientemente vasta para comportar também 

agentes que ocupam uma posição superior à deles, como o mestre-

escola que se faz passar por “professor”. De modo mais geral, eles têm 

sempre a faculdade de escolher entre vários nomes e podem jogar com 

as indeterminações e os efeitos de imprecisão que estão ligados à 

pluralidade das perspectivas para tentarem escapar ao veredito da 

taxinomia oficial (BOURDIEU, 1989, p. 147-148). 

O empreendimento intelectual de Florida se mostra extremamente apropriado ao 

identificar um contingente profissional sui generis e próprio de nossa contemporaneidade. 

Contudo, ao nomear esse agrupamento de profissionais de Classe Criativa e, mais do que isso, 

conferir a esta classe um protagonismo inerente ao processo de desenvolvimento socioespacial 

local, dá-se nome e existência a uma classe que, do ponto de vista sociológico, existe menos 

enquanto uma classe propriamente dita e mais como um status, como um grupo social 

forçosamente homogeneizado. Ao recuperar os cânones da tese pós-industrial para embasar 

uma leitura sociopolítica e urbana do Século XXI, Florida ratifica a posse do conhecimento 

como elemento fundamental à distinção de classes. Para que se tenha certeza, a tese da Classe 

Criativa esbarra em uma fragilidade conceitual, qual seja, não se trata de uma classe social em 

seu sentido estrito – isto é, que existe e se distingue de outras classes a partir da noção de 

propriedade. Ao invés, é a posse do conhecimento intelectual, operacionalizado em ocupações 

profissionais específicas, que determina quem pertence a ela. Destarte, assume-se, nesta tese, 

que a Classe Criativa existe menos enquanto uma classe social propriamente dita do que 

efetivamente como uma nomeação que, com base em tais qualificações profissionais, confere a 

seus membros um status, ou seja, uma distinção simbólica a partir da qual se opera um estilo 

de vida criativo – inclusive à revelia de quaisquer heterogeneidades econômicas, culturais ou 

sociais intraclasse.  

Contudo, parece pouco promissora a probabilidade de um artesão, um cozinheiro e um 

engenheiro de software – dentre outros profissionais detentores da vantagem criativa – 

possuírem capitais econômicos, culturais e sociais compatíveis a ponto de comungarem um 

estilo de vida único a partir do qual eles se reconhecem e efetivamente se distinguem 

socialmente. Resta o desafio de compreender o que é possível depreender da simbolização desse 

status no espaço. É o que se procurará fazer nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 3: 

Situando a geografia da criatividade: dos espaços criativos aos 

terceiros lugares 
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Conforme visto no capítulo anterior, na iminência da virada da segunda para a terceira 

década do Século XXI, observa-se uma miríade cada vez mais complexa de relações sociais, 

econômicas e culturais materializadas no espaço urbano, sobretudo à luz da indelével transição 

de parte das economias urbanas de base industrial ou de serviços para outra, cuja sustentação 

tem sido atribuída às atividades produtivas envolvendo criatividade, conhecimento e inovação. 

O protagonismo desse novo paradigma de desenvolvimento econômico se ancora na 

emergência de uma suposta nova classe – a Classe Criativa – para quem as estratégias de 

promoção de mercado de trabalho, qualidade de vida, amenidades se voltam; afinal, de acordo 

com essa corrente, cidades com alta concentração de Classe Criativa tendem – mais uma vez, 

supostamente – a crescer mais rapidamente e competir melhor no incerto cenário econômico 

global (FLORIDA, 2005).  

De fato, tal pressuposto tem sido não apenas entoado como ‘mantra’ por formuladores 

de políticas públicas e por parte de pesquisadores das ciências sociais e urbanas, como também 

se converteu em um modismo que norteia práticas de planejamento urbano e regional em todo 

o globo. A priori, portanto, é possível inferir que a produção de espaços criativos, para além do 

óbvio caráter utilitarista de dotar as cidades de infraestrutura e recursos (tanto financeiros como 

humanos) propícios para a acumulação de capital sob tal paradigma, também possui um papel 

estratégico na materialização dessa distinção simbólica no próprio espaço. Todavia, pouco tem 

se debatido na literatura sobre essa organização espacial-simbólica – lacuna conceitual e 

empírica sobre a qual esta tese se debruça para oferecer uma tentativa apropriada de reflexão 

sobre os processos contemporâneos de urbanização à luz da criatividade como força econômica. 

Este capítulo visa operacionalizar essa discussão a partir de uma identificação das principais 

espacialidades nas quais essas atividades se desenrolam.  

Partindo de uma releitura crítica da tipologia de Habitats de Inovação (TEIXEIRA; 

MATOS, 2018) e propondo tratar tais habitats como Espaços Criativos a partir de um olhar 

efetivamente voltado à espacialidade enquanto objeto – e não meio através do qual as atividades 

produtivas “simplesmente” acontecem – apresento uma espacialidade em especial, os Espaços 

de Co-Working, de recente emergência e rápida proliferação no mundo. 
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3.1 Situando a atividade econômica criativa no espaço urbano 

À título introdutório, convém situar brevemente uma profícua, porém limitada, literatura 

recente dedicada a compreender e mapear quais são, efetivamente, os espaços propícios à 

atividade produtiva criativa. Sem embargo, tal literatura é empreendida em outro campo – a 

saber, na Engenharia e Gestão do Conhecimento – que, por vezes, atravessa alguns dos saberes 

das ciências sociais, mas de forma geral se mantem menos multidisciplinar do que pretende. 

Isso pode ser verificado no estado da arte de debates que oferecem terminologias e tipologias 

relativas a esses espaços cuja conceituação é pouco usual a cientistas sociais, porém 

amplamente assimilada não apenas entre os pesquisadores dessa área do conhecimento, como, 

principalmente, entre os pares dos próprios setores produtivos associados.  

O léxico formal e informal de muitos desses setores amplamente conectados à Economia 

Criativa – e, especialmente, ao núcleo de tecnologia (vide Quadro 3, apresentada no Capítulo 

2) – traz em seu bojo determinadas terminologias próprias dessa cultura laboral. Um dos jargões 

mais popularizados nesse métier é o de Ecossistema de Inovação. Em linhas gerais, assim como 

um “Ecossistema” se define pelo conjunto biogeográfico de comunidades e organismos que 

vivem em determinados locais e interagem entre si e com seu próprio ambiente para construir 

um sistema relativamente estável e sustentável, pode-se dizer que um “Ecossistema de 

Inovação” combina força de trabalho criativa, capital financeiro e infraestrutura para construir 

ambientes inovadores no que se refere à criação de produtos, serviços e projetos com valor de 

mercado, funcionando também como uma espécie de sistema relativamente estável e 

sustentável – porém, de um ponto de vista produtivo.  

Mais especificamente, os Ecossistemas de Inovação são compostos por “rede[s] de 

organizações interconectadas, compreendendo relações que se formam entre os atores ou 

entidades, cujo objetivo funcional é interagir com o ambiente local recebendo e fornecendo 

subsídios impulsionadores no desenvolvimento de tecnologia e inovação” (TEIXEIRA; 

MATOS, 2018, p. 14). Seguindo nessa espécie de alegoria biogeográfica, os mesmos autores 

vão apresentar, na sequência, outra terminologia eminentemente própria desse meio, a saber, 

os Habitats de Inovação, compreendidos como:  

espaços diferenciados, propícios para que as inovações ocorram, pois 

são lócus de compartilhamento de informações e conhecimento, 

formando networking, e permitem minimizar os riscos e maximizar os 

resultados associados aos negócios. O habitat de inovação permite a 

integração da tríplice hélice e procura unir talento, tecnologia, capital e 
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conhecimento para alavancar o potencial empreendedor e inovador 

(TEIXEIRA; MATOS, 2018, p. 20).  

Com efeito, os habitats de inovação são os próprios espaços nos quais as atividades 

produtivas de criatividade, inovação e conhecimento se desenvolvem. Conforme a passagem 

acima esclarece, trata-se de conceito firmemente amparado na teoria da tríplice hélice 

(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000), que trata de um modelo de promoção de inovação 

amplamente difundido e inspirado nas discussões apresentadas no capítulo anterior sobre os 

sistemas de inovação. Aqui, a colaboração permanente entre indústria, universidade e governo 

(isto é, entre as três “hélices”) é fomentada e incentivada com vistas a acelerar o Ecossistema 

de Inovação local e, consequentemente, o desenvolvimento econômico desejado.  

Na prática – e também em consonância com a passagem supracitada – essa assumpção 

implica, necessariamente, em compreender os Habitats de Inovação a partir de lentes 

mercadológicas, ou seja, como espaços desprovidos de um desenvolvimento de sentido 

socioespacial, priorizando investimento público e privado em pesquisa, políticas e projetos 

favoráveis ao estímulo de determinados setores produtivos (por óbvio, da Economia Criativa) 

em detrimento de outros, conforme resta inequívoco na promessa desses habitats minimizarem 

os riscos e maximizarem os resultados associados aos negócios. Em última análise, trata-se de 

um modelo que não é senão a própria exemplificação de como opera o urbanismo neoliberal 

empreendedorista (HARVEY, 2005). Para que não restem dúvidas, os Habitats de Inovação 

constituem terminologia eminentemente apropriada ao e pelo léxico empresarial. Dessa forma, 

a existência desses habitats se dá em relação ao seu propósito produtivo ou organizacional – 

conforme ilustrado na figura 2, cuja leitura inicial permite identificar a existência de uma 

hierarquia na ocorrência e distribuição desses habitats.  

Contudo, explicações mais aprofundadas sobre tais níveis oferecidas pelos autores 

engajados no delineamento conceitual dos habitats de inovação são lacônicas. Destarte, antes 

de explorar propriamente essa hierarquização, faz-se necessário sublinhar que, a despeito da 

ausência de uma preocupação mais ontológica, por assim dizer, com o advento da criatividade 

como força motriz do desenvolvimento urbano e regional contemporâneo, essa literatura 

oferece um caminho útil para analisar como se dá a própria materialização da economia criativa 

– e, consequentemente, da classe criativa – no espaço. No entanto, não sem antes proceder a 

alguns necessários ajustes teórico-conceituais. Por essa razão, passarei a chamar, deste ponto 

em diante, os Habitats de Inovação de Espaços Criativos. Antes de uma reapropriação 

conceitual, a escolha por esta retradução é fundamentalmente significada pela necessidade de 
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assumir um posicionamento em sentido conceitual diametralmente oposto – e, de fato, 

heuristicamente aberto a um olhar efetivamente social e crítico desse processo. 

 

Figura 2 - Tipologia de Habitats de Inovação/Espaços Criativos 

 

Fonte: retirado de Teixeira et al. (2016, p. 7). 

 

Isto posto, a exemplo do capítulo anterior, valer-me-ei novamente do aporte teórico 

weberiano para oferecer uma tentativa de interpretação mais inteligível e concreta da figura 2. 

Em particular, uma leitura razoavelmente embasada da tipologia apresentada depreende uma 

compreensão inicial dos espaços criativos menos como espaços concretamente estabelecidos e 

mais como tipos ideais, isto é, como representações obtidas: 

mediante a acentuação unilateral de um ou vários pontos de vista, e 

mediante o encadeamento de grande quantidade de fenômenos 

isoladamente dados, difusos e discretos, que se podem dar em maior ou 

menor número ou mesmo faltar por completo, e que se ordenam 

segundo os pontos de vista unilateralmente acentuados, a fim de se 
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formar um quadro homogêneo de pensamento. Torna-se impossível 

encontrar empiricamente na realidade esse quadro, na sua pureza 

conceitual, pois trata-se de uma utopia. A atividade historiográfica 

defronta-se com a tarefa de determinar, em cada caso particular, a 

proximidade ou afastamento entre a realidade e o quadro ideal, em que 

medida portanto o caráter econômico das condições de determinada 

cidade poderá ser qualificado como “economia urbana” em sentido 

conceitual. Ora, desde que cuidadosamente aplicado, esse conceito 

cumpre as funções específicas que dele se esperam, em benefício da 

investigação e da representação (WEBER, 2003, p. 106). 

 Em que pese os espaços criativos existam concretamente, a articulação esquemática da 

figura 2 permite a representação de um tipo ideal de Cidade Criativa, isto é, que não existe em 

sua pureza da realidade, mas através do qual é possível interpretar uma dada realidade social 

mais objetivamente a partir de um recorte. Ainda no plano abstrato, por exemplo, a primeira 

faixa da figura 1, correspondente ao círculo externo em tom azul marinho, diz respeito a um 

enfoque em maior escala, exemplificados pelos tipos ideais ‘Cidades Inteligentes’, ‘Cidades do 

Conhecimento’ e ‘Distrito Criativo’. Por sua vez, a segunda faixa, de cor verde, apresenta uma 

primeira redução, mas ainda em escala razoavelmente macro, de ‘Parques’. Ampliando um 

pouco mais, chega-se à terceira faixa, relativa aos ‘Centros de Inovação’, já apontando para 

uma escala mediana de observação. Finalmente, chega-se ao núcleo da tipologia ideal de 

habitats de inovação/espaços criativos, em sua microescala, representados por espaços como 

Co-working, Makerspaces, Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), Aceleradoras, Incubadoras 

e Pré-Incubadoras. O Quadro 5 apresenta, sinteticamente, uma definição de cada um desses 

espaços. 

 

Quadro 5 - Tipos de Habitats de Inovação/Espaços Criativos 

 ESPAÇO CRIATIVO DEFINIÇÃO 

 

Cidades Inteligentes 

Termo complexo e polissêmico que, em geral, 

oferece menos uma delimitação conceitual e mais 

uma narrativa em torno de cidades que integram 

soluções e ferramentas de TIC a uma ou mais 

frentes do planejamento e gestão urbanos (ex.: 

governança, mobilidade, meio ambiente, urbanismo 

etc.). Em realidade, pode-se dizer que a soma e a 

interconectividade de espaços criativos dá origem a 

uma Cidade Inteligente. 



75 

 

 

 

Cidades do Conhecimento 

Semelhante às Cidades Inteligentes, trata-se menos 

um conceito ou um espaço em si e mais um termo 

de difícil precisão que se refere a cidades cuja base 

de desenvolvimento não apenas está atrelada ao 

conhecimento acumulado de suas instituições e 

indivíduos, como visa incluir tais agentes no 

fomento de um processo de aprendizagem social 

colaborativa. 

Distrito Criativo 

Determinado perímetro de uma cidade 

(frequentemente um bairro ou uma região central 

degradados) ressignificado a partir de paradigmas 

de revitalização urbana para abrigar atividades 

produtivas da Economia Criativa. 

 

Parques 

Complexos imobiliários de propriedade e 

administração pública, privada e/ou mista voltados 

a abrigar atividades comerciais e de 

desenvolvimento tecnológico com foco em 

inovação, competitividade industrial e fomento de 

parcerias entre companhias e instituições, podendo 

assumir diferentes tipos (parque científico, parque 

tecnológico, parque empresarial, parque de 

inovação, parque de pesquisa etc.). 

 

Centro de Inovação 

Comunidades – físicas ou virtuais – que alocam 

projetos de inovação e empreendedorismo por um 

determinado período de tempo. Frequentemente são 

amparados por políticas públicas, subsídios 

públicos e/ou privados etc. 

 

 

Co-working 

Espaço de compartilhamento de escritório. Trata-se 

de uma abordagem baseada em comunidade para a 

organização do local de trabalho caracterizada por 

flexibilidade e diversidade, onde indivíduos 

compartilham infraestrutura física e digital, 

amenidades de escritório e rede de negócios sem 

necessariamente trabalhar no mesmo setor ou para 

a mesma empresa. 
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Núcleo de Inovação Tecnológica  

Estrutura instituída por uma ou mais Instituições 

Científicas e Tecnológicas e de Inovação (ICT), 

com ou sem personalidade jurídica própria, que 

tenha por objetivo a gestão da política institucional 

de inovação, sendo um facilitador da transmissão 

do conhecimento ao mesmo tempo em que preserva 

os direitos de propriedade intelectual, tanto da ICT 

como do inventor. 

 

Makerspaces 

Espaços físicos, semelhantes a laboratórios de 

produção local de pequena escala onde 

empreendedores e profissionais compartilham 

maquinários e ferramentas de fabricação. 

 

Aceleradoras 

Ambientes que auxiliam, por determinado período 

de tempo, novas empresas, frequentemente ligadas 

ao setor tecnológico, a desenvolverem o alcance de 

seus produtos no mercado. 

Incubadoras 

Organizações cujo objetivo é auxiliar 

empreendimentos, também mormente ligados ao 

setor de tecnologia, em suas fases iniciais através da 

oferta de espaço de trabalho, serviços 

administrativos e suporte técnico (áreas financeira, 

jurídica, marketing etc.), também por tempo 

determinado. 

 

Pré-Incubadoras 

Ambientes que oferecem mecanismos de suporte a 

empreendedores para transformar suas ideias de 

negócios em empresas formalizadas juridicamente, 

oferecendo ferramentas, serviços de consultoria, 

mentoria, assessorias, cursos, e apoio institucional 

a esses novos negócios, com viabilidade técnica e 

mercadológica, como networking e aproximação 

com entidades financeiras e de investimento. 

Fonte: adaptado de Costa e Dias (2020); Costa e Matos (2020); 

Teixeira et al. (2016); Teixeira e Matos (2018). 

 

É interessante observar que a priori – e independentemente da escala – todos esses 

espaços são articulados como tipos distintos de espaços criativos, cada qual com seu propósito 

e natureza de operação, podendo ou não existir em conjunção a outros espaços. Por exemplo, 
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dentro de uma consecução de política pública de desenvolvimento urbano guiada pelo conceito 

de Cidade Inteligente, seria possível existir um Parque Tecnológico que, por sua vez, abrigasse 

um Centro de Inovação onde funciona uma Incubadora, e as empresas incubadas operassem 

dentro de um espaço de co-working, e assim por diante. No entanto, em que medida os espaços 

criativos dependem necessariamente dessa existência encadeada e hierarquizada? Ao tratá-los 

como tipos ideais, o que se tem é uma permissibilidade para isolar um espaço criativo e analisá-

lo “a partir de uma “intensificação” unilateral da realidade, ou seja, uma “exageração” de alguns 

de seus elementos característicos, a partir de um determinado ponto de vista” (SELL, 2002, p. 

186). À guisa de exemplificação, o Box 2 apresenta, em síntese, uma análise da morfologia 

urbana dos parques tecnológicos no Brasil: 

 

Box 2 - Em direção a desenvolvimentos urbanos inteligentes? 

 

A fim de explorar em profundidade essas complexas mediações entre escala e 

funcionamento dos habitats de inovação, foi realizada uma análise da personalidade jurídica 

e da morfologia urbana dos 43 parques tecnológicos atualmente em operação no Brasil 

(COSTA; MATOS, 2020). Conforme salientado na Quadro 5, os parques tecnológicos 

constituem um tipo de espaço criativo que, dentre as várias atividades abrigadas, se destacam 

por mesclar negócios e pesquisa & desenvolvimento no mesmo ambiente construído. Além 

disso, não raramente esses parques abrigam outros tipos de espaços criativos, de incubadoras 

a espaços de co-working. Assim, também são espaços propícios para atrair grandes fluxos de 

pessoas e estimular serviços e amenidades urbanas. Embora nos últimos anos os parques 

tenham recebido particular atenção de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação 

para o desenvolvimento tecnológico, algumas lacunas sobre como eles se integram aos 

contextos urbanos em que estão localizados, e como se relacionam com as narrativas em 

torno do desenvolvimento urbano inteligente (por sua vez, apreendidas em uma escala maior 

dos espaços criativos) permanecem sem tratamento adequado, constituindo o objetivo da 

investigação. 

Inicialmente, nossa análise situa a atuação dos Parques Tecnológicos dentro da 

hipótese das Cidades Inteligentes, que vem sendo disseminada desde os anos 1990, embora 

com maior destaque apenas na última década, como um paradigma de planejamento urbano 

que se baseia mais em um conjunto de estratégias de negócios orientadas por tecnologias de 
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informação e comunicação do que propriamente em um sistema automatizado e integrado de 

operação urbana. No entanto, o desenrolar desse debate veio acompanhado de reflexões 

críticas, por exemplo, sobre como se trata de um paradigma que reforça uma primazia menor 

na cidade e maior na “inteligência” aplicada a ela, isto é, facilitando apropriações ideológicas 

que se baseiam em narrativas de “inteligência urbana” para capturar o desenvolvimento local 

como parte de uma competição privada cada vez mais globalizada (e, portanto, não muito 

distante da problemática da Tese Criativa já debatida no capítulo anterior). Não raramente, 

esse processo é incorporado em discursos e práticas políticas que tendem a fomentar projetos 

e classificações deterministas, onde cidades são consideradas “boas” ou “ruins” – portanto, 

sujeitas a maior ou menor capacidade de investimento – com base no nível de 

desenvolvimento inteligente adotado ou em potencial. Nesse sentido, outras abordagens 

críticas tentam relacionar a inevitável aproximação entre tecnologia e planejamento urbano 

a pautas pretensamente mais inclusivas e engajadas, sobretudo, relacionando esse debate a 

agendas globais de sustentabilidade ambiental e crise climática. 

De fato, parte dos debates sobre Habitats de Inovação (aqui, empregando a 

terminologia original para reforçar que esta ocorrência se dá, efetivamente, em um sentido 

economicista e mercadológico) se sustentam nessa complexa – e, por vezes, anedótica – 

conjunção entre inteligência, sustentabilidade e crescimento. Em particular, os parques 

tecnológicos ocupam um papel de protagonismo nesse modelo. Nossa análise apresenta 

alguns indicadores confiáveis a este respeito: em primeiro lugar, mais de 67% dos parques 

existentes no país são da iniciativa pública, que também é a única responsável por sua 

dispersão pelo território nacional – dos 29 parques tecnológicos sob a tutela pública, 14 se 

localizam no Sudeste, 9 no Sul, 4 no Nordeste, e as regiões Centro-Oeste e Norte possuem 1 

parque cada. Para efeitos de comparação, dos 14 parques tecnológicos privados existentes no 

Brasil, 10 estão na região Sul e 4 na região Sudeste – regiões que, por serem mais 

desenvolvidas do ponto de vista industrial, apresentam melhor infraestrutura e capacidade de 

gerar recursos. 

Puxando essa discussão para a esfera espacial, contudo, nossa análise a respeito da 

morfologia urbana dos parques tecnológicos apontou um modelo de desenvolvimento ainda 

mais desconectado dos próprios mantras da Cidade Criativa. Pelo lado da análise em macro 

escala, dos 11 parques localizados em área urbana, apenas um está integrado ao seu entorno 

(e, de fato, associado a um polêmico projeto de revitalização urbana). Já em relação aos 
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parques de tipo periurbano, que são maioria no país (21), menos de 20% possuem algum tipo 

de integração, isto é, operam atraindo grandes fluxos diários de pessoas e serviços, mas sua 

existência é isolada do entorno; efetivamente, trata-se de centralidades de potencial 

subestimado. Por sua vez, os 11 parques de tipo rural destoam da análise porque, em função 

de sua própria natureza e das atividades desenvolvidas, apresentam condições isoladas de 

quaisquer contextos urbanos. Por outro lado, a análise em microescala não só confirmou a 

relação crítica dos parques tecnológicos com seus entornos como ampliou esse desafio: quase 

metade dos parques são completamente segregados da vizinhança próxima (isto é, não 

oferecem condições adequadas de integração do ponto de vista da urbanidade e da 

mobilidade). Além disso, outros 30% dos parques possuem uma conexão adjacente, ou seja, 

ainda sem demonstrar evidências de pertencer ao mesmo tecido urbano do seu redor. Apenas 

9 parques (cerca de 20% do total) apresentam elementos satisfatórios de integração e abertura 

à vizinhança.  

Inequivocamente, são dados que reforçam o que vem sendo sublinhado amiúde nesta 

tese: os setores empresariais, somados aos esforços políticos, se apoiam em discursos e 

conceitos multidisciplinares prenhes de uma crença excessivamente positiva no progresso 

tecnológico e criativo, mas o que se percebe frequentemente é uma ausência de predisposição 

em estimular, de fato, um ambiente criativo e inovador espacialmente distribuído, quando 

não flertam com práticas de autossegregação. 

 

Uma reflexão resultante da análise dos parques tecnológicos é que, tão importante 

quantos os espaços criativos em si, são os agentes de inovação, isto é, os organismos e 

instituições responsáveis pela reprodução das atividades produtivas nesses espaços. Por 

exemplo, o apropriado trabalho de Estevão (2020) sobre a dinâmica espacial da inovação em 

Florianópolis, analisado também a partir da tipologia de habitats de inovação, aponta que a 

maior parte das ações engendradas nesse âmbito são conduzidas por alguns agentes específicos 

que corroboram o modelo da tríplice hélice, isto é, são oriundos do governo, indústria e 

universidade. Consequentemente, verifica-se um processo de concentração espacial das 

atividades de inovação. Através desse raciocínio é possível inferir uma importante tendência: 

os agentes de inovação (re)produzem não exatamente uma “Cidade Criativa”, senão apenas 

fragmentos criativos em uma cidade – isto é, uma ‘rua criativa’, um ‘quarteirão criativo’, um 

‘bairro criativo’ etc. – que acabam sendo tomados e propagados pelo seu todo, ou seja, pela 

própria ideia de uma cidade inteiramente regida pela economia inovativa e criativa.  
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Em que pese esclarecedoras e apropriadas, essas análises não esgotam as leituras críticas 

acerca da espacialização da criatividade. Por um lado, resta pouca dúvida de que essa metonímia 

espacial reproduza tanto menos os cânones de um urbanismo criativo e provedor de amenidades 

e vitalidades urbanas e enfatize a produção de espaços focados exclusivamente na atividade 

produtiva – em última instância, convalidando teses relativas a desenvolvimento desigual, 

urbanismo empreendedorista, planejamento urbano estratégico etc. Todavia, por outro lado, 

reenquadrar tais espacialidades não como habitats (isto é, partindo da premissa de serem 

espaços devotados ao lucro empresarial e a partir do qual todo o resto vem à reboque), mas 

como espaços criativos (ou seja, permitindo uma compreensão heurística efetivamente aberta 

a refletir, para além do fulcro econômico e político, sobre as incidências sociais e culturais desse 

processo) permite isolar qualquer um desses espaços e analisá-lo à revelia de um 

enquadramento forçosamente estrutural. Em outras palavras, a viabilização do desafio proposto 

nesta tese, qual seja, investigar não as práticas dos agentes de inovação, mas as práticas da 

própria Classe Criativa, aqui entendida como um agrupamento de profissionais altamente 

qualificados que se distinguem simbolicamente através de um status e de uma nomeação, requer 

uma leitura distinta não apenas da produção dos espaços criativos, mas, principalmente, da sua 

experiência cotidiana.  

Com essas ideias em mente, na próxima seção começo a explorar tal operacionalização 

a partir de um tipo específico de espaço criativo: os espaços de co-working. 
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3.2 Espaços de Co-Working: gênese e evolução 

Na esteira do progressivo deslocamento da centralidade de estratégias de 

desenvolvimento urbano e regional para atividades econômicas relacionadas à criatividade, 

conhecimento e inovação, as vivências cotidianas são constantemente desafiadas e 

(re)significadas por e a partir de uma gama diversificada de espacialidades emergentes desse 

processo – o que venho chamando, neste capítulo, de espaços criativos. Dentre as tendências 

recentes acerca deste debate, destaca-se a criação ou adaptação de espaços de trabalho de uso 

compartilhado por profissionais criativos independentes, freelances e até mesmo por empresas 

que atuam em seguimentos relacionados (por exemplo: agências de marketing digital, estúdios 

de design, start-ups de tecnologia etc.) os quais se denomina de Espaços de Co-working. Mas 

no que consistem esses espaços? A aglutinação do prefixo Co e da palavra Working (que, em 

inglês, significa “trabalhando”) remetem, inicialmente, à ideia de estar trabalhando junto, 

embora, na prática, muitos dos frequentadores desses espaços, mormente conhecidos como co-

workers, sejam profissionais independentes. Um dos textos inaugurais e, de fato, mais 

influentes, da investigação acadêmica sobre co-working se refere a essa prática como “working 

alone-together”, expressão idiomática que pode ser traduzida como “trabalhando sozinho-

junto” (SPINUZZI, 2012). Ou seja, trata-se de um ambiente profissional aberto e flexível, 

baseado numa abordagem de comunidade, no qual a ação laboral prática, o estar trabalhando 

de fato, se dê conjuntamente entre várias pessoas, ainda que elas não trabalhem para a mesma 

empresa ou no mesmo setor produtivo.  

Assim, um Espaço de Co-working (doravante, EC) se caracteriza, a priori, como um 

espaço no qual profissionais, frequentemente identificados na Classe Criativa – porém sem 

manter necessariamente relação laboral entre si – compartilham infraestrutura e amenidades 

típicas de escritório, tanto em seus aspectos formais, quanto informais. No primeiro caso, trata-

se de instalações e serviços básicos, tais como mobiliário de escritório, sala de reuniões, guarda 

volumes, cozinha/copa, luz, água, internet etc. Já os aspectos informais são relativos aos 

sentidos de comunidades e de sociabilidades desenvolvidos por e entre os co-workers como, 

por exemplo, atividades integrativas visando expandir e fomentar redes de contatos 

profissionais, troca de saberes e de experiências etc. (SPINUZZI, 2012; GARRETT et. al, 2014; 

MORISET, 2014; CAPDEVILA, 2015; GANDINI, 2015; MERKEL, 2015). 

À medida que “flexibilidade” é uma palavra-chave dessa espacialidade, os EC não 

podem ser compreendidos de maneira estrutural ou fechadas, senão como espaços abertos e 

dinâmicos por excelência – o que, por si só, justifica um primeiro distanciamento em relação a 



82 

 

 

 

seu entendimento enquanto habitat encadeado em um ecossistema de inovação. Também por 

esse motivo, conforme será demonstrado no capítulo seguinte, a distribuição espacial dos EC 

independem de outros habitats. Consequentemente, tanto mais complexa é a tarefa de 

conceituá-los em relação a suas particularidades, bem como compreender suas respectivas 

decorrências socioespaciais. Segundo Akhavan (2021), estima-se que a ocorrência desses 

espaços vem dobrando a cada ano, de modo que até 2019, cerca de 2,2 milhões de pessoas 

tenham trabalhado em mais de 22 mil EC ao redor do mundo. Tal proliferação de espaços se 

reflete em um crescente interesse acadêmico: em consonância com a revisão sistemática de 

literatura organizada pela mesma autora a partir da base SCOPUS, desde o primeiro trabalho 

publicado sobre o tema, em 2012, até o final de 2019, foram publicados 41 artigos científicos, 

dos quais 70% foram conduzidos por pesquisadores europeus, oriundos, sobretudo, da Itália, 

Alemanha, França e Reino Unido (AKHAVAN, 2021). 

Contudo, qualquer esforço no sentido de determinar exatamente qual tenha sido a gênese 

do termo co-working ou dos espaços de co-working é desafiador, quiçá desnecessário, haja vista 

que muitas foram – e continuam sendo – as tentativas dedicadas a esse exame, cada qual 

partindo de um recorte geográfico ou produtivo distinto e, portanto, chegando a diferentes 

resultados e enquadramentos. Destarte, seria de melhor sorte realizar uma aproximação a esse 

fenômeno a partir de alguns marcos referenciais, tipologias e linhas do tempo relativamente 

bem aceitos pela literatura, a fim de compreender não como surgiram os EC, mas em que 

contextos eles evoluem enquanto prática espacial. A esse respeito, Gandini e Cossu (2021) 

oferecem uma apropriada sistematização da evolução do co-working em ondas a partir da qual 

é possível expandir o debate a partir de alguns autores-chave a essa literatura, bem como tecer 

relações com o foco de nossa investigação, isto é, a Classe Criativa. O Quadro 6, apresenta uma 

síntese das três ondas verificadas por esses autores – que esmiuço em detalhes na sequência: 

 

Quadro 6 - Evolução do co-working em ondas 

Onda Lógica de Valor Objetivo Contexto 

#1 Vanguardista 

Valor social é priorizado 

independentemente da 

sustentabilidade do 

espaço 

Criar novos significados e 

práticas para culturas laborais 

alternativas pré-existentes 

Relações comunitárias 

para atender às 

necessidades urgentes de 

trabalhadores criativos 

independentes 
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#2 Neocorporativa 

Valor econômico é 

priorizado e 

discursivamente 

enquadrado como 

impulsionador da 

inovação 

Consolidar um novo conjunto 

de significados e práticas em 

um modelo neoliberal 

A lógica de 

compartilhamento de 

espaço vem “de cima para 

baixo”, é centralizada e o 

acesso é limitado por 

barreiras econômicas 

(diárias, mensalidades etc.) 

#3 Resiliente 

Busca por 

sustentabilidade 

econômica e impacto 

social 

Desafiar o modelo 

hegemônico (neocorporativo) 

e reafirmar as origens 

‘populares’ do co-working 

Recusa da lógica “de cima 

para baixo” e tentativa de 

recalibrar as práticas 

comunitárias dentro e em 

torno de novos espaços 

Fonte: Adaptado pelo autor de Gandini e Cossu (2021, p. 7) 

Em que pese essa visão geral das “ondas” de evolução do co-working seja útil a uma 

compreensão preliminar, de nenhum modo ela implica em sequencialidade. A emergência de 

uma nova “onda” não significa que a anterior tenha se esvaído. Pelo contrário, trata-se de 

tendências coexistentes. Portanto, essa mediação de EC enquanto lugar auto-organizado por 

profissionais independentes, modelo de negócio imobiliário e experiência alternativa e 

resiliente de inovação social é basilar à análise de como esses espaços interagem no e com o 

espaço urbano. A saber: 

#1 – Onda Vanguardista: há um relativo entendimento de que o primeiro espaço de co-

working nomeado enquanto tal tenha se dado em São Francisco, Estados Unidos, no ano de 

2005. O objetivo do seu fundador, um programador chamado Brad Neuberg, era criar um 

espaço de trabalho nem tão engessado quanto os escritórios tradicionais, mas também não tão 

solitário quanto o home-office (GANDINI, 2015; WATERS-LYNCH et al., 2016). De fato, o 

autointitulado pioneiro dos espaços de co-working garante que ele próprio é o “inventor” dessa 

prática: 

Sim, eu inventei o coworking (...) Em 2005, eu estava trabalhando em 

uma start-up (...) e não estava feliz com meu emprego. Antes disso, eu 

havia trabalhado de forma independente realizando consultoria e 

viajando (...) Naquele ponto, eu estava confuso porquê (...) não 

conseguia combinar todas as coisas que queria ao mesmo tempo: a 

liberdade e a independência de trabalhar por conta própria e a estrutura 

e comunidade de trabalhar com outras pessoas (...) por fim, decidi criar 

um novo tipo de espaço de apoio à comunidade com a estrutura que eu 
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tanto ansiava, e dei a isso um novo nome: coworking (NEUBERG, 

s/d37).  

Se, por um lado, Neuberg pode se ‘vangloriar’ de ter nomeado o primeiro espaço de co-

working compreendido enquanto tal, por outro lado, o mesmo não pode ser dito a respeito do 

pioneirismo de sua ideia de compartilhar um escritório com outros trabalhadores criativos 

independentes. Por exemplo, Waters-Lynch et al. (2016) ancoram a emergência dos EC em 

evidências de práticas compartilhadas de organização espacial do trabalho verificadas desde a 

década de 1960 sob diferentes nomes e perspectivas – que, inclusive, remontam a outros tipos 

de espaços criativos, tais como incubadoras e makerspaces. Por sua vez, Foertsch e Cagnol 

(2013) indicam pistas de que o surgimento dos EC se deu, de fato, a partir de uma prática 

relativamente recente de auto-organização de profissionais criativos independentes, tal qual 

corroborado pelo autorrelato supracitado de Neuberg. Contudo, esses autores mencionam 

experiências neste sentido registradas entre meados dos anos 1990 e início dos anos 2000 – 

portanto antes da abertura do primeiro suposto espaço de co-working – em cidades como 

Berlim, Nova York e Viena. Novamente, trata-se de espaços semelhantes aos makerspaces, 

porém, nesse caso, de acesso aberto e gratuito ao público – inclusive com acesso à internet – e 

frequentemente geridos sem fins lucrativos.  

Mais importante do que a localização geográfica exata da gênese dos EC, o que resta 

em comum entre essas pistas é a noção de que o co-working emergiu como prática espacial de 

trabalhadores criativos independentes excluídos de ambientes corporativos tradicionais. 

Destarte, é possível localizar o surgimento dos EC em um contexto mais amplo de terceirização 

e subcontratação de talentos e know-how na esteira dos processos de digitalização da economia 

global, cujos desdobramentos são essenciais à compreensão da paulatina flexibilização das 

relações de trabalho típicas do pós-fordismo. Enquanto essa cultura empreendedora conferiu 

uma pretensa liberdade para indivíduos trabalharem de qualquer lugar (SPINUZZI, 2015), ela 

também implicou em um afastamento progressivo desses profissionais de ambientes de trabalho 

“tradicionais”. No entanto, tal distanciamento resultou em consequências críticas à organização 

espacial de trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores. Assim, podemos avançar a 

compreensão da primeira onda do movimento co-working sugerindo que ela reflete, em parte, 

 
37 No original: “Yes I invented coworking. In 2005 I was working at a startup named Rojo and was unhappy with 

my job. Before that I had worked for myself doing consulting and travelling (...) At that point I was confused 

because (...) I couldn't seem to combine all the things I wanted at the same time: the freedom and independence of 

working for myself along with the structure and community of working with others (...) finally, I decided to create 

a new kind of space to support the community and structure that I hungered for and gave it a new name: 

coworking.” 
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“uma prática social urbana que evidencia formas alternativas de organizar o trabalho na cidade 

do Século XXI” (MERKEL, 2015, p. 13438).  

#2 – Onda Neocorporativa: tal abordagem simultaneamente solidária entre 

trabalhadores criativos independentes e crítica do movimento de flexibilização das relações de 

trabalho não tardou a ser apropriada não apenas por narrativas empresariais e governamentais 

enaltecedoras da ‘capacidade empreendedora’ da comunidade co-working (MERKEL, 2018) 

como, principalmente, o modelo de compartilhamento de espaço de trabalho foi apropriado pelo 

capital imobiliário, impulsionado pela eclosão de franquias globais de co-working focadas em 

expandir a usabilidade dos espaços para além das necessidades urgentes de trabalhadores 

independentes, convertendo-os efetivamente em escritórios abertos, flexíveis e propícios a uma 

gama maior de ‘inquilinos’, desde pequenas empresas até gigantes da tecnologia – como, por 

exemplo, a Microsoft, que em 2016 realocou cerca de 70% de seus funcionários em Nova York 

em filiais da WeWork – notoriamente reconhecida como a maior cadeia de EC do mundo 

(BUSINESS INSIDER, 2016). Com efeito, trata-se da evolução do conceito de co-working 

baseado em um sentido comunitário para outro, de sentido comercial ou empresarial, no qual 

os espaços “são mais integrados ao ecossistema de start-ups e visam promover o crescimento 

dos negócios entre seus co-workers e empresas de co-working” (AVDIKOS; MERKEL, 2019, 

p. 339).  

De fato, EC forjados na esteira da onda neocorporativa poderiam, a priori, ser 

enquadrados na tipologia de habitats de inovação – isto é, analisados como espaços funcionais 

ao desenvolvimento de negócios e à prosperidade de um ecossistema de inovação. Contudo, 

ainda que o objetivo fosse seguir este fio condutor, careceriam explicações mais aprofundadas 

sobre o papel não apenas dos co-working, como também dos co-workers – ou seja, da Classe 

Criativa – em tal processo. Um autor imprescindível a esse raciocínio é Capdevila (2015), para 

quem os EC operam como agentes intermediários que possuem a capacidade de articular, in 

loco, profissionais criativos e empresas inovadoras para além do contexto tradicional (isto é, 

escritórios, edifícios comerciais etc.) na medida em que sediam práticas de transferência e 

compartilhamento de conhecimento como, por exemplo, desenvolvimento de projetos, 

organização de eventos e encontros etc. Ancorado em alguns dos debates pertinentes às 

geografias econômicas da inovação apresentados no capítulo anterior – sobretudo de Clusters 

 
38 No original: “The proliferation of coworking as an urban social practice highlights alternative ways of 

organising labour in the city of the twenty-first century.” 
39 No original: “Entrepreneurial-led coworking spaces are more embedded into the start-up ecosystem and aim to 

foster business growth among their coworkers and coworking businesses.” 
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(PORTER, 1998) – Capdevila sugere que os EC poderiam ser assimilados como microclusters, 

pois “apresentam dinâmicas de inovação semelhantes aos clusters, mas numa escala inferior. 

Enquanto a unidade de análise do cluster seria a empresa, nos EC a unidade seria o indivíduo” 

(CAPDEVILA, 2015, p. 2140). Mais especificamente, essa compreensão é baseada em uma 

teoria que sugere que dinâmicas localizadas de inovação possuem um componente simbólico 

profundamente enraizado na cultura local e, portanto, dependente de muita proximidade entre 

os indivíduos envolvidos. Tal componente é compreendido por Capdevila como Conhecimento 

Tácito, que só pode ser adquirido e reproduzido mediante a experiência prática, ou seja, ante o 

seu compartilhamento entre atores espacialmente abarcados no mesmo processo inovativo 

(GERTLER, 2003). De maneira complementar à proximidade geográfica, Parrino (2015) 

adiciona outros dois tipos de proximidades essenciais a essas práticas – a saber, a ‘proximidade 

social’, relativa ao grau de confiança construído e mantido entre os co-workers, e a 

‘proximidade organizacional’, relativa ao grau de controle da criação e troca de conhecimento 

(tácito) dentro e entre funcionários de empresas sediadas em EC.  

Com efeito, tais enquadramentos não oferecem senão um reensaio aplicado das teorias 

de capital humano-criativo (FLORIDA, 2005) e, principalmente, de capital social (PUTNAM, 

2000), já debatidas no capítulo anterior. Para que se tenha certeza, essa leitura excessivamente 

utilitarista do co-working conduz a uma análise não social ou sociológica da Classe Criativa, 

mas do papel social cumprido por empreendedores e trabalhadores criativos em uma dinâmica 

econômica de pequena escala, que deve visar ao lucro empresarial e constituir prioridade em 

agendas de desenvolvimento local. Enquanto convalidam a noção de que os EC influenciam e 

são influenciados por tais dinâmicas de desenvolvimento porque são espaços (neste caso, 

habitats) específicos de reprodução de atividades inovadoras voltadas ao lucro, todas essas 

abordagens permanecem imersas no sentido comercial atribuído à prática de co-working. Tal 

afirmação é respaldada por estudos recentes como o de Lorne (2020) sobre a operação de um 

EC em Londres que pertence a uma franquia com filiais em diversos países, que ajuda a 

sistematizar as maneiras pelas quais tais narrativas aceleram a ocorrência – nas palavras do 

autor – de um “localismo austero”, isto é, de práticas pretensamente progressistas que 

produzem, na verdade, um efeito contrário e reforçam o esvaziamento do estado na consecução 

de políticas locais de desenvolvimento. 

 
40 No original: “[O]ur findings show that EC [Co-Working Spaces] could be assimilated to “microclusters” that 

present similar dynamics of innovation than clusters, but at a lower scale. Whereas the unit of analysis of the 

cluster would be the firm, in EC the unit would be the individual.” 
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#3 – Onda Resiliente: para além do modelo de compartilhamento de local de trabalho 

fundado por profissionais criativos independentes e precarizados, subsequentemente apropriado 

como modelo de negócio imobiliário, Gandini e Cossu (2019) apontam uma “terceira onda” de 

EC que começou a despontar, sobretudo na Europa, a partir de experiências pautadas em 

circuitos econômicos alternativos. Em especial, os autores destacam duas experiências: uma em 

Londres, em um EC que funciona também como cooperativa e congrega profissionais 

independentes em pautas produtivas de pequena escala cujo impacto é mormente restringido ao 

bairro e suas adjacências, e outra no sul da Itália, em um espaço de inovação rural cujas práticas 

são amplamente inspiradas em co-working. Os autores compreendem tais exemplos como 

espaços de co-working resilientes, isto é, que abarcam inovação, flexibilidade e 

compartilhamento, porém privilegiando e promovendo um ethos pautado em cooperação, 

solidariedade, comunitarismo etc. De maneira complementar, é possível acolher a apresentação 

de Navarro (2022) sobre uma terceira experiência, chamada por esse autor de “co-working com 

retorno social”, conduzida no Baró de Viver, pequeno bairro localizado ao extremo norte de 

Barcelona. Trata-se de um EC custeado e mantido com verba pública municipal no qual os co-

workers são beneficiados com a isenção de taxas de uso do espaço e, em contrapartida, alocam 

parte de suas horas de trabalho para atender a demandas da comunidade.  

No entanto, convém enfatizar que essa terceira onda trata de experiências relativamente 

incipientes, esparsas e diferentes entre si no que diz respeito à natureza jurídica (seria adequado, 

por exemplo, considerar EC financiados com verba pública como espaços ‘resilientes’?) e 

contexto geográfico (em que medida é possível analisar o co-working como prática espacial em 

áreas urbanas densas – como Londres – e em áreas ruais remotas – como no sul da Itália – sob 

as mesmas lentes?), para citar algumas lacunas desta proposição; certamente há outras. Dito de 

outra maneira, a noção de que existe uma emergência ainda tímida de práticas de co-working 

que combinam elementos da primeira onda e da segunda onda com vistas a posicionar 

profissionais criativos independentes em um contexto mercadológico sem que tal condição 

necessariamente implique em adotar uma postura ortodoxa de acumulação de capital é, de 

muitas maneiras, apropriada e promissora. Contudo, resta o desafio de identificar outras 

experiências enquadradas para além das ondas vanguardista e neocorporativa, e sistematizá-las 

em relação a suas similaridades, diferenças e limites de atuação de maneira mais aprofundada, 

inclusive refletindo criticamente sobre lógicas de valor ancoradas em discursos capitalistas de 

tipo soft, frequentemente anedóticos e identificados em jargões e palavras-chave palatáveis ao 

próprio mercado, como “sustentabilidade” e “inovação social”.  
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Outrossim, a temporalização da evolução dos EC em três ondas pode ser 

complementada pelo estudo Avdikos e Merkel (2019), que apresenta um outro fator igualmente 

importante à compreensão da evolução dessa espacialidade, qual seja, em escalas urbanas 

menores – o que esses autores chamam de Co-working fora de aglomerações. De fato, muita 

tinta e papel tem sido gastos desde a última década para compreender e teorizar o co-working 

como novo espaço de trabalho. Não obstante, inicialmente a maior parte desse esforço ficou 

restrita a investigações em grandes cidades, sobretudo da Europa e América do Norte anglo-

saxônica – à exemplo da aparentemente insuperável sina de teóricos urbanos preocupados em 

“conceituar a natureza mutável da vida urbana a partir da rápida urbanização do final do século 

XVIII (...) [cujo] foco exclusivo nas grandes cidades limita a generalização dessas grandes 

teorias e inibe o desenvolvimento e o impacto dos estudos urbanos no sentido mais amplo” 

(BELL; JAYNE, 2009, p. 68341).  

Apenas recentemente uma gama de autores em diferentes contextos tem se dedicado à 

investigação da prática de co-working em cidades pequenas e médias. O estudo de Brown 

(2017) no sudeste da Inglaterra, por exemplo, indica uma desconfiança quanto ao potencial dos 

EC serem uma ferramenta para promover transformação local, por dois motivos. Em primeiro 

lugar, a autora verificou uma tendência de EC em cidades de médio e pequeno porte estarem 

concentrados em áreas centrais ou estratégicas – limitando, assim, qualquer potencial de 

promover vitalidade urbana em bairros periféricos. Segundo, porque mesmo onde a localização 

é concentrada, foram encontrados poucos indícios de que seus benefícios se estendam para além 

da comunidade imediata, isto é, dos co-workers – o que pode gerar tensões materializadas com 

a própria vizinhança à medida que, ao atrair negócios e pessoas “de fora”, há um 

enfraquecimento das oportunidades de engajamento com o próprio entorno (BROWN, 2017).  

Por sua vez, o estudo de Jamal (2018) sobre sete cidades médias na província canadense 

de Ontário indica que a prática de compartilhamento de espaços de trabalho confere a 

trabalhadores criativos independentes, ou a pequenas empresas, uma opção locacional e 

economicamente viável em áreas centrais de alta densidade, nas quais o mercado imobiliário é 

normalmente inacessível a esse perfil de inquilinato. Dessa forma, a autora argumenta que os 

EC podem ser compreendidos uma prática espacial de caráter imobiliário, à medida que também 

 
41 No original: “While the race to conceptualize the changing nature of urban life from the rapid urbanization of 

the late eighteenth century onwards has generated high-profile debate and theoretical and empirical advances, 

this research has obscured as much as it has illuminated (…) Yet we would argue that exclusive focus on the 

biggest cities limits the generalizability of these grand theories, and inhibits the development and impact of urban 

studies in the broadest sense.” 
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desempenham papel importante na defesa de incentivos relacionados à infraestrutura comercial 

local (JAMAL, 2018).  

No entanto, um dos maiores esforços de investigação da presença de EC fora de 

aglomerações vem sendo realizado de maneira comparada no contexto europeu, no âmbito de 

um projeto de pesquisa financiado pela União Europeia intitulado “A Geografia dos Novos 

Espaços de Trabalho e os Impactos nas Periferias” (The Geography of New Working Spaces 

and its Impacts on the Periphery) – projeto que, este autor integra como membro observante 

desde 2021. Trata-se de um estudo complexo e compreensivo de quatro anos, iniciado em 2019 

e com término previsto em 2023, desenvolvido coletivamente por mais de 140 pesquisadores 

de 33 países. Convém ressaltar que, aqui, a noção de “periferia” assume significação 

particularmente distinta daquela tipicamente investida em estudos urbanos brasileiros e latino-

americanos. Ao invés de tratar do conjunto de bairros longínquos e de maior vulnerabilidade 

social, neste projeto o termo “periferia” se refere exatamente às localidades periféricas aos 

grandes centros urbanos – como cidades de pequeno porte, áreas rurais etc. Em particular, as 

primeiras impressões trazidas no eixo do projeto voltado à criação de uma taxonomia dos novos 

espaços de trabalho a partir de estudos de caso em 25 países corroboram a tendência em cidades 

de pequeno e médio porte apresentada por Brown (2017) e Jamal (2018), onde novos espaços 

criativos (dos quais o co-working constitui a esmagadora maioria da oferta) tendem a se 

concentrar em áreas de maior oferta de emprego e proximidade de outros negócios – portanto, 

em localidades centrais, e/ou acessíveis por transporte público, e/ou próxima a universidades 

(SINITSYNA, et al., 2021). Todavia, dada a natureza eminentemente descritiva e comparada 

desse levantamento, pouco se sabe sobre como esse padrão locacional impacta a dinâmica social 

dos lugares analisados, ou seja, quais são as práticas espaciais promovidas pelos respectivos 

co-workers (trabalhadores criativos).  

Embora imensamente significativas à compreensão das recentes (mas não menos 

complexas) geografias da organização espacial do trabalho compartilhado, essas abordagens 

acerca do EC fora do contexto de grandes metrópoles demonstram nitidamente que, por um 

lado, EC se multiplicaram nas duas últimas décadas devido a um processo socioeconômico de 

escala global e, por outro lado, o nível de influência e a maneira como esses espaços interagem 

em distintos contextos urbanos não podem ser compreendidos de maneira estrutural e 

encadeada. Pelo contrário, há uma grande influência de contingências locais de diversas ordens 

e escalas. Resta, no entanto, uma característica singular do co-working cuja literatura aponta 

ser comum aos mais diversos contextos e escalas: a noção de que esses espaços constituem, de 
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fato, um novo tipo de usabilidade, hibridando o local do trabalho e o local do lazer, isto é, são 

“terceiros lugares”. 
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3.3 Terceiros Lugares de trabalho  

Quer seja na primeira, segunda ou terceira onda, em grandes metrópoles ou em cidadelas 

interioranas, a vivência de co-workers em EC é recorrentemente enquadrada como um novo 

tipo, mais amplo, de ‘Terceiros Lugares’ – termo originalmente cunhado pelo sociólogo 

estadunidense Ray Oldenburg para designar genericamente a “variedade de lugares públicos 

que hospedam as reuniões regulares, voluntárias, informais e alegremente esperadas de 

indivíduos para além dos domínios do lar e do trabalho” (OLDENBURG, 1999, p. 1642). São 

exemplos de terceiros lugares: cervejarias, main streets43, pubs, tavernas, cafeterias etc. Antes, 

contudo, de comentar sobre essa subsunção que toma os EC por ‘novos’ tipos de terceiros 

lugares, é preciso contextualizar em maiores nuances a ocorrência e invocação pelo autor dos 

terceiros lugares “tradicionais” em si.   

À época de sua elaboração, entre as décadas de 1970 e 1980, Oldenburg depositava 

nesses espaços “públicos” – não necessariamente no sentido jurídico de serem espaços 

pertencentes e/ou mantidos pelo poder público (como é o caso de praças, parques etc.), mas no 

sentido de serem espaços acessíveis ao público ou espaços propícios para encontros públicos 

– uma oportunidade e uma esperança para solucionar a pungente ausência de vida pública 

informal vibrante na cidade norte-americana. Tal falta de vitalidade é decorrida do modelo de 

urbanização espraiada (Urban Sprawl), símbolo da paisagem urbana pós-guerra dos Estados 

Unidos e do Canadá. Trata-se, em linhas gerais, de um modelo de crescimento amplamente 

inspirado nos ideais do urbanismo modernista do Século XX, capitaneado, sobretudo, por Le 

Corbusier (COSTA, 2014), que privilegia uma dicotomia entre centralidades de trabalho 

(Central Business District) e bairros-dormitórios (os Subúrbios), de modo a aniquilar as 

possibilidades de vivência comunitária, conforme o autor sugere no prefácio de sua obra:  

 

 

 

 
42 No original: “The third place is a generic designation for a great variety of public places that host the regular, 

voluntary, informal and happily anticipated gatherings of individuals beyond the realms of home and work”. 

 
43 Nota de tradução: main street significaria, em tradução literal, “rua principal”. Contudo, antes de se referir 

literalmente ao logradouro mais importante de um bairro ou cidade, trata-se aqui de uma expressão coloquial – 

quiçá uma metonímia – de difícil tradução para português. Uma Main Street é uma parte específica, normalmente 

em áreas centrais, que concentra pequenos comércios ou é um notório ponto de socialização do local por razões 

históricas e culturais. À título de exemplificação, poderíamos assumir que a esquina dos calçadões da Rua Felipe 

Schmitt e Rua Trajano é (ou, ao menos costumava ser) a main street do centro de Florianópolis, em função de ter 

sido, durante muitas décadas, o principal ponto de encontro cívico da cidade – para além de “palco” do episódio 

da Novembrada, em 1979. 
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Compreender a importância da vida pública informal da nossa 

sociedade é preocupar-se com o seu futuro. Atualmente e há algum 

tempo, o curso do crescimento e desenvolvimento urbano nos Estados 

Unidos tem sido hostil a uma vida pública informal; estamos deixando 

de fornecer locais de reunião adequados ou suficientemente necessários 

para isso. As bases de nossa democracia são correspondentemente mais 

fracas do que no passado, e nossas vidas individuais não são tão ricas. 

Assim, é sempre com urgência que escrevo e falo sobre este assunto 

(OLDENBURG, 1989, ix-x44). 

A resposta a essa questão – que, em termos bastante similares, também foi 

problematizada, talvez em maior profundidade, em obras caras a cientistas urbanos brasileiros 

como Morte e Vida de Grandes Cidades (JACOBS, 2014) e O Declínio do Homem Público: as 

Tiranias da Intimidade (SENNET, 1988) – passava, na visão do autor, pela compreensão e 

promoção dos terceiros lugares como espaços essenciais à socialização e à promoção de uma 

vida pública comunitária e informal. Também por essa razão, Oldenburg argumenta que, para 

se qualificar como terceiro lugar – não apenas nos EUA, como em qualquer lugar do mundo – 

um espaço deve atender a oito características comuns e essenciais, quais sejam: (i) Neutralidade 

(Neutral Ground) – o indivíduo deve ao mesmo tempo se sentir à vontade para ficar ou ir 

embora a hora que lhe convir, sem a obrigação de se comportar como anfitrião ou convidado 

de honra; (ii) Nivelamento (Leveler) – os frequentadores não podem ser e nem se sentir 

categorizados em nenhum tipo de hierarquia social; (iii) Foco na Conversa (Conversation is the 

Main Activity) – o espaço deve ser propício à principal atividade da vida informal, que é o bate-

papo; (iv) Acessibilidade e Conforto (Accessibility and Accommodation) – o espaço deve ser 

convenientemente localizado e oferecer conforto para ser acessado a quaisquer horas do dia ou 

contextos (por exemplo: almoço, janta, pós-expediente, intervalo etc.); (v) Clientela Regular 

(The Regulars) – os habitués são parte importante da atmosfera do lugar, principalmente para 

fazer com que novos frequentadores se sintam bem-vindos; (vi) Simplicidade (A Low Profile) 

– o espaço deve ser fisicamente discreto e sem extravagâncias, valorizando quem ali está e ser, 

de fato, um cenário cotidiano da vida do indivíduo; (vii) Clima Descontraído (The Mood is 

Playful) – não deve haver espaço para tensões e animosidades típicas do primeiro lugar (a casa) 

e do segundo lugar (o trabalho); e, finalmente, (viii) Uma Lar Longe do Lar (A Home Away 

 
44 No original: “To comprehend the importance of the informal public life of our society is to become concerned 

for its future. Currently and for some time now, the course of urban growth and development in the United States 

has been hostile to an informal public life; we are failing to provide either suitable or sufficient gathering places 

necessary for it. The grass roots of our democracy are correspondingly weaker than in the past, and our individual 

lives are not as rich. Thus, it is always with a sense of urgency that I write and speak on this subject”. 
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from Home) – o indivíduo deve se sentir aconchegado, pertencente e regenerado no espaço, 

como se fosse sua própria casa (OLDENBURG, 1989). 

Apresentado, sinteticamente, o contexto sociocultural e espacial no qual a obra e o 

conceito de Oldenburg ganham vida, tanto mais fácil fica a compreensão dos motivos pelos 

quais o autor considera cafeterias, bares e pontos de encontro urbanos “tradicionais” exemplos 

de terceiros lugares, ao passo que salões de festas, clubes, boates e até mesmo espaços públicos 

propriamente ditos, tais como praças, parques, quadras de esporte etc., não. Em última 

instância, a proposição do terceiro lugar não é senão a defesa pela existência de uma dimensão 

folgazona e de espírito livre do espaço urbano. Como, então, se tornou possível argumentar pela 

subsunção do terceiro lugar como espaço compartilhado de trabalho? 

A explicação mais razoável – ainda que não convincente – para tal associação reside no 

fato de que a ocorrência do co-working, seja pela onda vanguardista/independente, seja pela 

onda neocorporativa/comercial, permite que seus frequentadores equilibrem vida profissional e 

pessoal – equilíbrio este, inclusive, consistentemente citado entre as principais razões pelas 

quais as pessoas adotam o modelo de co-working, especialmente no que diz respeito à 

manutenção da independência do âmbito doméstico (MERKEL, 2015; BROWN, 2017). Mais 

recentemente, Ceinar et al. (2020) posicionaram os EC como alternativa adequada de ‘terceiros 

lugares’ para trabalhadores em transição para o trabalho remoto em função da pandemia, devido 

a atributos como redução de riscos e custos, bem-estar e acesso à tecnologia comercial 

adequada.  

Contudo, a origem desse movimento reside um pouco além desses fatores. Conforme 

observado por Di Marino e Lapintie (2017), apesar dos terceiros lugares “originais” não serem 

espaços tipicamente projetados para atividades produtivas (na verdade, devem visar o oposto 

disso), a apreensão deles como sendo também espaços de trabalho pode ser parcialmente 

atribuída a uma demanda crescente de seu uso para tal finalidade. Por exemplo, um estudo de 

Kojo e Nenonen (2016) que visou classificar os EC de Helsinki, Finlândia de acordo com o 

modelo de negócio (com ou sem fins lucrativos) e nível de abertura e acesso (público, 

semipúblico ou privado) identificou seis tipos diferentes de co-working, dos quais um é 

literalmente um ‘terceiro lugar’: cafeterias (de acesso público e com fins lucrativos). Da mesma 

forma, a etnografia conduzida por Grazian (2020) com co-workers em Manhattan pontuou que 

os EC nova-iorquinos frequentemente se assemelham a carros-chefes de consumo cultural 

classista, como as cafeterias Starbucks e as livrarias Barnes & Nobles. Em que pese esses 

autores não se refiram aos EC diretamente como sendo ‘terceiros lugares’, seus apontamentos 
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empíricos indicam uma não menos flagrante proximidade entre os conceitos. Outras pesquisas 

de caráter mais descritivo, no entanto, permanecem indiferentes ou efetivamente normalizam 

essa subsunção de EC em ‘terceiros lugares’. Por exemplo, Rus e Orel (2015) apontam que os 

EC foram criados na esteira de uma reinvenção dos ‘terceiros lugares’ por uma parcela de 

trabalhadores independentes da Classe Criativa já acostumada a se encontrar em cafeterias para 

trabalhar. Outros insistem em uma comparação direta, argumentando que, antes de 

propriamente serem um lugar de trabalho, os EC possuem um espírito e um estilo de vida 

próprio (MORISET, 2014) que facilita a formação de relações sociais informais e, 

consequentemente, sua compreensão como ‘terceiros lugares para trabalhar, aprender e 

socializar’ (WATERS-LYNCH et al., 2016).  

Por mais atrativa que a hipótese dos ‘terceiros lugares’ soe à primeira vista para pensar 

sobre os EC, inclusive considerando seu contexto de criação – como práticas sociais urbanas 

de trabalhadores independentes excluídos dos ambientes de trabalho formais que ocupavam 

cafés (isto é, terceiros lugares) para trabalhar – duas questões permanecem sem resposta: em 

primeiro lugar, se a ideia de Oldenburg era advogar por uma esfera de vivência informal e fora 

do trabalho, o reenquadramento de seu conceito como sinônimo do ‘lugar de trabalho’ não vai 

na direção oposta do que o autor pretendia? E de forma relacionada, dado que a elaboração de 

Oldenburg remete a um recorte espaço-temporal específico no qual a separação entre os 

domínios da casa, do trabalho e do lazer parecia mais delineada, em que medida sua noção de 

‘terceiros lugares’ é efetivamente útil para refletir sobre uma vivência contemporânea, 

globalizada e cujos limites do morar, trabalhar e divertir são cada vez menos certos? 

Embora pareçam retóricas, essas perguntas raramente são discutidas na literatura sobre 

EC e, mais amplamente, em novos espaços de trabalho. Todavia, um olhar mais atento ao 

contexto no qual Oldenburg propôs os ‘terceiros lugares’ revela que sua apreensão é menos 

óbvia do que parece, se não enganosa. Indiscutivelmente, os ‘terceiros lugares’ foram pensados 

inicialmente para problematizar como o anteriormente comentado desenvolvimento 

(sub)urbano da América do Norte criou uma vida pública informal deficiente e esvaziada de 

lugares para encontros sociais, conforme o autor ratifica nos comentários finais de sua obra: “O 

ambiente no qual vivemos não é uma lanchonete contendo uma variedade infinita de cenários 

e experiências passivamente dispostos. É uma força ditatorial ativa que adiciona experiências, 

ou as subtrai, de acordo com a forma como essas foram moldadas” (OLDENBURG, 1999, p. 

296). Contudo, à medida que o autor dota esses espaços de características como neutralidade, 



95 

 

 

 

nivelamento, lar longe do lar etc., sua associação com práticas de co-working passa a parecer 

pouco promissora, para não dizer ingênua. 

Por essas razões, argumento que a retratação dos EC como ‘terceiros lugares’ devido a 

sua atmosfera descontraída e relaxada só pode ir até certo ponto – de fato, essa parece ser a 

única característica comum a terceiros lugares e espaços de co-working. Por um lado, é preciso 

reconhecer que o limiar de nossas atividades cotidianas se encontra cada vez menos discernível 

no espaço: os quartos de visita se transformam em home office, e os escritórios agora imitam 

cafeterias e, vice-versa, as cafeterias imitam os escritórios. No entanto, não há como esgotar as 

nuances de tal fenômeno tomando-o por um conceito pensado para um propósito 

diametralmente oposto. Destarte, restam necessárias as compreensões dos espaços de co-

working como prática espacial da Classe Criativa e, inversamente, da análise de como a própria 

Classe Criativa organiza e vivencia esse espaço e o transforma no seu lugar (de trabalho). São 

os desafios a serem respondidos empiricamente nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 4: 

Práticas Espaciais em espaços de co-working: estudo de caso em 

Florianópolis 
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4.1 Contextualizando a Geografia da Criatividade em Florianópolis 

Com uma população metropolitana pouco superior a 1,2 milhões de habitantes – sendo 

516.524 no núcleo urbano principal (IBGE, 2021), Florianópolis é a capital do estado de Santa 

Catarina e um importante centro regional do sul do Brasil. Embora não desfrute da mesma 

influência econômica, cultural ou política de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, 

respectivamente, ainda assim, a capital catarinense é internacionalmente reconhecida em um 

imaginário recente construído através de discursos hegemônicos (LENZI, 2016) concatenados 

a uma luxuosa e seletiva bolha turística de verão na qual celebridades, socialites e membros da 

elite de todas as partes desfilam em praias como Jurerê Internacional, não por acaso publicizada 

como “uma mistura de St. Tropez e Ibiza, só que sem a soberba e mais barata” (THE NEW 

YORK TIMES, 200945).  

Descontado esse glamour sazonal, periférico e profundamente alienado, no entanto, 

“outra Florianópolis” igualmente se destaca em outro cenário internacional tanto mais 

competitivo: o das indústrias de tecnologia da informação e comunicação (TIC). De acordo com 

um estudo recente sobre a performance desse setor, realizado pela Associação Catarinense de 

Tecnologia (ACATE, 2018), Florianópolis possui a maior densidade de trabalhadores de TIC – 

que, convém rememorar, são membros inerentes da Classe Criativa – do Brasil, com 2.552 

profissionais para cada 100 mil habitantes, e a segunda maior densidade de empresas (541 para 

cada 100 mil habitantes) e empreendedores (750 para cada 100 mil habitantes). Esses números 

refletem uma concentração, na cidade, de 75% dos empreendedores e 80% dos trabalhadores 

de TIC de todo o estado. O levantamento ainda apontou que as empresas de TIC baseadas em 

Florianópolis obtiveram 4,5 bilhões de reais de faturamento entre 2015 e 2017 (ACATE, 2018).  

Tal performance pode ser, em partes, corroborada e complementada por outros estudos 

mercadológicos de particular interesse à disseminação do potencial econômico da cidade entre 

atores locais desses setores, como, por exemplo, o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) e 

o Ranking Connected Smart Cities. No primeiro caso, trata-se de relatório produzido pela 

Endeavor Brasil – organização global que advoga pelo estímulo à prática do empreendedorismo 

em diversos países – em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 

no qual se classifica a capacidade de municípios brasileiros no fomento à atividade 

empreendedora a partir de sete pilares: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a 

capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora (ENDEAVOR, s/d). Por sua vez, o 

 
45 No original: “It’s a mixture of St.-Tropez and Ibiza but without the attitude and without the prices.” 
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Ranking Connected Smart Cities, realizado pela Urban Systems, consultoria de inteligência de 

mercado e planejamento urbano, é um estudo de periodicidade anual cujo objetivo é categorizar 

boas práticas de Cidades Inteligentes46 em municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes 

em torno de 75 indicadores agrupados em 11 eixos temáticos: Mobilidade, Urbanismo, Meio 

Ambiente, Tecnologia e Inovação, Empreendedorismo, Educação, Saúde, Segurança, Energia, 

Governança e Economia (URBAN SYSTEMS, 2022). Em ambos os casos, Florianópolis figura 

em segundo lugar entre as cidades analisadas, atrás apenas de São Paulo. Em que pese se trate 

de levantamentos com vieses eminentemente mercadológicos, tal posição consolida a ascensão 

da capital catarinense frente ao cenário nacional dos setores de inovação, conhecimento e 

criatividade. Também por esse motivo, Florianópolis chegou a ser considerada na mídia 

internacional uma das dez cidades mais dinâmicas do mundo para fazer negócios 

(NEWSWEEK, 2006).  

Contudo, tal potencialidade econômica não se encontra em alta demanda “por acaso”. 

Pelo contrário, tais resultados refletem um processo histórico de desenvolvimento tecnológico 

ligado a um contexto mais amplo de abertura política e econômica do país, iniciado na década 

de 1970, conforme Vieira (1995) explicita: 

A indústria de alta-tecnologia no Brasil em geral, e em Florianópolis 

em particular, nasce neste contexto, favorecida pelas políticas 

governamentais de substituição de importações do II PND e de reserva 

de mercado em informática da SEI47. Além disto, na ausência de um 

projeto global de saída da crise, ela é favorecida pela necessidade de 

redução de custos que a mesma provoca, indo abastecer a indústria 

nacional, desejosa de diminuir custos de produção (VIEIRA, 1995, p. 

1-2). 

Ainda em linha com essa autora, o surgimento do setor tecnológico representou uma 

virada de chave no processo de reindustrialização de Florianópolis, que até a época (década de 

1970) se restringia mormente a setores de bem de consumo de baixa complexidade (confecções, 

móveis etc.) e materiais de construção com mercado consumidor pouco abrangente para além 

 
46 Na esteira da conceituação sobre cidades inteligentes trazida no Capítulo 3, faz-se necessário salientar que a 

elaboração deste ranking compreende – apropriadamente, diga-se – uma ideia de conectividade entre os diferentes 

sentidos de ‘Cidade Inteligente’, mais especificamente entendendo que esse tipo de desenvolvimento “só é atingido 

quando os agentes de desenvolvimento da cidade compreendem o poder de conectividade entre todos os setores 

[de inteligência]” (URBAN SYSTEMS, 2022). 

 
47 Trata-se da Secretaria Especial de Informática (SEI), criada em 1979 pelo governo federal – ainda sob a tutela 

militar – e responsável por elaborar, dentre as diretrizes da Política Nacional de Informática (PNI), os mecanismos 

referentes à garantia de reserva de mercado para o parque industrial brasileiro (VIEIRA, 1995). 
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da própria região. Durante esse período, a cidade viu seu desenvolvimento industrial acelerar, 

sobretudo, a partir dos setores elétrico e de telecomunicações, impulsionados por um conjunto 

de políticas públicas que resultou na criação das estatais Eletrosul e Telesc, seguidas por 

empresas privadas locais de suporte a essas cadeias produtivas, como Cebra, Cianet, Dígitro, 

Ionics, Intelbras, Reivax etc., além também da construção dos primeiros espaços criativos da 

cidade: o Parque Tecnológico Alfa, no bairro João Paulo, o (extinto) Condomínio Industrial de 

Informática (CII) e as incubadoras CELTA e MIDITEC (VIEIRA, 1995; ESTEVÃO, 2020)48. 

Tal contexto de dinamização econômica não apenas ajudou a configurar uma especialização 

produtiva regional de alta tecnologia como foi decisivo para a organização espacial das 

atividades de inovação na cidade. Nas primeiras décadas (1970, 1980 e 1990), verificou-se 

“uma concentração decorrente da política do governo estadual e federal de subsidiar as 

empresas iniciantes” (VIEIRA, 1995, p. 221) à época concentradas em dois polos principais: 

no bairro Trindade, em edifícios próximos ao campus da Universidade Federal de Santa 

Catarina e no distrito industrial do município de São José, às margens da BR-101 (figura 3). 

 

Figura 3 - Concentração de espaços criativos em Florianópolis (1970-1990) 

 

Fonte: retirado de Vieira (1995, p. 233). 

 
48 A esse respeito, convém registrar que, originalmente, o polo tecnológico de Florianópolis foi vislumbrado a 

partir da construção de três parques: Alfa (no bairro João Paulo), Beta (no bairro Campeche) e Gama (no distrito 

industrial de São José). Contudo, apenas o primeiro foi efetivamente implementado (RIZZO, 2013). 
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Contudo, a partir dos anos 2000, os setores tecnológicos de Florianópolis – já 

amplamente consolidados – protagonizaram, também em parceria com o poder público (em 

todas as suas esferas), uma guinada decisiva na espacialização da atividade criativa, cuja 

distribuição passou a se dar de maneira ligeiramente mais dispersa, embora ainda 

significativamente concentrada na ilha. Emblemática dessa virada foi a idealização do Sapiens 

Parque, no ano de 2002. Trata-se de parque tecnológico de personalidade jurídica do tipo 

“Sociedade Autônoma” controlado pelo governo estadual através da sua Companhia de 

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (CODESC – empresa de economia mista) e SC-

Parcerias (SCPar – empresa pública) em parceria com a Fundação Centro de Referências em 

Tecnologias Inovadoras, mormente conhecida como Fundação CERTI (SAPIENS PARQUE, 

2018).  

Localizado no extremo norte da parte insular de Florianópolis, o Sapiens Parque traz ao 

primeiro plano dois dos arranjos mais recente da geografia da criatividade local, quais sejam, a 

“Rota da Inovação” e o “Centro Sapiens”. Em relação ao primeiro, trata-se de um projeto de 

marca idealizado em 2013 por pesquisadores do Laboratório de Orientação da Gênese 

Organizacional (LOGO) da UFSC com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Sustentável com o objetivo de “fortalecer o conceito de Florianópolis como 

referência em inovação por meio da aplicação de estratégias de branding49, promovendo pontos 

de inovação localizados numa rota urbanística específica presente na cidade” 

(TARACHUCKY, 2015, p. 73). Em que pese se tratar de uma experiência prenhe de 

contradições, notadamente porque vocaliza narrativas hegemônicas locais (BERTOLI, 2017; 

COELHO, 2019), a Rota da Inovação é, de fato, paradigmática na medida em que atua 

fortalecendo a construção de um sentido de lugar – inautêntico, convém frisar – dos espaços, 

organizações e pessoas envolvidas na atividade criativa atual de Florianópolis. Mais 

especificamente, a figura 4 traz uma representação gráfica da Rota. 

Não obstante, sua representação gráfica compreende de maneira inteligível o peso do 

setor de TIC de Florianópolis como vetor chave para o desenvolvimento local, trazendo a seu 

reboque a refuncionalização dos espaços úteis a tal empreendimento – não apenas públicos, 

mas de moradia, trabalho e endereçando também a questão de mobilidade. Em última instância, 

dado seu caráter irremediavelmente atrelado ao Sapiens Parque, tido como sua “última parada”, 

 
49 Extremamente caro a setores criativos como design, marketing, publicidade etc., o Branding é o processo 

estratégico de gestão de uma marca, isto é, o conjunto de ações e atividades destinadas a fazer uma determinada 

marca se tornar reconhecida e respeitada no mercado e desejada pelo seu público-alvo. 
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a Rota da Inovação também pode ser interpretada como arremedo da via de contorno norte-ilha 

– o processo de apropriação e transformação do uso e ocupação do espaço urbano deflagrado 

no final dos anos 1970, sob a chancela do poder público, com vistas a coordenar a expansão da 

urbanização de Florianópolis para as praias do norte da ilha a fim de atender interesses 

imobiliários e hegemônicos locais (SUGAI, 1994). 

 

Figura 4 - Rota da Inovação e seus pontos nodais 

 

Fonte: retirado de LOGO (2013, p. 18-19). 

Sobretudo, a representação gráfica acima permite inferir a noção de que muitas 

atividades criativas já se encontram agrupadas; o que esse mapa faz, portanto, não é senão criar 

um movimento de conectividade entre os – assim chamados – sete pontos nodais da inovação 

em Florianópolis. A Rota da Inovação, em si, é menos um projeto territorial fechado e mais 

uma estratégia de posicionamento de marca, cuja natureza se aproxima bastante do que é 

apreendido pelas ciências urbanas como city marketing e/ou city branding (COELHO, 2019). 

Em segundo lugar, o Sapiens Parque – novamente em consonância com poder público 

e universidades – também é o responsável por uma espacialidade criativa de Florianópolis que, 

embora emergente e de implementação ainda não finalizada, é de compreensão imprescindível 

ao debate proposto nesta tese. Trata-se do Centro Sapiens, apresentado como:  
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[...] Projeto de desenvolvimento tecnológico territorial voltado à 

promoção da Economia Criativa – com foco em turismo, gastronomia, 

artes, design e tecnologias [...] vinculado à prefeitura municipal e ao 

Sapiens Parque, um parque de inovação que favorece a convergência 

de conhecimentos, ideias e projetos para impulsionar o 

desenvolvimento econômico, social, tecnológico e ambiental. Tudo isso 

visando a consolidação da região como referência em inovação e 

desenvolvimento sustentável. O espaço destinado à Economia Criativa 

pretende criar um cenário que propicie o desenvolvimento de 

empreendimentos através de diversas ações. [...] O intuito do Centro 

Sapiens é ir além, visando a criação também de uma incubadora, 

aceleradora e um centro de inovação, todos voltados para o design, 

artes, gastronomia, turismo e tecnologia (CENTRO SAPIENS, s/d). 

Com efeito, esse é um projeto de revitalização urbana à luz da atividade criativa 

proposto para um pequeno perímetro urbano localizado à face leste do centro do município de 

Florianópolis. O Centro Sapiens foi criado sob uma massiva parceria público-privada entre 

governo local, órgãos públicos municipais e estaduais, universidades particulares e públicas, 

organizações não governamentais e setor privado. A priori, portanto, pareceria razoável 

presumir que as premissas de ambos os lados do projeto, em particular o público, partir-se-iam 

do princípio de que seus benefícios se estendem para além do mero fomento à Economia 

Criativa porque englobaria, acima de tudo, um processo de requalificação de uma importante 

área histórica e comercial da cidade em contexto de degradação urbana. Todavia, a parcela de 

participação do poder público nesse projeto fornece indícios contrários a essa noção: o Centro 

Sapiens foi introduzido de maneira oficial no bojo da apresentação à Câmara Municipal do 

Projeto de Lei Complementar (PLC) municipal nº 1054/2015, “que dispõe sobre a concessão 

de incentivos fiscais no município de Florianópolis às empresas enquadradas como start-up” 

(FLORIANÓPOLIS, 2015). Tal proposição legislativa, apresentada pelo então prefeito, César 

Souza Junior, à época do lançamento do projeto, tem como objetivo principal promover a 

isenção total do Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) por um prazo 

de até três anos às empresas alinhadas com o conceito do projeto que se instalarem na região. 

Concomitantemente, é no outro elo do projeto, o privado, que o Centro Sapiens se revela para 

além de uma iniciativa urbanístico-cultural de revitalização do espaço público, destacando-se à 

luz dessa atuação multissetorial cujo respaldo que lhe é intrínseco (afinal, a narrativa corrente 

imprime a ideia de se tratar de um grande esforço de colaboração entre todos os setores) relega 

os necessários debates, tanto sobre as políticas de incentivo à atividade criativa, como, 

sobretudo, em relação às soluções para a questão da degradação urbana no centro leste, a um 
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outro nível de capilaridade, tanto na opinião pública como na consolidação da política pública 

de recuperação da área.  

À essa colaboração intersetorial, contudo, resguardam-se algumas inquietudes quanto à 

maneira pela qual essas discussões acabam sendo articuladas a uma noção de desenvolvimento 

urbano e criativo com forte inspiração empreendedora. Inequivocamente, essa 

operacionalização, se efetivada, não será senão a aplicação da própria tese criativa de Richard 

Florida, na medida em que objetiva e destina esforços e recursos à construção de cenários 

favoráveis à atração de jovens profissionais com alto grau de formação e/ou ligados a profissões 

criativas, aos quais se reserva o protagonismo de apropriação do novo ciclo de uso desses 

espaços.  

Se, por um lado, a gênese do polo de TIC de Florianópolis, bem como seus atuais 

processos de espacialização se encontram relativamente bem apreendidos (ainda que careçam 

mais perguntas do que respostas), por outro lado, pouco se sabe sobre como outros espaços de 

inovação se conformam e evoluem em meio a esse contexto. Em particular, uma das perguntas 

que esta tese busca responder é como a recente emergência dos espaços de co-working – no 

qual se concentram uma parcela particularmente subestimada da Classe Criativa, qual seja, de 

trabalhadores independentes e freelancers – se insere na dinâmica urbana de uma cidade com 

forte presença de espaços criativos, conforme resta contextualizado no caso de Florianópolis. 

São essas práticas que se buscará verificar neste capítulo. 

  



105 

 

 

 

4.2 Práticas Espaciais em Espaços de Co-working  

Conforme apresentado no capítulo anterior, os espaços de co-working (EC) – ao menos 

aqueles nomeados enquanto tais – surgiram no início da década de 2000 e sua evolução é 

compreendida em três momentos: o primeiro, relativo à sua gênese, é intimamente ligado a um 

processo progressivo de deslocamento de trabalhadores criativos dos locais de trabalho 

tradicionais, por ocasião da forçosa autonomização, flexibilização e terceirização das relações 

de trabalho na contemporaneidade. O segundo momento diz respeito à apropriação do principal 

ativo de EC, qual seja, o modelo de compartilhamento de escritórios entre profissionais 

independentes e sua transformação em serviço imobiliário de alta especialização, provido 

inclusive por franquias internacionais. Por fim, um terceiro movimento mais recente registra 

experiências incipientes que combinam os dois momentos anteriores, isto é, buscando promover 

experiências de co-working focadas no desenvolvimento de negócios, mas supostamente 

imbuídas de um sentido menos ortodoxo de acumulação de capital e, efetivamente, priorizando 

valores como comunitarismo, solidariedade e resiliência (GANDINI; COSSU, 2019). 

Destarte, uma primeira tarefa necessária é explorar quais práticas espaciais – isto é, 

quais práticas sociais (SOUZA, 2018) ou empresariais (CORRÊA, 1992) densas de 

espacialidade – estão relacionadas ao fenômeno do co-working em um contexto urbano 

aprioristicamente favorável a essa atividade, como Florianópolis. Para operacionalizar o estudo, 

inicialmente realizei mapeamento dos EC existentes no município a partir do Censo Coworking 

Brasil 2018, que indicou a existência de 30 espaços na cidade (COWORKING BRASIL, 2018) 

e compilei uma lista própria de EC em Florianópolis através de pesquisa em site de busca na 

internet (Google) e em redes sociais (Facebook e Instagram). A contagem final apontou para a 

existência de 37 espaços de co-working com presença ativa – ou seja, espaços com horário de 

funcionamento disponível e/ou website próprio e/ou perfis ativos no Facebook e/ou Instagram 

– até o mês de dezembro de 2019. Os EC mapeados são distribuídos em seis diferentes áreas 

da cidade, sendo uma na parte continental – contendo dois espaços de co-working – e as demais 

na porção insular: Região da Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi (BHRI) – 13 espaços; Centro 

– 12 espaços; Sul da Ilha – 4 espaços; Leste da Ilha – 4 espaços; Norte da Ilha – 1 espaço e 

região da Rodovia SC-401 – 1 espaço, conforme apresentado na figura 5: 
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Figura 5 - Localização dos espaços de co-working em Florianópolis. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Segundo, a fim de averiguar como os EC se inserem e dialogam com a dinâmica local 

e, para analisar como os gestores desses espaços percebem tal interação, optei por empreender 

investigação qualitativa. Mais especificamente, realizei oito entrevistas semiestruturadas com 

duração média de 45 a 65 minutos com pessoas em posição de gestão e/ou proprietárias de 

espaços de co-working em Florianópolis – sendo que uma das entrevistas foi realizada com 

duas gestoras/sócias do mesmo espaço, totalizando, portanto, nove pessoas entrevistadas 

(Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Perfil das pessoas entrevistadas 

# Sexo Idade Formação Proprietária Função no EC 

1 Feminino 27 Graduação Não Coordenadora de Comunidadees 

2 Feminino 39 Graduação Não Assistente Comercial 

3 Masculino 38 MBA Sim Gestor de Comunidades 
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4 Masculino 28 Graduação Não Gerente de Comunidade 

5 Masculino 38 Especialista Sim Diretor Operacional 

6 Feminino 45 Graduação Sim Não atribuída 

7 Masculino 30 Graduação Sim Gerente de Operações 

8 Feminino 24 e 23 Graduação Sim Não atribuída 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

As entrevistas tiveram os seguintes objetivos: coletar informações referentes à 

motivação para criação do espaço de co-working e aspectos operacionais de seu funcionamento, 

traçar o perfil dos responsáveis pela gestão dos espaços, e capturar o ponto de vista dos 

entrevistados em relação à interação do espaço de co-working com o entorno geográfico no 

qual está inserido. Todas as pessoas entrevistadas são responsáveis pela gestão do espaço e/ou 

interface diária com os co-workers e possuem graduação completa. Tendem a se reconhecer a 

partir de seus próprios cargos – gerentes, diretores etc. – com exceção daqueles espaços que 

operam como empresa familiar, onde não foi possível verificar uma divisão bem definida das 

funções. A idade média dos respondentes é de 31,7 anos e houve leve predominância de 

entrevistadas mulheres (6) em contraste a homens (4). Todas as entrevistas foram codificadas 

indutivamente através do software ATLAS.ti. Na sequência, exploro os resultados das 

entrevistas a partir de três frentes específicas nas quais se revelam práticas espaciais relativas a 

co-working: (i) seletividade espacial; (ii) habitabilidade compacta; e (iii) reuso adaptativo. 

 

4.2.1 Seletividade espacial: localização como matéria-prima de espaços de co-working 

Com base no mapeamento dos espaços de co-working ativos na cidade é possível 

afirmar, de partida, que a densidade de EC por habitantes reafirma a posição de Florianópolis 

como um dos principais polos de economia criativa do país. Sustento tal afirmação constatando 

que, em relação às 15 cidades com maior número de EC registrados no Censo Coworking Brasil 

2018, Florianópolis possui 7 espaços para cada 100 mil habitantes50, conforme indicado na 

Figura 6. Tal estimativa equivale minimamente ao dobro ou triplo das demais cidades 

consideradas nesse censo. 

 
50 Tomando como referência a estimativa populacional do IBGE para 2019. 
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Figura 6 - Gráfico de densidade de espaços de co-working por cada 100 mil habitantes. 

  

Fontes: adaptado de Coworking Brasil (2018) e IBGE (2019). 

 

Essa flagrante densidade, demasiadamente acima da média nacional, ratifica 

Florianópolis como pano de fundo convincente para a investigação de quais tipos de práticas 

espaciais emergem a partir do co-working. Uma questão inicial revelada nesse mapeamento e, 

de fato, confirmada nas entrevistas, é em relação à tendência de EC se concentrarem em 

determinadas áreas estratégicas à sobrevivência desses negócios, conforme Brown (2017) 

apontara como característica típica em cidades de médio porte. Quando perguntado sobre os 

aspectos cruciais para o sucesso de um EC, um entrevistado (#3) respondeu que o primeiro 

ponto é exatamente a localização: “Se você fizer um co-working, sei lá, na Praia da Daniela51, 

você vai ter bastante problema. Você tem que estar onde tem gente. E se você mapear os co-

workings, vai ver que é algo que acontece, então a localização é o primeiro ponto”. 

 
51A Daniela é um bairro balneável de baixa densidade, localizado no extremo noroeste da parte insular de 

Florianópolis. O entrevistado a utilizou como exemplo porque fica aproximadamente 30km distante do centro da 

cidade, sua acessibilidade é limitada por apenas uma estrada de mão única e por ser informalmente conhecida 

como um dos últimos redutos onde, na baixa temporada, verifica-se uma dinâmica pacata e quase exclusivamente 

residencial, com oferta de comércio e serviços demasiadamente escassa.  
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De fato, a figura 6 indica que dois terços dos EC de Florianópolis estão concentrados 

em duas áreas da cidade: a BHRI (Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi) e o centro. No caso da 

primeira, onde há maior número de espaços, os entrevistados atribuem a presença de três 

campus universitários na vizinhança como grande atrativo populacional e, portanto, um trunfo 

aos EC. Esse interesse reside tanto no fato da universidade ser o principal celeiro de 

empreendedores e profissionais-alvo desses espaços, como no potencial de retenção das pessoas 

que vem de fora para estudar e trabalhar – portanto corroborando em partes o histórico favorável 

à atividade criativa da região anteriormente apresentado (VIEIRA, 1995). Para o sócio de um 

dos EC (#7), o que explica essa concentração de espaços é o fato de que a região concentra 

“muita mão de obra, e ela vem muito de fora. Bastante gente que vem para cá porque sabe aqui 

é um centro de inovação e tem mercado de trabalho”. Na mesma linha, o proprietário de um 

espaço “vizinho” (#3) corroborou essa impressão, adicionando que as universidades exercem 

papel fundamental na atração e retenção de talentos: 

O espaço mais inovativo que a gente tem hoje em dia é a universidade. 

E como estamos no meio das duas universidades dessa região, o que 

acontece? Tem gente de fora. O cara veio fazer faculdade e onde ele 

vem morar? Perto da faculdade. O que acontece quando ele se forma? 

Ele fica aqui e procura locais próximos à faculdade, porque está 

acostumado, porque conhece a galera… E isso criou que a gente tem 

muito estudante. Algumas empresas que estão aqui tem muitos 

universitários. 

Por outro lado, para além de principal centralidade do município, o centro de 

Florianópolis também é o centro de toda sua região metropolitana – legado de um histórico 

excessivamente modernista de seus planos diretores (COSTA et. al, 2020). Em função disso, 

ele ainda concentra, de maneira relativamente desproporcional em relação ao restante da cidade, 

comércios, serviços, escritórios etc., além de ser o nó principal a partir do qual todo sistema de 

transporte público metropolitano está estruturado. Não é de se espantar, portanto, que os 

entrevistados de espaços localizados nessa área reconheçam a influência do centro na dinâmica 

urbana de Florianópolis como uma vantagem essencial a seus negócios. Conforme pontuado 

pela gestora de comunidades de um EC (#1), “a gente está numa das melhores localizações, se 

não a melhor da cidade. Então a gente sabe que aqui é outro tipo de público”. Ecoando tal 

distinção espacial, o diretor comercial de outro espaço (#5) complementou afirmando que a 

melhor localização da cidade para esse tipo de empreendimento “é o centro, pelo fato de ser 

centro. A gente tem mais acessibilidade para todos os cantos da ilha, tem muito mais recursos 

e é um lugar que as pessoas têm como referência. É sempre o centro”. Todavia, salta aos olhos 
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o flagrante descompasso entre a distribuição espacial dos EC em relação às áreas supostamente 

tidas como propícias à existência de espaços criativos. Se as adjacências da BHRI – onde ficam 

os campus da Universidade Federal de Santa Catarina e o campus principal da Universidade do 

Estado de Santa Catarina – concentram um número de maior de espaços, o mesmo não pode 

ser dito em relação ao perímetro do Centro Sapiens: dos 12 EC mapeados na região central, 

nenhum se localiza ali. 

Finalmente, há que se registrar uma leitura contraintuitiva, mas não menos capital, dos 

EC localizados fora desses dois núcleos mais densos. Embora o outro terço restante esteja 

pulverizado por diversas áreas da cidade, seus representantes também defendem um ponto de 

vista locacional. Por exemplo, a sócia de um pequeno EC (#6) localizado em um bairro que, 

durante os meses de verão, transforma-se num dos locais de maior densidade populacional (e 

de engarrafamentos) de toda a ilha, reconheceu – e, de fato, lamentou – a dificuldade em atrair 

co-workers para seu modesto espaço, frequentado diariamente por dez pessoas, em média. 

Contudo, ela se apoia exatamente nessa condição para oferecer uma vantagem locacional: 

acostumada a receber turistas, especialmente estrangeiros, que fazem uso esporádico do espaço, 

essa gestora também argumenta que “no verão [para quem fica no bairro, o co-working] é uma 

opção”.  

Tal afirmação é de extrema relevância porque se conecta a debates palpitantes acerca 

do futuro do trabalho, sobretudo tendo em vista as mudanças ocasionadas pela eclosão da 

pandemia do COVID-19. Embora ainda incipientes – mesmo porque, até a conclusão desta tese, 

a pandemia não foi vencida – alguns estudos já apresentam indícios de que o aumento da 

flexibilização da jornada de trabalho (isto é, o trabalhar em regime remoto ou híbrido) 

representam um enorme potencial para a expansão da prática de co-working em bairros 

afastados ou até mesmo em áreas rurais (MARIOTTI et. al, 2021). Tal tendência vem sendo 

fortemente ecoada entre os pares do setor. Por exemplo, uma publicação no site Coworking 

Brasil sobre este tema reproduziu a narrativa de uma diretora administrativa de um EC no 

Canadá, para quem, apesar do histórico de crescimento do co-working se dar em áreas centrais, 

“a próxima tendência definitivamente seria nos bairros residenciais. Em vez de viajar para o 

centro, o co-working de bairro ofereceria as mesmas facilidades e benefícios e, mais importante, 

com a comunidade local à sua porta” (COWORKING BRASIL, 2021). No Brasil, a lógica é 

semelhante. De acordo com uma reportagem da CNN, empresários do setor de co-working na 

cidade de São Paulo estão ativamente expandindo operações para além do centro paulistano em 

direções a bairros afastados, como, por exemplo, Lapa (zona oeste), Santo Amaro (zona sul), 
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Mirandópolis (zona leste) dentre outros, e também visando cidades vizinhas como Cotia, 

Osasco, São Bernardo do Campo etc. (CNN BRASIL, 2021). Malgrado uma análise mais 

aprofundada do tema fuja à capacidade desta tese, haja vista o pouco tempo disponível para 

monitorar esses novos movimentos e as muitas indefinições ainda decorrentes da pandemia, 

este será, inequivocamente, um tema de altíssima prioridade na agenda de pesquisas sobre co-

working – e, mais amplamente, sobre as novas formas de trabalho. 

Seja como for, ao estudar a gestão do território sob o prisma das grandes corporações, 

Roberto Lobato Corrêa classificou a “seletividade espacial” como uma prática espacial 

empresarial relativa à decisão de onde se localizar geograficamente, de acordo com atributos 

de interesse como proximidade de matérias-primas, capacidade logística etc. (CORRÊA, 1992). 

Embora os EC de Florianópolis não se enquadrem na categoria de grandes corporações – exceto 

por um, que pertence a uma das maiores cadeias globais de co-working – e nem tampouco 

abriguem manufaturas, pode-se depreender, a partir das entrevistas, que a localização desses 

espaços também é diretamente influenciada por atributos estratégicos, notadamente 

infraestrutura urbana, fluxos, densidade e centralidade.  

Contudo, enquanto a seletividade espacial, por si só, não seja suficiente para sustentar 

explicações a respeito desse tipo de empreendimento frente à emergente concorrência – 

especialmente levando em consideração as tendências de concentração da oferta de co-working 

em determinadas áreas da cidade ou sua expansão para regiões mais isoladas em função da 

acelerada flexibilização das jornadas de trabalho – as entrevistas indicaram que a partir dele é 

possível inferir outra prática espacial: a promoção (ao menos no discurso) de uma ideia de 

habitabilidade compacta. 

 

4.2.2 Habitabilidade compacta: a promessa do morar-trabalhar-divertir no bairro 

Começo definindo habitabilidade compacta não como categoria ou conceito, senão 

apenas como tentativa de sintetizar o conjunto de elementos narrativos trazidos nas entrevistas 

que são favoráveis à combinação da escolha por frequentar co-working a um estilo de vida 

baseado em mobilidade ativa (ou seja, privilegiando modos não motorizados de deslocamento 

como bicicleta e caminhada) e rotinas relacionadas a residir próximo do local de trabalho e 

acessar a serviços básicos a uma distância também razoável. Em outras palavras, para além da 

seletividade espacial, os entrevistados frequentemente defenderam que uma vantagem 

competitiva de seus espaços, independentemente da localização, é a adaptabilidade à dinâmica 
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do entorno ao qual estão inseridos. Segundo um sócio proprietário de um espaço (#7), essa 

perspectiva já foi, inclusive, apreendida pelo setor imobiliário local, que vê com bons olhos a 

atração desse tipo de uso para seus empreendimentos: 

Eu tenho alguns amigos construtores. Eles querem um co-working no 

espaço deles. Não que eles estejam montando um espaço de co-working 

dentro do espaço deles. Eles querem, na verdade, o co-working no 

Térreo, porque traz vida, dinamiza o lugar, entendeu? Já foram dois 

construtores grandes de Florianópolis que me procuraram para 

[conversar sobre] isso. 

À exemplo do que foi discutido no tópico anterior, sobre a expansão de EC para bairros 

mais afastados, esse entrevistado também anteviu uma tendência que já encontra respaldo na 

prática: após breve análise de empreendimentos imobiliários de alto padrão recém-construídos 

ou em construção em Florianópolis, foi possível perceber que, em alguns casos, o conceito de 

co-working foi incorporado ao rol de amenidades oferecidas nesses edifícios – que, por padrão, 

incluem outros espaços de uso coletivo como academia, cozinha gourmet, espaço infantil, 

espaço pet, piscina, salão de festas etc.  

Todavia, mais do que meros atrativos, tal incorporação do co-working responde, na 

verdade, a uma tendência imobiliária de promover cada vez mais multifuncionalidade em 

empreendimentos residenciais. Ao invés de condomínios estritamente residenciais ou 

comerciais, essas novas construções hibridam os mais diversos usos em único espaço: 

residencial, comercial, lazer e serviços. A figura 7 sintetiza bem a questão, inclusive à luz da 

reprodução do já referido discurso da Rota da Inovação – neste caso, apresentada como “eixo 

de Florianópolis que já é referência em inovação, criatividade e tecnologia...”. Por se tratar de 

relativa novidade, esse processo de – por assim dizer – resortificação da habitação é 

evidentemente restrito (ainda) a poucos empreendimentos de alto padrão e direcionado a um 

público-alvo respectivamente seleto. 
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Figura 7 - Folder virtual de residencial multifuncional com espaço de co-working 

 
Fonte: retirado do site do empreendimento52 

 

Fato é que, diferentemente do desafio apontado por Brown (2017) sobre a tendência e 

necessidade de co-workings atraírem negócios de fora do bairro, os respondentes, em sua 

maioria, corroboram não só com a tendência inversa, qual seja, de atrair um público-alvo que 

resida na vizinhança e queira de fato uma qualidade de vida nesse sentido, como também 

defendem que, antes de um modismo, trata-se de visão estratégica de negócio – conforme 

explicou um gestor de comunidade (#3) de um espaço localizado na BHRI: 

O nosso modelo foi pensado para ter uma relação legal com o bairro. A 

gente começou a pesquisar modelos internacionais para fazer o co-

working, então “Ah, vamos ver como é em Nova York, na Inglaterra...” 

só que pesquisando a gente viu que não faz sentido. O brasileiro não é 

americano e nem inglês, então cancela. O melhor local pra gente 

procurar, que é muito parecido com Floripa, porque é difícil de 

mobilidade e as coisas são meio longe é São Paulo. A gente foi até lá e 

viu que as pessoas procuram ficar no co-working que está no seu bairro. 

 
52 Disponível em: https://www.first1st.com.br/. Acesso em: 02 mar. 2022.  

https://www.first1st.com.br/
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A pessoa não quer se locomover. Por isso que a gente sempre fala que 

o co-working tem que ser uma coisa que está no seu caminho.  

O que a gente mais escuta são relatos “ah, eu venho andando”, “ah, eu 

venho de bicicleta”, “meu uber dá seis reais”. Essa é uma coisa que as 

pessoas procuram. Dia que tá chovendo mesmo, eu te convido, pare 

aqui na frente pra tomar um café e você vai ver: chegam as pessoas e é: 

uber, uber, uber… Então isso mostra que as pessoas tão morando perto. 

Aí eu acho que funciona. Você tem que estar perto do teu trabalho, 

porque se tiver longe, realmente vai te trazer uma insatisfação… E o 

co-working é pra trazer uma qualidade de vida, não é para tirar. 

O mesmo entrevistado ainda afirmou encorajar clientes e interessados a adotarem este 

fator como o preponderante na hora de escolher um espaço para trabalhar, mesmo que a 

sinceridade custe a perda de um contrato. Segundo ele, ir de encontro a esse movimento é 

prejudicial para o próprio co-working, porque “você pega trânsito e já chega aqui irritado... Aí 

[se] não tem café, você fica [pensando] ‘esse lugar é uma m...’, tem que ser uma coisa prática, 

porque o objetivo é te tirar do trânsito, melhorar tua qualidade de vida”. Em consonância a tal 

impressão, para duas gestoras (#8) de um outro espaço na mesma região, esse aprofundamento 

da questão locacional através da promoção do co-working como um espaço que também 

permite uma melhor relação com o entorno é pertinente, porque mantém sintonia com o novo 

perfil de usuários do bairro. De acordo com elas, respectivamente: 

Entrevistada 1: A gente mora aqui desde que nasceu, praticamente. E 

agora a gente percebe que essa coisa de tecnologia tá vindo muito pra 

cá. Tem a universidade aqui do lado, então o bairro também está 

comportando muito esse uso de co-working, empresas de tecnologia, 

empresinhas de marketing, design... Que antes tu não via. [Porém,] do 

que eu percebo, na média de pessoas que conheço e que trabalham 

nessas empresas ou no co-working, são pessoas que moram mais ou 

menos na redondeza. Não necessariamente no bairro, mas na região. 

Entrevistada 2: É... E dá pra ver que são jovens provavelmente 

trabalhando com tecnologia, em algum desses espaços [de co-working] 

que estão abrindo. É muito frequente ver esse grupo. E antes, você via 

pessoas que trabalhavam uniformizadas, na Millium53, na Renault54, no 

Shopping... Que circulavam para almoçar, as pessoas do bairro. Agora 

tu vê que tem esse outro público, então eu acho que aqui no bairro 

também tá se desenhando esse ecossistema de inovação, no sentido do 

suporte. Não que aqui se produza conhecimento como é na 

universidade, mas se reproduz bastante coisa. 

 
53 Millium é uma rede varejista de abrangência estadual que vende utensílios, ferramentas, eletrodomésticos e 

demais produtos para casa e construção, cuja uma das unidades de Florianópolis localiza-se na BHRI, próxima a 

diversos EC. 

 
54 A entrevistada fez referência a uma concessionária automotiva da marca Renault, cuja loja é vizinha à Millium. 
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Se a dinâmica urbana já estabelecida na BHRI é enxergada como facilitadora de 

habitabilidade compacta, não se pode afirmar o mesmo sobre a região central, cujo sentido de 

lugar criativo, de acordo com os nossos informantes, ainda está em construção. Para um gerente 

de comunidade (#4), embora o centro de Florianópolis possua um peso diferenciado por conta 

de sua função conectiva entre toda a região metropolitana, ainda há um longo caminho a ser 

percorrido no que tange a despertar um sentido de lugar para a região – o que inclusive 

ultrapassa à capacidade de espaços de uso coletivo, como o co-working, sendo uma questão de 

fundo mais cultural do perfil de moradores do bairro: 

Como morador do centro, trago uma visão que venho trabalhando há 

alguns anos, de que o centro é um bairro fragmentado, no sentido de 

que as pessoas não se falam, não se conversam, não se comunicam. Vão 

de casa para o trabalho e do trabalho para a casa. Não tem capacidade 

de, às vezes, estar cumprimentando o seu vizinho, sabe? E isso, a nível 

de organização social, eu vejo como algo muito danoso. E até a nível 

político mesmo, porque as pessoas começam a reclamar de fulano de 

tal, porque direita é isso e esquerda é aquilo, só que as pessoas 

esquecem que por trás de tudo isso tem um básico. Na minha 

concepção, a maior política é a política de boa vizinhança. 

De fato, a integração entre comunidade co-working (isto é, co-workers, funcionários e 

gestores do espaço, prestadores de serviço e pessoas afins) e moradores de bairro é um obstáculo 

generalizado aos EC localizados no centro. Nas palavras de um entrevistado (#5), “a gente até 

tentou fazer [conexão com a comunidade no entorno]. A gente pegou uma sala dessas e montou 

um espaço de convivência. Agora que isso tá começando a acontecer entre os próprios clientes, 

mas não com a comunidade”. Os entrevistados vislumbram que a saída está exatamente no 

incentivo ao uso dos espaços públicos e sua adaptação ao contexto de inovação e da economia 

criativa. A começar pelo mesmo entrevistado da penúltima citação (#4), que complementou sua 

visão sobre a necessidade de fomentar uma cultura de sociabilidade mais ativa adicionando que 

a chave a essa conexão entre as pessoas reside em promover um melhor uso desses espaços: 

Eu acho que a Economia Criativa, de maneira geral, deve estar bastante 

focada nesse momento. O contato com a arte, eu também acho que é 

muito importante nesse sentido, porque mexe muito com o lado criativo 

e emocional das pessoas. Isso tudo tem que estar na rua. Se a gente quer 

mudar o país, tem que mudar a rua, cara… Se não mudar a rua, não 

adianta. O centro, pra mim, tem o maior potencial de todos. Mal 

explorado ainda, mas é o maior potencial. 

Em plena concordância, a coordenadora de comunidades (#1) de um espaço de co-

working localizado em uma área nobre do centro da cidade, enfatizou, inclusive, o 
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desenvolvimento em curso do Centro Sapiens como um trunfo nessa construção de um sentido 

de lugar criativo para a região: 

Cada vez mais, principalmente a parte leste, está se tornando um distrito 

criativo, por meio da revitalização, do fomento à economia criativa. 

Então a nossa ideia é cada vez mais atrair essa classe criativa pra cá. Há 

três meses a gente fez uma seleção de projetos que estão no entorno, 

mas que se não fossem por essa oportunidade, não estariam em um 

espaço de co-working. Tudo isso para furar essa bolha de estarmos na 

[região da] Bocaiúva55, na melhor localização, para trazer diversidade 

pra nossa comunidade. 

Ao desenvolvimento de uma habitabilidade compacta efetiva pesa, não só no centro 

como em toda a cidade, a questão da mobilidade urbana. Todas as pessoas entrevistadas foram 

unânimes em relação a como se trata de uma problemática estrutural que afeta tal relação. 

Todavia, as entrevistas revelaram a existência de um hiato entre a preocupação com o tema no 

discurso e o comportamento ativo na busca por soluções a essa demanda. Dentre os nove 

espaços visitados, por exemplo, apenas quatro disponibilizam bicicletário – dois dos quais 

oferecendo também infraestrutura com chuveiros. A responsável de um desses espaços (#1) 

afirmou, a esse respeito, que tanto funcionários como co-workers também aderiram a um 

aplicativo de trânsito no qual motoristas e passageiros podem habilitar uma opção de carona e 

se conectarem a partir de rotas em comuns. Tal diligência, de acordo com essa entrevistada, 

advém de uma necessidade de incentivar modos alternativos de deslocamento na medida em 

que: 

[A] gente não tem estacionamento [e] aqui nessa região acaba tendo 

preço bem alto. Uma diária aqui acaba sendo facilmente uns 50 reais. 

Então, sempre quando a gente vai introduzir o co-working para um 

curioso ou interessado, a gente fala sobre isso. Por mais que a gente não 

tenha estacionamento, a gente tem um bicicletário... Futuramente, a 

gente quer construir uma ducha, que estava no nosso projeto, mas não 

saiu, por questão de habite-se e tudo o mais. A gente tem um ponto de 

ônibus aqui na frente, do outro lado… Então, sim, toda vez que alguém 

reclama de não ter estacionamento a gente fala que tem os meios 

alternativos pra isso. 

Entretanto, essa foi a única manifestação mais assertiva em relação a EC possuírem uma 

política mais ou menos estabelecida no sentido de efetivamente fomentar formas alternativas 

de mobilidade. Outras pessoas entrevistadas assumiram esse quesito como falha de suas 

gestões, pontuando que o tema necessita ser mais bem trabalhado no planejamento estratégico 

 
55 Trata-se da Rua Bocaiúva, localizada na área central de Florianópolis e notoriamente reconhecida como 

tradicional centralidade residencial, gastronômica e de serviços frequentados pela classe média alta local. 
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do próprio negócio. Por outro lado, a prioridade de adequar essa logística à necessidade de 

quem utiliza carro para ir ao co-working se mostrou inversamente proporcional: exceto por essa 

experiência que incentiva abertamente a não utilização de automóvel individual, todos os outros 

espaços visitados possuem estacionamento privativos ou convênio com estacionamentos 

privados, demonstrando pouca ou nenhuma inspiração para fomentar alternativas. Quando 

perguntada sobre a percepção da mobilidade no entorno, a respondente de um co-working 

localizado na região central (#2) curiosamente associou a temática a uma busca por solução 

custo x benefício para o motorista, afirmando que está “sempre buscando parcerias com 

estacionamentos... Flexibilizar isso, facilitar para o nosso cliente e baratear um pouquinho o 

custo dele”. Malgrado a dependência do automóvel ser uma temática particularmente sensível 

à Florianópolis (COSTA, 2014; COSTA et al., 2020), ressalta-se a existência de uma pré-

disposição desses espaços no fomento de uma conexão com o seu entorno. No caso da BHRI, 

essa ideia se encontra facilitada por uma dinâmica de bairro pré-estabelecida; no centro e em 

outros bairros, contudo, a narrativa da habitabilidade compacta ainda concorre com narrativas 

hegemônicas da primazia do carro.  

Finalmente, uma estratégia de promoção de habitabilidade compacta executada em 

alguns dos espaços visitados, e que vai ao encontro de experiências verificadas na literatura 

internacional sobre co-working (KOJO; NENONEN, 2016; AKHAVAN, 2021), é ora 

promover EC como terceiros lugares, ora disponibilizar, para além do co-working, terceiros 

lugares no sentido estrito do termo – isto é, bares, cafeterias etc. – abertos ao público. No 

primeiro caso, quando solicitada a descrever o seu EC, a proprietária (#8) de um pequeno 

espaço afirmou, sem titubear, que “é um co-working, mas ele tem um pouco a cara de um café”. 

Para outros entrevistados, como o gerente de operações (#7) de um espaço na mesma região, a 

simples presença de terceiros lugares como cafeterias e bares na rua de trás, por si só, agrega 

valor ao espaço: 

Tu desce ali na hora do almoço, tem uma circulação de gente. Tem o 

Deli, que é um café que bomba o dia inteiro, e [de vez em quando] as 

pessoas [do co-working] vão fazer reunião ali embaixo (...) E é [uma 

rua] sem saída, então as pessoas se reúnem ali e tomam uma cerveja 

final de tarde... Isso é um espaço bem interessante. 

 Além desses, outros dois EC também oferecem, em estrutura anexa ao espaço, 

‘terceiros lugares’ propriamente ditos. Em um desses, particularmente, o casamento entre 

terceiro lugar + co-working foi, inclusive, fruto de um casamento quase no sentido literal da 

palavra, conforme o gerente de comunidades (#4) explicou sobre a criação do espaço: 



118 

 

 

 

A história partiu, primeiramente, de uma ideia ter um bar, que era 

vontade do [nome suprimido], um dos sócios. Só que ele tem uma 

relação com a [nome suprimido], de anos... Moram juntos, mas não são 

casados. E ela tem um escritório de arquitetura. Eles acabaram achando 

esse ponto aqui, e por haver essa relação com ela, e o escritório que ela 

trabalha é bastante criativo, houve uma série de conversas e tal. E como 

é um espaço de dois andares, surgiu a ideia de misturar. No primeiro 

andar, um bar, e no segundo andar, um espaço de co-working. 

O entrevistado garante que qualquer pessoa pode frequentar o bar – inclusive a trabalho, 

ou seja, usá-lo como co-working – sem, necessariamente, fazer consumo. “Obviamente, a gente 

espera que a pessoa faça um consumo, porque precisamos pagar as contas, né?”, ponderou.  

Histórias como essa reforçam a ideia da habitabilidade compacta para além de uma 

simples busca por melhor mobilidade, com menos deslocamentos e rotina otimizada. A despeito 

de particularidades e arranjos na escala do bairro, o que os entrevistados revelam, na esteira da 

ratificação de uma vocação neocorporativa dos espaços de co-working, é uma visão de cidade 

quase-progressista que, ao fim e ao cabo, raramente escapa a uma intenção pragmática – e, por 

que não, conservadora? – de organizar o espaço, tal qual já faziam os ideólogos do New 

Urbanism – o movimento de desenho urbano deflagrado entre as décadas de 1970 e 1980 que 

visava conectar forma espacial e processo social “por meio de uma relação entre projeto 

arquitetônico e uma certa ideologia de comunidade” (HARVEY, 1997). A esse respeito, Souza 

(2010) elucida brilhantemente: 

[N]o que toca ao referencial político-filosófico, o New Urbanism não 

deixa de ser, em última análise, conservador. Além de não colocar a 

questão da superabilidade (ou desejabilidade de superação) da 

sociedade e da cidade capitalistas, seu nível de comprometimento  com 

os interesses dominantes, se não chega a representar uma franca 

mercadofilia, com certeza não está muito distante disso (...) Sua ideia-

força central é, na verdade, um esforço de compatibilização do 

desenvolvimento urbano, em seu sentido capitalista, com certos valores 

“comunitários” e com uma certa “escala humana”; enfim, quase uma 

espécie de síntese entre a tradição antimodernista tão bem simbolizada 

por Jane Jacobs e o pragmatismo mercadófilo, a isso tudo 

acrescentando-se a estética pós-moderna (SOUZA, 2010, p. 144). 

 A recíproca se confirma verdadeira na medida em que nenhum dos espaços visitados 

foi criado por um trabalhador criativo independente que, à moda de Brad Neuberg, visou 

congregar seus semelhantes em uma comunidade auto-organizada, e nem tampouco os 

discursos apontam para quaisquer sentimentos de resiliência ou acumulação não ortodoxa de 

capital. Mas, ao mesmo tempo, apoiam-se em um conjunto de ideias e representações cujos 
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valores a priori voltados a um sentido de comunidade assumem função de ventriloquia da 

interação entre forma espacial e processo social. Resta, contudo, compreender em maiores 

nuances o que sustenta essa síntese entre o antimoderno e o pragmático que, conforme 

adiantado na citação acima, não é senão a própria estética pós-moderna, aqui identificada na 

terceira prática espacial de co-working: o reuso adaptativo do espaço.  

 

4.2.3 Reuso Adaptativo: co-working e os valores transestéticos 

Os EC em Florianópolis nasceram e se proliferam a reboque da segunda onda do co-

working, de natureza neocorporativa, e tendem a se localizar estrategicamente em relação à 

centralidade, densidade e fluxo do público-alvo enquanto, ao mesmo tempo, buscam (embora 

por vezes menos na prática do que no discurso) se posicionar no mercado oferecendo uma ideia 

de melhor qualidade de vida e habitabilidade compacta. Contudo, para os entrevistados, o que 

mantém uma pessoa no co-working é a satisfação da experiência. Perguntados se a prioridade 

seria garantir um ambiente de trabalho satisfatório ou promover troca e conexão entre os 

clientes para construir uma comunidade coesa e gerar novos negócios e oportunidades, a 

resposta foi unânime entre todos os entrevistados: as duas coisas são fundamentais, mas o bem-

estar dos co-workers está sempre em primeiro lugar. De acordo com o gestor (#7) de um espaço: 

“Se eu não tenho a internet funcionando, banheiros limpos, água no filtro, café... Ninguém vai 

se comunicar com ninguém”.  

Com efeito, a tarefa de garantir a experiência do usuário, para além de boa localização 

e promoção de qualidade de vida, depende de outra prática espacial, que Souza (2018) chamaria 

de refuncionalização/reestruturação do espaço material, isto é, o “ajuste do substrato espacial 

material a novas necessidades, decorrentes de novas relações sociais [...] através de 

intervenções físicas mínimas, utilizando-se espaços preexistentes de uma maneira nova e 

criativa” (SOUZA, 2018, p. 252). Sem discordar desse autor, complemento tal referenciação 

trazendo à baila uma compreensão desse mesmo movimento (garantia da satisfação do co-

worker) cuja nomeação não apenas talvez soe de maneira mais inteligível como também, quiçá, 

auxilie a expandir tal interpretação para além da práxis, isto é, da ação prática em si, 

considerando também sua intencionalidade, sobretudo à luz dos cânones da criatividade como 

força motriz do desenvolvimento urbano: a noção de reuso adaptativo do espaço, ou seja, da 

apropriação e rebatização de um espaço através da estética fundamental à conformação de um 

novo uso para ele, cujo papel desempenhado na revitalização de bairros e cidades permite a 

exploração das “relações entre os reusos e as realidades políticas e econômicas da vida urbana 
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contemporânea, principalmente na transição para o pós-industrialismo e ascensão da cidade 

criativa” (LYNCH, 2022, p. 256).  

Dito de outra maneira, as entrevistas revelam que o co-working neo-corporativo apenas 

se efetiva porque, além de seletividade espacial e habitabilidade compacta, sua realização 

depreende um novo ciclo de uso do espaço, cuja deflagração gera consequências e alterações 

significativas tanto na paisagem externa quanto na estrutura interna do próprio espaço. No 

primeiro caso, um dos espaços visitados não é senão um exemplo claro e manifesto de uma 

prática de reuso adaptativo na medida em que o co-working foi idealizado em um prédio que 

antes servia como concessionária automotiva (figura 8). Conforme o responsável pelo espaço 

entrevistado (#3) explicou, a ideia de adaptar o uso da edificação partiu de seu sócio, 

proprietário do prédio: 

Quando ele esteve viajando [para o exterior], viu que lá fora tinha os 

espaços de co-working e ele tinha vontade criar isso (...) Ele que foi 

atrás desse modelo de negócio, porque ele tinha o espaço disponível e 

notou que não tinha co-working aqui, e que geralmente em cidades 

existem espaços que são desocupados. Por exemplo, tá vendo ali 

(apontando para um terreno no outro lado da rua com placa de “aluga-

se”)? Ali era um negócio de carros... Eu não sei o que vai abrir agora, 

mas o que aconteceu em Nova York quando as fábricas saíram do 

centro da cidade? Teve um movimento de espaços grandes que serviam 

a outros propósitos, porque são bem localizados e ficaram caros para 

aquele negócio. Então você pega um co-working, uma empresa de 

tecnologia, uma coisa diferente, e eles reimaginam aquele espaço. Aqui 

onde a gente tá, era uma antiga concessionária de carros. Por isso que a 

gente tem o pé direito alto, por isso que a gente tem esse perfil que 

parece meio industrial, com pré-moldado... Então isso facilitou, 

entendeu? Geralmente, eu acredito que os modelos de co-working mais 

legais reutilizam um espaço que estava sobrando. 

 
56 No original: “Urban geographers, in particular, have explored the relationships between reuse and the political 

and economic realities of contemporary urban life, most notably in the transition to postindustrialism and rise of 

the creative city.” 



121 

 

 

 

 

Figura 8 - Reuso adaptativo de um espaço de co-working 

 

Fonte: Google Street View 

Sobretudo, salta aos olhos a maneira pela qual a percepção deste entrevistado acerca do 

reuso adaptativo vai integralmente ao encontro do exposto na literatura sobre como esse 

processo foi verificado com intensidade nas ditas cidades pós-industriais da América do Norte 

e da Europa após a década de 1960 – contexto em que a aceleração da desindustrialização 

conduziu, à época, a uma forte obsolescência da paisagem, conforme Lynch explica: 

De Nova York a Leipzig, o esvaziamento do ambiente construído foi 

uma das manifestações mais visíveis da reestruturação industrial, 

período marcado pelo abandono dos distritos urbano-industriais, 

crescimento dos setores de serviços, reorganização dos mercados 

imobiliários e crescente marginalização da subclasse desempregada (...) 

Fábricas, moinhos, galpões e armazéns, outrora símbolos do poder e do 

progresso do capitalismo industrial, transformaram-se em locais 

impróprios de ‘maldição’ e ‘decadência’, os principais alvos das 

agendas de renovação urbana e seus exércitos de tratores e bolas de 

demolição. Apesar da demolição em larga escala, no entanto, novas 
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formas de reabilitação e conversão de edifícios começaram a aparecer. 

(LYNCH, 2022, p. 357). 

De fato, Richard Florida invoca a própria ‘fundação’ da Cidade Criativa em meio a esse 

contexto (2004; 2017), que também pode ser compreendido em linha com Relph (2016), cuja 

observação sobre a centralidade das – à época, emergentes – políticas de preservação de 

patrimônio e o reconhecimento de seu valor na distinção do lugar é conclusiva: 

Lugares e edifícios velhos, que apenas um ou dois anos antes eram 

geralmente considerados obsoletos e sem valor, de repente tornaram-se 

recursos atrativos e essenciais. A preservação do patrimônio, que 

protege um elemento-chave da diversidade local, tornou-se 

imediatamente uma parte integrante do planejamento e design urbanos 

em quase todos os lugares. Desde então, este tem sido um caminho sem 

volta (RELPH, 2016, p. 23-2458). 

Sem pretensão de aprofundar as explicações das raízes sociais, políticas e econômicas 

por detrás da conformação da cidade criativa, ofereço esse breve detour com o único intuito de 

contextualizar, em linhas bastante gerais, os elementos e atores em jogo neste processo de 

transformação urbana. Tal entendimento é importante porque constitui uma condição sine qua 

non para apreender a gênese e operabilidade dos espaços criativos, sobretudo de co-working. 

Dessa forma, ratificando o argumento já colocado no capítulo anterior, uma parte da explicação 

a respeito do sucesso recente desses espaços compartilhados advém da própria habilidade da 

Classe Criativa em reimaginar o seu espaço de trabalho, atribuindo-lhe um caráter descontraído 

e flexível, como se fosse mesmo uma cafeteria, bar ou qualquer outro terceiro lugar (MORISET, 

2014; RUS; OREL, 2016).  

Acima de tudo, tal contexto de mudança pode ser mais bem compreendido a partir de 

uma distinção estética facilmente discernível. Conforme observam Waters-Lynch et al. (2016), 

trata-se de uma distinção entre as estéticas do lugar de trabalho fordista e o lugar de trabalho 

pós-fordista (figura 9). Em que pese esses autores não tenham esboçado tal distinção com maior 

 
57 No original: “From New York to Leipzig, the hollowing out of the built environment was among the most visible 

manifestations of industrial restructuring, a period marked by the abandonment of urban-industrial districts, 

growth of the service sectors, the reorganization of housing markets,  and the increasing marginalization of the 

unemployed underclass (...) Factories, mills, warehouses and storage facilities, once the symbols of the power and 

progress of industrial capitalism, had transformed into unseemly sites of ‘blight’ and ‘decay’, the prime targets of 

urban renewal agendas and their armies of bulldozers and wrecking balls. In spite of widescale demolition, 

however, novel forms of building rehabilitation and conversion began appearing.” 

 
58 No original: “Old places and buildings that only a year or two before had been generally regarded as obsolete 

and worthless suddenly became attractive, essential resources. Heritage preservation, which protects a key 

element of place diversity, immediately became an integral part of urban planning an design almost everywhere. 

There has been no turning back." 
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rigor conceitual, tem-se, aí, um ponto de partida para analisar o reuso adaptativo enquanto 

prática que altera também a estrutura interna do espaço. 

 

Figura 9 - Distinção estética entre escritórios tradicionais e espaços de co-working 

 

Fonte: traduzido de Waters-Lynch et al. (2015, p. 11) 

Nesse sentido, o trabalho de dois autores franceses – Gilles Lipovetsky e Jean Serroy – 

oferecem uma complementação, ainda no plano conceitual, substancial à exploração dessa 

estética, a qual chamam de fase transestética do capitalismo (LIPOVETSKY; SERROY, 2015). 

Antes de explorar tal empreendimento, faz-se necessário balizar em breves linhas o contexto 

teórico-conceitual no qual tal ideia foi cunhada. Em obra anterior (LIPOVETSKY, 2005), 

Lipovetsky oferece sua própria interpretação acerca da já referida época de profundas 

transformações socioeconômicas deflagradas a partir dos anos 1970 com a aceleração do 

capitalismo global e todas as suas consequências, compreendidas amplamente – e, de fato, às 
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vezes de forma intercambiável – como pós-fordismo, pós-modernismo, pós-industrialismo, 

dentre outras “pós” teorias, cada qual com sua devida particularidade e abordagem.  

Neste caso, Lipovetsky recusa a expressão pós-moderno argumentando que, embora tal 

desígnio saliente apropriadamente uma “mudança de direção, uma reorganização em 

profundidade do funcionamento social e cultural das sociedades democráticas avançadas (...) 

Ao mesmo tempo, porém, a expressão pós-moderno era ambígua, desajeitada, para não dizer 

vaga” (LIPOVETSKY, 2005, p. 52). Para o autor, o desígnio do Pós carrega em si uma carga 

ideológica furtada ao exame e comparação de um tempo passado, que se encontraria extinto, a 

um novo tipo de liberdade emergente. Todavia, antes de declarar a modernidade morta, o que 

Lipovetsky verifica nesse momento do processo histórico não é senão uma exacerbação dos 

valores da própria modernidade, agora vivida de maneira exponencial, hiperbólica: o 

hipercapitalismo, a hiperclasse, o hiperindividualismo... Em suma, a hipermodenização do 

mundo: 

Longe de decretar-se o óbito da modernidade, assiste-se a seu remate, 

concretizando-se no liberalismo globalizado, na mercantilização quase 

generalizada dos modos de vida, na exploração da razão instrumental 

até a “morte” desta, numa individualização galopante. Até então, a 

modernidade funcionava enquadrada ou entravada por todo um 

conjunto de contrapesos, contramodelos e contravalores (...) Não 

estamos mais naquele mundo. A sociedade que se apresenta é aquela na 

qual as forças de oposição à modernidade democrática, liberal e 

individualista não são mais estruturantes; na qual periclitaram os 

grandes objetivos alternativos; na qual a modernização não encontra 

mais resistências organizacionais e ideológicas de fundo (...) Até as 

classes e as culturas de classes se toldam em benefício do princípio da 

individualidade autônoma. O Estado recua, a religião e a família se 

privatizam, a sociedade de mercado se impõe; para disputa, resta apenas 

o culto à concorrência econômica e democrática, a ambição técnica, os 

direitos do indivíduo. Eleva-se uma segunda modernidade, 

desregulamentadora e globalizada, sem contrários, absolutamente 

moderna, alicerçando-se essencialmente em três axiomas constitutivos 

da própria modernidade anterior: o mercado, a eficiência técnica, o 

indivíduo. Tínhamos uma modernidade limitada; agora, é chegado o 

tempo da modernidade consumada (LIPOVETSKY, 2004, p. 53-54). 

Compreendido o contexto de entrada do autor, voltemos a ideia do Transestético. 

Fundamentalmente, o que se coloca em jogo é um estágio de desenvolvimento do capitalismo 

contemporâneo que, sem renunciar a sua condição inescapável, qual seja, a busca pela 

acumulação de capital, explora, também racionalmente, “as dimensões estético-imaginárias-

emocionais tendo em vista o lucro e a conquista dos mercados” (LIPOVETSKY; SERROY, 

2015, p. 14). Em outras palavras, a era hipermoderna coloca em primeiro plano um capitalismo 
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de tipo artista, caracterizado pela estilização dos bens e dos lugares, do apelo e do estímulo ao 

afeto no universo do consumo. Essa, por assim dizer, hipérbole da enfatização estética no 

estágio contemporâneo do consumo é o que revela “um mundo transestético, uma espécie de 

hiperarte, em que a arte se infiltra nas indústrias, em todos os interstícios do comércio e da vida 

comum” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 27).  

Ora, tal elaboração não poderia ser mais explícita e explicativa dos discursos 

fomentados pelos entrevistados em relação à hipótese mercadológica do co-working enquanto 

espacialidade emergente e com potencial para liderar um processo de reconfiguração do estilo 

de vida em ambas as esferas do morar, trabalhar e divertir – em última instância, portanto, 

influenciando a própria produção de um sentido de lugar inautêntico, ou seja, de não-

lugaridades. Os autores confirmam isso ao explicarem que o objetivo do capitalismo artista é 

estetizar todo e qualquer elemento da vida cotidiana, posto que “enquanto o universo comercial 

e urbano está cada vez mais estilizado por arquitetos e designers, se manifesta um consumidor 

estetizado também em seus gostos e seus comportamentos” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, 

p. 315). Especificamente sobre o reuso adaptativo do espaço, a passagem abaixo é conclusiva: 

Velhos galpões são reativados, acolhendo atividades culturais e 

mercantis; velhos espaços ligados a atividades desaparecidas são 

requalificados, mosteiros são transformados em hotéis ou centros 

culturais; bairros inteiros se renovam, consagrados às compras de 

prazer, com restaurantes, cafés, lojas de moda, galerias, salas de cinema 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 320). 

Conviria, perfeitamente, acrescentar à citação acima a reconversão de espaços obsoletos 

para a prática de co-working na medida que se trata de uma modalidade compartilhada de 

espaço de trabalho eminentemente hipermoderna, posto que ela hibrida elementos estéticos 

laborais e de socialização – daí, talvez, uma explicação um pouco mais delineada, em que pese 

remanescendo inconsistente, sobre sua subsunção como terceiros lugares de trabalho 

(AKHAVAN, 2021). De fato, as entrevistas revelam existir, basicamente, duas modalidades de 

trabalho em co-working: mesas compartilhadas – rotativas ou com assento fixo – e salas 

privativas, a serem locadas por hora avulsa, diária ou mensalidade (Figura 10). No entanto, cada 

co-working trabalha arranjos diferentes a partir dessas modalidades, sobretudo de acordo com 

as limitações físicas do espaço: “Não adianta engessar que não vai funcionar... “Ah, o meu 

pacote é esse”. Esquece, o teu pacote vai ser o que cliente determinar. Você vai fazer, claro, o 

que estiver dentro do teu alcance”, garantiu o diretor operacional de um EC (#5).  
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Figura 10 - Modalidades de co-working 

 

Fonte: Lemonadde Coworking (Instagram)59 

Essa flexibilidade – à luz da idiossincrasia da própria fase transestética do capitalismo 

artista – sugere que, ao fim e ao cabo, a constante demanda pelo reuso adaptativo acaba sendo 

reconvertida em mais flexibilidade para se ajustar às necessidades dos co-workers, revelando 

uma primazia do sentido estético do consumo. Para um dos gestores entrevistados (#7), esse é 

o diferencial competitivo em relação ao escritório tradicional: “ao invés de tu alugar uma sala 

e se preocupar que acabou o café, o ar-condicionado estragou, a cadeira estragou, sabe? Aqui é 

foco no business total!”. Em função disso, todos os respondentes foram unânimes ao afirmar 

que o co-working não é uma moda, mas um espaço que reflete a realidade das novas dinâmicas 

de trabalho. Uma entrevistada (#2) acredita esse modelo de compartilhamento “veio para ficar. 

Vai ser difícil regredir. Cada vez mais eu vejo empresas querendo vir para o co-working”. Para 

o sócio de outro espaço (#5), o desafio ainda é provar que o lado financeiro compensa o 

 
59 O Lemonadde foi um dos espaços visitados (https://www.instagram.com/lemonadde.coworking/).  

https://www.instagram.com/lemonadde.coworking/
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desapego do escritório próprio: “É muito difícil a gente perder um cliente depois que ele entra. 

Eu posso até perder para outro co-working, mas dificilmente perde [para outro modelo], porque 

a estrutura realmente é bacana”. 

Em suma, as pessoas entrevistadas sinalizam que sujeitos propensos a adotar o co-

working como espaço de trabalho, quer sejam profissionais independentes ou empresas com 

funcionários, procuram esses espaços por dois motivos. Por um lado, em função da 

infraestrutura flexível e ambiente corporativo arrojado e agradável (representativa, portanto, 

dos valores transestéticos). No entanto, por outro lado – e principalmente – porque 

compreendem a modalidade de co-working não apenas como lócus de compartilhamento de 

inovação e prospecção de novos negócios, mas como oportunidade para profissionais e 

empresas terceirizarem todas as rotinas administrativas da gestão de um escritório próprio, 

otimizando sua produtividade e ao mesmo tempo reduzindo custos operacionais. Nesse sentido, 

o papel dos gestores de espaços de co-working não poderia ser mais bem resumido do que como 

o fez o diretor operacional (#5) de um espaço: “Às vezes as pessoas não entendem o que eu 

faço. Então eu digo o seguinte: eu sou como se fosse um hotel. Faço tudo o que um hotel faz. 

Só que ao invés de hospedar pessoas para dormir, eu hospedo empresas”. 
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4.3 Breves considerações: Co-working, promotor de não-lugaridades 

A profusão de espaços de co-working verificada em Florianópolis nos últimos anos 

coaduna com o tipo de desenvolvimento econômico em curso na cidade. Enquanto as estruturas 

tradicionais – como edifícios comerciais, centros executivos e até mesmo espaços criativos 

como parques tecnológicos e incubadoras – continuam abrigando grande parte das atividades 

comerciais e de serviços compreendidos em um sentido tradicional, outras estruturas, adaptadas 

para um novo ciclo de uso, revelam uma ascendente predisposição para readequação de suas 

formas e funções a uma demanda cuja flexibilidade – e não a rotina – do processo é o fator 

imprescindível.  

No apagar das luzes da década que trouxe ao mundo as (assim chamadas) tecnologias 

disruptivas – como Uber e Airbnb – os espaços de co-working se credenciam como candidatos 

a conduzir um tipo de disrupção igualmente notável, ainda que relativamente mais silenciosa: 

dos espaços de trabalho. Isso é particularmente relevante para refletir sobre a atualidade de 

dinâmicas urbanas atreladas à economia criativa em um contexto convalidado e executado à luz 

da fase artista do capitalismo, voltada à sedução estética, isto é, à produção e promoção de 

imagens massificadas do lugar. As práticas espaciais aqui apresentadas permitem inferir, a 

priori, o co-working como notório promotor de não-lugaridade: o discurso que o embasa é 

mercadológico e relativamente homogêneo entre seus representantes, logo, tende a vociferar 

uma vivência massiva, acrítica e pasteurizada nesses espaços. De fato, em linha com Relph 

(1976) é possível acomodar a emergência do co-working em Florianópolis – ou seja, sua 

reprodução como modelo imobiliário/neocorporativo de serviço de escritórios compartilhados 

– no âmbito da produção de um sentido inautêntico de lugar, na medida em que a não-

lugaridade: 

É apenas uma atitude que é socialmente conveniente e adaptável – um 

estereótipo aceito acriticamente, uma moda intelectual ou estética que 

pode ser adotada sem envolvimento real. Na experiência inautêntica, os 

lugares são vistos apenas em termos de características mais ou menos 

úteis, ou através de algum modelo abstrato anterior e hábitos rígidos de 

pensamento e comportamento; acima de tudo, essas experiências são 

casuais, superficiais e parciais (RELPH, 1976, p. 8260). 

 
60 No original: “It is merely an attitude which is socially convenient and adaptable – an uncritically accepted 

stereotype, an intellectual or aesthetic fashion that can be adopted without real involvement. In inauthentic 

experience places are seen only in terms of more or less useful features, or through some abstract a prior model 

and rigid habits of thought and behaviour; above all such experiences are casual, superficial, and partial.” 
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 Contudo, dado o foco exaustivamente centrado na individualização do (re)uso desses 

espaços, isto é, na experiência do usuário, em que medida é possível concluir que as práticas 

espaciais promovidas por empreendedores e gestores de EC vão, de fato, ao encontro das 

necessidades e desejos de seu público-alvo? Ademais, o que é possível refletir acerca dessas 

três práticas espaciais – seletividade espacial, habitabilidade compacta, e reuso adaptativo – na 

experiência geográfica de um co-worker? Ora, se “é todo o mundo material e humano, 

imaginário e psicológico do consumo que se converteu à ordem estética” (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015, p. 315), trata-se de perguntas que permanecem sem resposta. É sobre elas que 

o próximo – e derradeiro – capítulo se debruçará.  
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CAPÍTULO 5: 

Experiências geográficas de co-workers em Florianópolis 
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De muitas maneiras, as diversas partes interessadas no crescimento recente de mercados 

de trabalho locais atrelados a setores identificados no âmbito geral da Economia Criativa não 

apenas influenciam os processos de (re)organização espacial das cidades, como também 

deflagram novas espacialidades emergentes que se mostram necessárias ao desenvolvimento de 

tais empreendimentos, incluindo a transformação de formas espaciais obsoletas para um novo 

ciclo de uso – o que, em linha com Lynch (2022), estamos chamando neste trabalho de reuso 

adaptativo do espaço. A ascensão dos espaços de co-working (EC), em que pese no primeiro 

momento forjada à revelia de um mercado amiúde globalizado e destinado a normatizar a 

flexibilização não apenas das espacialidades, mas sobretudo das relações trabalhistas – isto é, 

tratando-se de espaços “inventados” por profissionais independentes e autônomos forçosamente 

não inseridos nas estruturas espaciais formais (escritórios, sedes empresariais etc.) – é 

significativa desse movimento. Tais espaços, caracterizados pela possibilidade de múltiplos 

tipos de uso e compartilhamento entre profissionais que não necessariamente trabalham na 

mesma empresa ou setor produtivo, foram apropriados e promovidos como o lócus da mais 

palpitante e exponencial das experiências laborais: o local de trabalho que se assemelha menos 

a um escritório tradicional do que a uma cafeteria – ou, reciprocamente, uma cafeteria 

esteticamente desenhada e adaptada para parecer um escritório. 

Também por essa razão, concorda-se com Lipovetsky e Serroy (2015) quanto a se tratar, 

efetivamente, de uma auxese da estética do consumo, acelerada a tal ponto que, conforme as 

práticas espaciais desveladas no capítulo anterior, não basta apenas de critérios de seletividade 

espacial, por sua vez suplementada por um discurso de habitabilidade compacta; é preciso, 

sobretudo, condensar essa experiência hiperbólica na vivência dentro do próprio espaço. Para 

os promotores de co-working, um trabalhador ou empreendedor criativo se beneficia quando 

opta por esse modelo à medida que se trata de espaço localizado em bairros com boa 

infraestrutura e oferta de serviços e amenidades, facilitando inclusive seus deslocamentos, 

rotina cotidiana e, principalmente, adentrando a um ambiente leve, flexível, descontraído e 

curado sob demanda, onde o foco recai apenas no próprio ofício laboral. Um espaço de trabalho 

onde não há preocupações com pormenores administrativos (aluguel, condomínio, limpeza etc.) 

e logísticos (água, café, ar-condicionado etc.). Um espaço de trabalho mormente vendido como 

sendo de consumo; ou, melhor dizendo, um espaço de consumo no qual o objeto a ser 

consumido não é senão o próprio trabalho: “eis-nos numa nova era de consumo em que este 

funciona num registro mais emocional do que competitivo, mais experiencial do que honorífico, 

mais lúdico do que prestigioso” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 330). 
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Contudo, na medida em que revela um limiar cada vez mais difuso entre as esferas do 

morar, trabalhar e divertir, convém perguntar: como tal experiência indistinta afeta o cotidiano 

desses trabalhadores criativos – aqui investidos do status de co-workers? De que maneiras esse 

grupo específico de profissionais reconhecem e compartilham vivências, símbolos e sensações 

imediatas e o que é possível extrair disso para refletir acerca dessa espacialidade emergente? 

São as questões a serem respondidas neste capítulo. Para averiguá-las, apoia-se inicialmente no 

conceito geográfico de Lugar, entendido aqui como dimensão espacial cultural-simbólica, isto 

é, como espaço dotado de significados a partir de identidades, subjetividades e trocas simbólicas 

nele projetadas (SOUZA, 2018). Mais especificamente, assume-se de partida que um espaço é 

convertido em lugar por meio de experiências geográficas – “o reino de sentimentos, atos e 

experiências de indivíduos nos quais eles apreendem sobre si próprios em uma relação distinta 

com seu ambiente” (RELPH, 1985, p. 20).  

Com essas ideias em mente, a análise que segue identifica a experiência geográfica de 

profissionais criativos que frequentam espaços de co-working em Florianópolis. 

Importantemente, faz-se mister registrar que a condução deste estudo inicialmente envolveria 

pesquisa de observação participante em EC a ser conduzida ao longo do ano de 2020. 

Entretanto, dado o agravo da pandemia, o trabalho foi recorrentemente adiado até o início de 

2021, quando se optou por alterar essa coleta de dados para aplicação de questionários virtuais 

com co-workers, em função dos prazos vigentes à conclusão da tese. Mais especificamente, 

completou-se 27 questionários entre Fevereiro e Abril de 2021. Os participantes foram 

identificados e selecionados primeiramente a partir da colaboração dos gestores de EC 

entrevistados e identificados no capítulo anterior, que gentilmente divulgaram o questionário 

entre seus clientes. Posteriormente, o quórum foi ampliado pela disseminação do questionário 

entre os próprios respondentes e seus pares. As respostas, de caráter aberto e subjetivo, foram 

codificadas indutivamente através de software de análise qualitativa (ATLAS.ti). 
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5.1 Descolados e Precariados: delineando o perfil dos co-workers em Florianópolis 

Antes de passar propriamente à análise das experiências geográficas de co-workers, 

convém, em primeiro plano, apresentar um breve perfil da amostragem obtida a partir dos 27 

questionários respondidos. Em que pese esta tese não tenha por objetivo empreender análises 

quantitativas e nem tampouco dedutivas, a sucinta descrição que segue ajudará a depreender 

algumas reflexões iniciais sobre o perfil desses profissionais.  

A média de idade entre as pessoas participantes é de 30,5 anos, com leve predominância 

de presença feminina (15) em relação à masculina (12). No tocante à formação, com exceção 

de um único respondente que completou até o ensino médio, o quadro geral de co-workers 

identificados no questionário é composto por pessoas de, no mínimo, ensino superior – dos 

quais 12 têm graduação, 11 possuem pós-graduação lato sensu (isto é, MBA, especializações 

etc.), 2 declararam possuir título de mestrado e apenas um respondente se declarou doutor. Em 

particular, há razoável equilíbrio entre as profissões identificadas, sendo 5 profissionais de 

Arquitetura e Urbanismo, 4 de Comunicação/Mídias (Jornalismo e Publicidade), Administração 

e Direito (cada), 2 de Letras, 2 de Psicologia, 1 de Análise de Sistemas, 1 de Ciências Contábeis, 

1 de Economia e 1 de História (cada). 

Em relação à atual situação profissional, 11 participantes se identificaram como 

autônomos, freelancers ou empresários individuais, ao passo que 5 possuem empresa com 

funcionários, e 3 se identificaram como sócios de empresas sem funcionários contratados. Além 

disso, 4 são colaboradores contratados em regime de Pessoa Jurídica (PJ) e outros 4 são 

colaboradores contratados em regime CLT. Consequentemente, a maior parte dos participantes 

(19) declararam não possuir nenhum tipo de benefício trabalhista (ex.: vale 

alimentação/refeição, vale transporte, assistência médica/odontológica, férias remuneradas, 

fundo de garantia etc.). No que tange à faixa de renda mensal, 8 informantes declararam possuir 

renda entre R$3 e R$5 mil enquanto outros 6 possuem renda entre R$5 e R$7 mil. Por outro 

lado, 5 participantes responderam ganhar até R$3 mil e outros 5 entre R$7 e 10 mil. Apenas 

dois respondentes declararam possuir renda superior a R$10 mil reais, e um optou por não 

informar. Finalmente, em relação à frequência semanal, 11 participantes declararam ir a EC 

entre três e cinco vezes, enquanto 7 vão a tais espaços entre cinco e sete vezes e 6 frequentam 

EC apenas um ou dias na semana. Além disso, outros três respondentes declararam realizar uso 

esporádico do espaço, sendo 1 em frequência quinzenal e 2 uma vez por mês. 
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Embora demasiadamente sintética, essa descrição permite inferir algumas observações 

a respeito do perfil dos entrevistados. Corroborando o que vem sendo argumentado ao longo 

desta tese, todas as pessoas respondentes com ensino superior se enquadram, efetivamente, 

como membros da Classe Criativa (FLORIDA, 2014), conceito que inicialmente identifica e 

agrupa profissionais cuja matriz laboral deriva de treinamento cognitivo e/ou intelectual 

altamente especializado, associados aos setores produtivos de criatividade, conhecimento e 

inovação mas que, após a reelaboração empreendida no Capítulo 2, passou a ser compreendida, 

neste estudo, menos como uma classe em seu sentido estrito e mais a partir de sua nomeação, 

de um status em torno do qual se organiza e opera um certo estilo de vida comum entre os 

membros designados por e nesta classe. Com essa ideia em mente, podemos traçar duas 

características iniciais e essenciais, em que pese a priori contraditórias, dos co-workers: seu 

apurado senso estético e sua inserção cada vez mais precária no mercado de trabalho. 

 

5.1.1 Homo aestheticus: estilo de vida criativo e a transestética urbana 

Um primeiro passo desejável é compreender – ou, no mínimo, enquadrar em perspectiva 

geral – os elementos característicos do estilo de vida compartilhado entre os co-workers. Em se 

tratando da (assim chamada) Classe Criativa, tal empreendimento foi objeto de debates 

recentes, como o de Seldin (2015) sobre as resistências da população local de Berlim frente aos 

discursos de instrumentalização da criatividade como paradigma urbano. Na ocasião, a autora 

sintetizou três dos estereótipos mais comumente associados ao processo de culturalização 

contemporânea das grandes metrópoles ocidentais: os Yuppies, os Bubos e os Hipsters – 

conforme descrição no Quadro 8 (a partir das palavras da própria autora) e exemplificação 

visual na figura 11 (empreendida por este autor para fins de maior inteligibilidade).  

 

Quadro 8 - Estereótipos do Sujeito Criativo 

Estereótipo Definição Década 

Yuppies 

Jovens profissionais urbanos (ou em inglês: Young Urban Professionals), ligados 

à corrente dominante da cultura (mainstream). Geralmente possuem profissões 

bem remuneradas e um estilo de vida de alto custo, mostrando apego aos bens 

materiais e tendências de investimentos no mercado financeiro. Muito 

característicos do início do movimento neoliberal estadunidense e europeu 

ocidental. 

1980-90 
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Bubos 

Jovens “burgueses” e “boêmios” (ou em inglês: Bourgeois and Bohemians – 

Bobos), marcados pela excentricidade do seu estilo de vida e pelo apreço por uma 

cultura alternativa, porém simultaneamente pelo envolvimento com o mundo dos 

negócios e pelo desejo de sucesso profissional. Termo usado principalmente nos 

EUA. 

2000 

Hipsters 

Jovens urbanos intelectuais ligados aos setores criativos e culturais, que valorizam 

o pensamento independente e a política progressista, admiram a subcultura e têm 

desapego à corrente dominante da cultura. Vestem-se de maneira alternativa, 

possuindo uma aparência facilmente identificável. Deriva do adjetivo “hip” em 

inglês, que teve sua origem no jazz negro dos EUA nos anos 1940 e, mais 

recentemente, passou a designar algo da moda. 

2010 

Fonte: retirado de Seldin (2015, p. 61) – grifos do autor. 

 

Figura 11 - Personificação dos estereótipos do sujeito criativo61 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
61 Para fins de maior inteligibilidade, propositadamente optei por ‘personificar’ os três estereótipos a partir de 

personagens fictícios de grande sucesso do cinema e da TV. A respeito da persona Yuppie, trata-se do personagem 

“Patrick Bateman”, banqueiro de Nova York que protagoniza o filme Psicopata Americano. Já a persona Bubo é 

mais bem representada na figura do herdeiro “Chuck Bass”, anti-herói e coprotagonista da série de TV Gossip 

Girl. Finalmente, o estereótipo Hipster é encarnado pelos personagens “Summer Finn” e “Tom Hansen”, 

protagonistas do filme 500 Dias com Ela.  
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Ainda em consonância com Seldin (2015), foi a partir desses estereótipos, 

nomeadamente dos Bubos, que Richard Florida (FLORIDA, 2014) se baseou para imaginar um 

tipo urbano criativo. Concordando com a autora, é possível até expandir esse entendimento 

para considerar que, de fato, tais estereótipos pairam também no senso comum daquilo que 

chamarei, a priori, de imagem do sujeito criativo – inclusive, à luz das descrições de uma 

entrevistada (#8) no estudo de caso sobre as práticas espaciais de EC em Florianópolis 

apresentado no capítulo anterior. Ao compartilhar sua percepção sobre a mudança de perfil de 

transeuntes no bairro, essa gestora comentou: “parece que tem um novo cidadão tipo do bairro. 

A gente observa na rua um grupo de meninos, às vezes uns meio nerds...”. Essa passagem 

corrobora, por exemplo, a referência ao estereótipo Hipster apresentado na figura 11. 

Importantemente, reconhecendo o limite – e os perigos implícitos – que tal 

representação impõe, sobretudo em termos da narrativa hegemônica sobre os ditames da moda, 

incluindo questões raciais e de gênero, espera-se que tal quadro sirva não como régua de 

comparação, senão apenas como referência mais ou menos apriorística para situar as principais 

influências na cultura popular do – que quer que venha a ser – a imagem do sujeito criativo. Em 

outras palavras, o intuito de tais personificações não reside nem em estabelecer bases para 

conduzir uma etnografia da Classe Criativa, nem tampouco sugerir essas figuras como um 

simulacro do equivalente contemporâneo-criativo do flâneur, a figura urbana por excelência da 

era moderna (BENJAMIN, 2015). No entanto, reconhecendo que esses estereótipos possuem, 

em alguma medida, certo respaldo no que diz respeito aos valores – sobretudo, estéticos e 

culturais – verificados entre os membros da assim chamada Classe Criativa, argumento que tais 

caricaturas não são senão um ponto de partida abstrato para refletir sobre as características 

constitutivas do estilo de vida criativo que se busca, objetivamente, analisar nesta seção. 

Ratificando o que foi dito anteriormente, a figura dos burgueses-boêmios – isto é, dos 

Bubos – é particularmente chave à elaboração de Florida (2014) acerca da ascensão da Classe 

Criativa e, de fato, constitui um bom ponto de partida para a análise pretendida. Mais 

especificamente, trata-se da obra “Bubos no Paraíso: A nova classe alta e como chegou lá”, 

escrita pelo comentarista político-cultural David Brooks (BROOKS, 2002). Historiador de 

formação e notoriamente reconhecido por sua posição marcadamente conservadora acerca de 

assuntos sociais e políticos, Brooks, cujo currículo inclui passagens por alguns dos mais 

conhecidos veículos de comunicação de massa estadunidense – como o The Washington Times, 

The Wall Street Journal e, mais recentemente, o The New York Times – escreveu essa obra 

visando, de maneira ensaística, dissertar sobre a mudança no padrão cultural da elite capitalista 
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recente dos EUA e como ela moldou os costumes e hábitos urbanos nesse país. Para o autor, se 

até os anos 1980 a distinção entre a burguesia americana (caracterizada, sobretudo, na figura 

dos Yuppies) e a contracultura boêmia (por sua vez, ancorada nos valores Hippies da década de 

1960) era clarividente e perceptível, a partir dos anos 1990 esse panorama passou uma profunda 

reformulação, de modo que a nova elite ascendente passou a combinar, precisamente, os valores 

e as atitudes tanto da burguesia como da boemia (portanto, valores e atitudes bubos): 

Certa vez Marx escreveu que a burguesia transforma tudo que é sagrado 

em profano. Os Bubos tornam profano tudo que é sagrado. Tomamos 

algo que teria sido sujo e materialista e o transformamos em algo nobre. 

Pegamos a atividade quintessencial da burguesia, as compras, e a 

transformamos em atividades quintessências da boemia: arte, filosofia, 

ação social. Os bubos têm o toque de Midas ao contrário. Tudo que 

tocam vira alma (BROOKS, 2002, p. 98). 

Conforme é possível deduzir, para além de considerar a si próprio um Bubo, a visão do 

autor claramente reforça algumas das ideais fundacionais da tese da Classe Criativa 

apresentadas no Capítulo 2, especialmente em relação a se tratar de uma classe que 

objetivamente visa romper com o status quo emblemático da burguesia industrial do Século 20, 

devidamente desmantelado na crítica de Florida à noção de capital cultural baseada em fortes 

laços e envolvimentos comunitários de Robert Putnam, e sua substituição pelo capital humano-

criativo, de laços comunitários mais flexíveis (FLORIDA, 2005). Entretanto, mais do que isso, 

a principal contribuição de Brooks à análise do estilo de vida criativo reside em outra passagem 

da obra, igualmente anedótica, porém não menos identificável na realidade socioespacial 

vivenciada pelos sujeitos criativos: as cidades Latte. A referência ao Latte – bebida que 

basicamente consiste em uma dose de café expresso servida com uma pequena quantidade de 

espuma de leite no topo – não é mera piada; para Brooks, trata-se, com efeito, de uma alegoria 

para refletir sobre as comunidades e centros urbanos que incubam e representam os valores 

hedonistas e a cultura de consumo Bubo:  

Você sabe que está em uma cidade Latte quando pode voar em uma 

ciclovia, percorrer um sebo com estantes e mais estantes de livros sobre 

marxismo de que o proprietário não consegue se livrar, e depois beber 

um café em um lugar com nome cheio de trocadilhos antes de passear 

pela loja de ritmos africanos ou de lingerie feminina.  

A cidade Latte ideal tem um governo de estilo sueco, ruas comerciais 

no estilo germânico, casas vitorianas, artesãos nativos americanos, café 

italiano, grupos de direitos humanos de Berkeley e níveis de renda de 

Beverly Hills. Deve ter algumas fábricas abandonadas que possam ser 

convertidas em lofts, estações de trabalho de software e fábricas de 
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brownie orgânico. E, utopicamente, uma cidade Latte teria vista para as 

Montanhas Rochosas a oeste, florestas de sequoias na parte baixa da 

cidade, um lago da Nova Inglaterra e uma grande cidade com um 

semanário alternativo realmente bom a poucas horas de carro. 

(BROOKS, 2002, p. 100). 

Em que pese o autor se refira principalmente às cidades americanas tipicamente 

universitárias e de maior inclinação liberal – ou seja, descontado o viés conservador de seu 

comentário – é perfeitamente possível acomodar a ideia de cidades Latte na esteira da própria 

imagem idealizada da Cidade Criativa ou, no mínimo, em excertos dela. Resgatando, por 

exemplo, o depoimento da gestora de co-working sobre a emergência de um novo cidadão tipo 

do bairro em que seu espaço está localizado, e sendo esse um bairro efetivamente transformado 

pelas atividades produtivas criativas (convém relembrar que se trata, neste caso, de um dos 

bairros localizados na região da Bacia Hidrográfica do Rio Itacorubi – BHRI, que concentra o 

maior número de espaços de co-working em Florianópolis), seria possível depreendê-lo como 

um bairro Latte?  

Em outras palavras, a caricatura dos Bubos acidamente rascunhada por Brooks remonta 

aos cânones da escala urbana de vizinhança, de paisagem contemplativa e vida social pulsante 

– em certa medida, portanto, convalidando nossa hipótese da habitabilidade compacta como 

prática espacial da Classe Criativa e nada distante do que Richard Florida considera ser o 

elemento chave à consolidação de uma economia urbana eminentemente atrativa para mercados 

de trabalho criativos, qual seja, a oferta adequada de qualidade do lugar, haja vista que, para 

Florida, os empregos “são uma condição necessária, mas insuficiente, nesta batalha pelo talento. 

É a qualidade do lugar que completa o quadro” (FLORIDA, 2005, p. 8662). Tomando tal 

raciocínio como premissa e o conectando à hipótese do capitalismo artista transestético 

apresentada no capítulo anterior, tanto mais inteligível fica uma primeira aproximação às 

possibilidades de experiência geográfica dos trabalhadores criativos nessa cidade (ou 

fragmentos de cidade) idealizadamente criativa. Na medida em que essa estetização do 

consumo se verifica não apenas em objetos e itens de desejo, mas nas próprias espacialidades 

urbanas a serem consumidas, logo: 

É este o tempo em que ganha força o paradigma da qualidade de vida, 

em outras palavras, de novas prioridades menos tecnocráticas que, em 

nome da qualidade da vivência e do meio ambiente, devem contribuir 

 
62 No original: “Jobs, then, are a necessary, but insufficient, condition in this battle for talent. It is quality of place 

that completes the picture.” 
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para o desenvolvimento de um tipo de bem-estar e de hábitat convivial, 

estético e ecológico. (LIPOVETSKY; SERROY, 2005, p. 337). 

Nosso empreendimento empírico, portanto, parte da investigação do que é considerado 

‘qualidade de vida’ ou ‘qualidade do lugar’ na percepção dos co-workers. Como se sabe, trata-

se de um grupo social jovem, escolarizado e que compartilha valores tipicamente urbanos. 

Contudo, as respostas do questionário identificaram um tipo ligeiramente diferente de ‘urbano’ 

em relação ao ‘cidadão tipo’ criativo reconhecido grosseiramente nas figuras 

yuppie/bubos/hipster, cujos valores estéticos de tipo cosmopolita dizem mais respeito ao 

estereótipo autoproclamado de seus proponentes (BROOKS, 2002; FLORIDA, 2012). Sem 

renunciar à urbanidade, os 27 respondentes elegeram a conexão permanente e o rápido acesso 

à natureza, características sui generis de Florianópolis, como principais atributos relacionados 

à qualidade de vida/lugar. De fato, quando perguntados sobre qual a primeira imagem lhes vinha 

à cabeça a respeito da ideia de ter qualidade de vida, 11 das 27 (40,7%) respostas mencionaram 

diretamente elementos como praia, parque, floresta etc. como sendo preponderantes. Sobretudo, 

a integração entre natureza e urbano ressalta essa preferência: uma resposta identificou que 

associa qualidade de vida a “viver próximo à natureza, não precisar se deslocar por grandes 

distâncias, [e possuir] serviços próximos”. Para outro respondente, significa “ter facilidade de 

ir e vir, ter tudo perto (lojas, mercado, banco, farmácia etc.), segurança e contato com a natureza 

diariamente”.  

Referendando a habitabilidade compacta como prática espacial e sinônimo de qualidade 

de vida na medida em que permite um maior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, tal 

possibilidade de equilibrar a agilidade necessária para desempenhar as tarefas do cotidiano e 

manter o contato permanente com a natureza significa, também, ganhar tempo na rotina – 

aspecto enfatizado em outras cinco respostas. Tais impressões foram devidamente ratificadas a 

partir da pergunta “Na sua opinião, o que é qualidade de vida?”, cujas respostas, agrupadas no 

Quadro 9 ressaltaram, em linhas gerais, os mesmos aspectos. Por outro lado, essa associação da 

qualidade de vida à natureza e a uma dinâmica cotidiana mais concentrada pode configurar, ao 

menos em parte, uma das razões pelas quais 16 dos 27 (59,2%) respondentes declararam não 

serem naturais de Florianópolis e nem de sua região metropolitana. Desse universo, cinco 

alegaram diretamente a “qualidade de vida” como principal motivação para se estabelecerem 

na capital catarinense. Em especial, para um respondente, a “busca por vida livre do caos 

urbano, com mais surf e mais junto à natureza” foi o fator decisivo da mudança. 
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Quadro 9 - Percepção dos co-workers sobre qualidade de vida 

“Ser dono do próprio tempo e autônomo para tomar decisões.” 

“Trabalhar, ser bem sucedido e ter tempo para me exercitar, ou para o ócio também” 

“Segurança, equilíbrio entre trabalho e vida profissional, oportunidades de crescimento, 

bem estar” 

“Conseguir fazer o que dá prazer equilibrado com os afazeres da vida adulta” 

“É ter equilíbrio entre atividade profissional, conseguindo se trabalhar no que se gosta e 

acredita, vida social, com amigos e afins e tempo para si e família. Conseguir equilibrar os 

3 pontos de forma saudável.” 

“Equilíbrio entre vida profissional e pessoal, ser capaz de fazer o que desejar, sono de 

qualidade e saúde.” 

“Qualidade de vida é poder trabalhar fazendo o que ama e estando no lugar onde se quer 

estar, rodeado de pessoas que causam impacto positivo na vida e te levam para frente!” 

“Viver e conseguir não passar os dias pensando em falta de emprego justo, comida, moradia, 

locomoção, segurança.” 

“Respirar ar puro, dormir bem, se exercitar, alimentar bem, fazer sexo regularmente, ter 

momentos de lazer com a família, ser realizado profissionalmente (cumprir uma missão 

importante) e poder curtir um hobby.” 

“Cuidar da alimentação, da qualidade do sono, fazer exercícios, trabalhar no que se gosta, 

investir no desenvolvimento da ampliação da consciência, cuidar das relações afetivas 

buscando uma comunicação clara e buscar compreender suas emoções.” 

“Ter estabilidade para preocupar-se também com lazer e não só trabalho, poder tirar férias, 

poder ter momentos de folga e viajar.” 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos questionários com co-workers. 

  

A fim de matizar essas percepções gerais, em uma seção do questionário, foi oferecida 

uma série de três imagens comparativas, a partir das quais se solicitou que os respondentes 

identificassem qual delas melhor representava seu estilo de vida. Tal exercício foi imaginado 

em caráter exploratório com leve inspiração no que Kevin Lynch (LYNCH, 2011) qualifica 

como típico do processo de construção coletiva de uma imagem urbana, cujo grau de 

homogeneidade é: 
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[C]ada vez maior à medida que os observadores sejam agrupados em 

classes cada vez mais homogêneas de idade, sexo, cultura, profissão, 

temperamento ou grau de familiaridade. Cada indivíduo cria e assume 

sua própria imagem, mas parece existir um consenso substancial entre 

membros do mesmo grupo (...) aquilo que poderíamos chamar de 

“imagens públicas”, as imagens mentais comuns a vastos contingentes 

de habitantes de uma cidade: áreas consensuais que se pode esperar que 

surjam da interação de uma única realidade física, de uma cultura 

comum e de uma natureza fisiológica básica (LYNCH, 2011, p. 8). 

As imagens escolhidas63 representam, sobretudo, uma inquirição direta sobre a medida 

pela qual os respondentes articulam efetivamente a qualidade de vida projetada e os valores 

transestéticos de consumo assumidos como próprios do processo de distinção socioespacial da 

Classe Criativa, especialmente em relação ao consumo de compras, habitabilidade e 

sociabilidade. Importantemente, nenhuma informação prévia sobre o significado das imagens, 

nem tampouco sobre o intento da comparação em si, foi fornecida previamente aos 

respondentes, a fim de garantir que o exercício ocorresse em pleno grau de imaginabilidade, 

isto é, “aquela forma, cor ou disposição que facilita a criação de imagens mentais claramente 

identificadas, poderosamente estruturadas e extremamente úteis ao ambiente” (LYNCH, 2011, 

p. 11). A figura 12, por exemplo, pergunta qual das duas imagens melhor representa o lugar de 

compras preferido: 

 

Figura 12 – Onde comprar? 

 
Fonte: elaboração do autor. 

 
63 Todas as imagens utilizadas neste exercício foram encontradas no banco de fotos virtual Unsplash, cuja licença 

de autorização é gratuita e sem necessidade de reconhecimento de créditos. 
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Neste caso, a imagem solicita uma simples escolha: comércio de rua ou de shopping 

centers? A primeira opção foi escolhida por 22 respondentes (81,5%), confirmando, em parte, 

uma tendência de se tratar de um público presumivelmente alvo do urbanismo Latte já 

preconizado por David Brooks (2002) e convalidando a hipótese de diversidade urbana também 

defendida por Richard Florida à luz da inequívoca influência de Jane Jacobs (JACOBS, 2014) 

sobre sua elaboração. Por outro lado, a esmagadora negação do shopping como o lugar das 

compras é bastante significativa em uma cidade como Florianópolis, cujo tecido urbano foi 

estruturado com notória influência do urbanismo modernista (COSTA, 2014) e onde não 

raramente os principais shoppings centers não apenas tendem a concentrar uma maior – e, de 

fato, melhor – oferta de serviços e comércios, como também acaba sendo, muitas vezes, uma 

das poucas opções de lazer e de encontros. Contudo, tal preferência pelo comércio de rua, 

enquanto emblema de uma vivência urbana mais dinamizada, não encontra respaldo, por 

exemplo, na imagem construída pelos respondentes acerca da habitabilidade e da mobilidade, 

conforme as respostas à figura 13 indicam. 

 

Figura 13 – Como ir? 

 
Fonte: elaboração do autor. 

 

Aqui, inversamente, verificou-se uma maioria de respondentes (16) que preferem se 

deslocar de carro a alternativas compreendidas no âmbito da mobilidade ativa (isto é, bicicleta, 

caminhada etc.). De fato, essa preferência encontra respaldo ao longo do questionário: somados 

carro particular, carro de aplicativo e carona, 22 dos 27 participantes (81,5%) afirmaram utilizar 
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a locomoção automobilística e fóssil-dependente para se deslocarem de suas casas até o espaço 

de co-working. A recíproca também se provou verdadeira: apenas um único respondente 

afirmou utilizar bicicleta como principal meio de transporte, e outros dois declararam irem a 

pé. São dados igualmente significativos no contexto de Florianópolis, principalmente tendo em 

conta que 20 respondentes (74%) declararam residir em até cinco quilômetros do EC onde 

trabalham, portanto, em uma distância presumivelmente razoável para adotar modos mais 

sustentáveis de mobilidade.  

Sobretudo, resgatando o exposto no capítulo anterior a respeito do desafio caro à 

Florianópolis no que tange a sua mobilidade urbana, tal percepção dos respondentes revela uma 

peculiaridade do estilo de vida criativo local: o uso do carro se encontra culturalmente 

incorporado à própria ideia de habitabilidade compacta, isto é, quer-se trabalhar e viver no 

mesmo bairro, inclusive a fim de reduzir deslocamentos e ganhar tempo. Contudo, essa 

idealização romantizada do espaço vivido na escala de vizinhança é paradoxalmente erodida 

pela falta de disposição dos respondentes em se desfazer do uso do carro, confirmando um dos 

temores há muito levantado por Jane Jacobs: “E se fracassássemos em deter a erosão das 

cidades pelos automóveis? E se não conseguíssemos construir cidades vivas e viáveis porque 

as ações necessárias conflitam com as ações exigidas pela erosão? A esperança é a última que 

morre” (JACOBS, 2014, p. 412). Por sua vez, no tocante aos valores referentes à sociabilização, 

a percepção acerca da figura 14 não deixa dúvida: o refinamento da boca (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015) é uma das marcas registradas dos criativos: 

 

Figura 14 – Como socializar? 

 
Fonte: elaboração do autor. 
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A imagem visou suscitar um questionamento básico, porém bastante apropriado se 

levado em conta o perfil jovem, urbano e descolado assumido como sendo verdadeiro e próprio 

da Classe Criativa: chopp ou litrão64? Cerveja artesanal ou industrial? Bem, o exercício poderia 

ter sido desenvolvido em torno de uma gama diversa de comparações: hamburguer artesanal ou 

xis-salada? Tiramisu ou pavê? Lamen ou miojo? Latte ou pingado?... Não importa, o resultado 

provavelmente seria rigorosamente o mesmo. Mais especificamente, 20 respondentes (74%) 

declararam a primeira opção, que se encaixa na esteira do que comumente tem se chamado de 

gastronomia gourmet. Trata-se de um atributo recente e emblemático do consumo transestético, 

conforme explicitado na taxativa passagem de Lipovetsky e Serroy (2015): 

A lógica estética do consumo também conquistou as esferas do beber e 

do comer. São múltiplos os indícios que atestam a nova importância, 

propriamente estética, dada à cozinha na sociedade hipermoderna. O 

comedor – e o bebedor, porque um anda mais do que nunca de braços 

dados com o outro na forma de praticar as artes da boca – não é o mais 

esfaimado, nem o sedento; também não é mais o comedor tradicional e 

ritual que foi durante milênios. Comer se torna uma atividade centrada 

na degustação, na informação, nas opções e gostos individuais: o 

comedor está incessantemente em busca de novas culinárias, procura 

itens de qualidade e gosta de saborear pratos originais, decide o que vai 

comer e come o que tem vontade, e não conforme um modelo rotineiro 

herdado das tradições locais e religiosas (LIPOVETSKY; SERROY, p. 

343-344). 

O que torna a crível a conexão entre a preferência dos respondentes e a citação acima é 

a particularmente impressionante disposição que os participantes demonstraram em responder 

outra pergunta relacionada do questionário, sobre os lugares na cidade que costumam frequentar 

e por quê. Considerando apenas os votantes da opção 1, tem-se um amplo e aberto discurso 

favorável à “boa” gastronomia, cafeterias, vida boemia, baladas, alimentação orgânica etc., 

conforme algumas respostas apresentadas no Quadro 10. 

  

 
64 Nome popular dado para cervejas industrializadas tipicamente vendidas em garrafas de 1 litro.  
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Quadro 10 – Lugares frequentados por co-workers em Florianópolis 

“Praia para pegar onda, bares para conversar com os amigos, eventos culturais para 

alimentar a mente e a alma.” 

“Frequento bastante o mercado são jorge, com certeza é o lugar onde mais deixo meu 

dinheiro, lá eu compro vegetais orgânicos, bebo vinho e compro grãos, mesmo que esses 

grãos sejam mais caros lá, tá há dois minutos da minha casa e prefiro andar dois minutos 

do que me movimentar muito na cidade pra economizar 10 reais”.  

“Antes da Pandemia: Hamburguerias, Sushi, Pizzarias, Mercadoteca, Mercado Público, 

Floripa Shopping e Iguatemi. Praias: Jurerê, Canasvieiras, Lagoinha” 

“Vou muito a bares da Avenida Hercilio Luz, tem meu estilo de vida, mais boêmio, e a 

segurança de poder voltar de madrugada pra casa que é bem perto.” 

“Ia muito nas festinhas do centro, e Santa Monica, a depender do escolhido do dia. 

Rabodigalo, Nefasta, samba do posto...” 

“Cinémas, restaurantes de cozinhas diferentes (Sehat, May, etc), cafeterias especiais (Black 

Horse, Lammas, Leve Cafeína), etc.” 

“Restaurantes de sushi (Kikoni, Jun, Noma). Pubs e bares com banda ao vivo (Célula, 

Chopp do Gus)” 

“Restaurantes com boa comida e vibe gourmetizada, bares descolados, praias do sul e leste 

da ilha.” 

“Meu marido e eu gostamos de boa gastronomia frequentamos ( O timoneiro, Antônios 

,May, Jay, Sabor da Costa, entre outros.... cafés diversos)” 

“Gosto de comprar produtos orgânicos, ir em bons médicos, nutricionista. Vou à praia, 

visito minha família e amigos de carro. Vou bastante a praia do Campeche. Vou ao 

Botânico no Multi shopping no Rio Tavares.” 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos questionários com co-workers. 

 

Entre estabelecimentos e restaurantes focados em alimentação orgânica e saudável 

(incluindo-se aí a extensa gama de gastronomias gluten-free, lactose-free, sugar-free etc.), 

bares descolados cujos cardápios incluem uma variedade diversa de cervejas artesanais de 

fabricação própria e/ou coquetéis clássicos ou de receitas autorais, cafeterias com apuradíssima 

curadoria de grãos realizada por baristas altamente especializados, restaurantes temáticos que 

trabalham com as mais diversas culinárias globalizadas, fast-foods com amplo cardápio de 

blends de carnes nobres e molhos especiais, além de algumas opções para dançar, sambar e, 

enfim, apreciar música ao vivo, essas respsotas identificam um perfil de sujeito criativo 

irreparavelmente alinhado à descrição do próprio sujeito hipermoderno, o qual:  
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[S]e encontra na encruzilhada de duas tendências poderosas: ele pode, 

ao mesmo tempo, comer num fast-food que lhe oferece um pão 

borrachento com um hamburguer esponjoso e nutrir uma paixão pela 

cozinha criativa que ele cultiva como uma arte de viver refinada que lhe 

permite afirmar sua individualidade estética e tecer vínculos sociais. O 

homem apressado dos pratos industriais convive com o gourmet esteta 

do slow food. Por um lado, nos aproximamos do ideal do comedor 

transestético; por outro, nos afastamos (LIPOVETSKY; SERROY, p. 

347). 

Em realidade, poucas cidades possuem tanta predisposição ao estabelecimento dessa 

geografia criativa da Gourmetização como Florianópolis, que desde 2014 integra a rede de 

Cidades Criativas UNESCO, iniciativa global que visa reconhecer e conectar cidades cujas 

estratégias de desenvolvimento local são atreladas à Economia Criativa, mais especificamente 

nas áreas de Artesanato & Arte Folclófica, Design, Cinema, Literatura, Mídia, Música e 

Gastronomia – esta última, claro, responsável por conferir tal honrosa chancela à Florianópolis 

(em última análise, portanto, configurando uma importante nomeação que ajuda a dar existência 

ao paradigma da criatividade na cidade). De acordo com o dossiê apresentado – através da 

organização da sociedade civil Floripamanhã (2014) – à UNESCO para obtenção da titulação, 

o projeto se valeu da rica história local ligada à colonização açoriana no Século XVII e a partir 

da qual a gastronômica local é ativada, fomentada e conectada a outras diferentes culturas 

alimentares (FLORIPAMANHÃ, 2014). Em que pese tal vocação à culinária (ou sua construção 

social) constitua um objeto merecedor de investigação à parte, a qual esta tese não se pretende 

adentrar, não é menos elucidante o fato de que a Classe Criativa se apropria e, de fato, reconhece 

esses espaços gastronômicos como sendo lugares importantes de sua experiência geográfica 

cotidiana onde, em última instância, podem materializar sua distinção simbólica. 

 

5.1.2 Quem banca o status criativo? A (precariada) inserção econômica da Classe Criativa 

Um segundo aspecto referente ao perfil dos co-workers identificados por meio dos 27 

questionários aplicados se relaciona diretamente ao argumento geral desta tese, qual seja, o de 

que a assim chamada Classe Criativa é menos uma classe do ponto de vista de sua inserção 

econômica do que propriamente a partir do status organizado em torno de um estilo de vida 

criativo compartilhado entre seus membros autoidentificados. Não obstante, a tal compreensão 

faz-se necessário entender, também, as próprias condições de inserção no mercado de trabalho 

pertinentes a esses profissionais criativos. Conforme os dados mais gerais dos questionários a 

esse respeito sugerem, apenas 4 dos 27 respondentes (isto é, menos de 15%) são trabalhadores 

contratados em regime CLT, ao passo em que outros 15 (ou seja, 55,5% da amostragem) se 
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identificam em relações trabalhistas mais “flexíveis” tais como contrato de pessoa jurídica (PJ), 

freelancer, autônomo ou empresário individual. Trata-se, efetivamente, de um segmento da 

Classe Criativa que tende a manter um padrão de inserção laboral amparado por esparsas e 

tênues (quando minimamente existentes) condições de garantia, seguridade ou representação 

trabalhista – à exemplo do que Merkel (2018) já revelou ser característico também de co-

workers no contexto europeu. Por essas razões, é necessário aproximar tal condição de inserção 

pavimentada pela vantagem criativa ao conceito de Precariado, compreendido e proposto 

inicialmente pelo economista britânico Guy Standing (2014) de duas maneiras: 

O precariado poderia ser descrito como um neologismo que combina o 

adjetivo “precário” e o substantivo relacionado “proletário” (...) 

Podemos afirmar que o precariado é uma classe-em-formação, se não 

ainda uma classe-para-si, no sentido marxista do termo. (...) Outra 

maneira de ver o precariado é em termos de processos, a maneira pela 

qual as pessoas são “precarizadas” (...) Ser precarizado é ser sujeito a 

pressões e experiências que levam a uma existência precariada, de viver 

no presente, sem uma identidade segura ou um senso de 

desenvolvimento alcançado por meio do trabalho e do estilo de vida 

(STANDING, 2014, p. 23-37). 

De acordo com esse autor, o precariado diz respeito a uma classe forjada no seio do 

mesmo espírito do tempo (zeitgeist) neoliberal sobre o qual algumas das referências centrais a 

esta tese apresentadas anteriormente se situam, a despeito de óbvias diferenças entre as 

abordagens teórico-conceituais (GIDDENS, 1991; OLDENBURG, 1999; LIPOVETSKY, 

2004; HARVEY, 2005; 2009; RELPH, 2016). Em particular, as lentes oferecidas por Standing 

a tal análise enfocam os efeitos provocados pela ruptura das políticas de bem-estar social 

europeias típicas do período pós-guerra no que tange às relações trabalhistas: uma massa 

ascendente de trabalhadores cujas carreiras profissionais são alienadas de dignidade à medida 

que são permeadas por impermanências e inseguridades de todas as sortes (STANDING, 2014). 

Contudo, é em uma interpretação, por assim dizer, mais abrasileirada sobre a gênese e 

ocorrência do precariado que podemos convalidar em parte a aproximação sugerida. Para Alves 

(2013a; 2013b), o precariado não é necessariamente uma classe, mas uma “camada média do 

proletariado urbano constituída por jovens-adultos altamente escolarizados com inserção 

precária nas relações de trabalho e vida social” (2013b). Dito de outra maneira, embora não 

escapem à relação salarial característica do próprio modo de produção capitalista (motivo pelo 

qual, para o autor, não se pode falar em nova classe social – à exemplo da própria limitação da 

compreensão da Classe Criativa enquanto classe), o precariado não se enquadra nas camadas 
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assalariadas ‘estáveis’ do ponto de vista da organização e representação profissional (por 

exemplo: sindicatos) e acessos a benefícios e direitos. Igualmente, haja vista que faixa-etária e 

alta escolarização são precondições ao precariado, não se pode colocá-lo nem na esteira da 

camada assalariada de baixa escolaridade ou qualificação – o que Florida (2014) chama de 

Classe de Serviços e Classe Trabalhadora – nem o comparar à camada social de trabalhadores 

adultos precarizados com mais de 40 anos, que, geralmente, fogem ao perfil demográfico do 

precariado. Deste modo: 

A camada social do precariado possui uma delimitação precisa, isto é, 

são constituídos por jovens-adultos na faixa etária dos 20-40 anos, 

altamente escolarizados e “pobres” na acepção convencional, isto é, 

objetivamente inseridos em estatutos salariais precários. Portanto, eles 

são jovens-adultos, cultos e pobres: eis os traços distintivos dos homens 

e mulheres assalariados que constituem a camada social do precariado. 

Por serem jovens-adultos altamente escolarizados, eles possuem uma 

carga de expectativas, aspirações e sonhos de realização profissional e 

vida plena de sentido (...) Na medida em que os “precários” são filhos 

da “classe média”, vindo, em sua maioria, de ambientes familiares cujos 

pais eram ou são trabalhadores assalariados estáveis do setor público ou 

privado, ativos ou aposentados; ou mesmo profissionais liberais e 

pequenos proprietários, o precariado expressa, em si e para si, a crise e 

decomposição da “classe média” considerada outrora, lastro social e 

político do capitalismo social-democrata. (ALVES, 2013a, p. 198). 

Sem qualquer intenção de desafinar da ideia geral do autor, qual seja, de que o 

precariado é a nomeação por excelência de uma nova camada social jovem, urbana, 

escolarizada e, portanto, compatível com a descrição de Classe Criativa empreendida até aqui, 

faz-se necessário tecer duas breves observações acerca da citação acima. Em primeiro lugar, 

tanto Standing quanto, principalmente, Alves, lidam com um conceito sociológico de classe 

mais próximo da leitura marxista deste termo, que não é a mesma abordagem desenvolvida ao 

longo deste trabalho, sobretudo no capítulo 2, onde a Classe Criativa é desconstruída a partir 

do conceito de classe weberiano e ampliada para o conceito de classe segundo Bourdieu. 

Ressalta-se, a esse respeito, que a análise pretendida nesta seção não é senão explorar as 

maneiras pelas quais a Classe Criativa se insere no mercado de trabalho a partir de seu elemento 

distintivo: a vantagem criativa, ou seja, a posse de qualificação intelectual e/ou treinamento 

profissional supostamente superiores e mais especializados como justificativa para uma 

inserção destacada no mercado de trabalho. Em segundo lugar, discorda-se quanto à condição 

forçosamente atribuída por Alves aos estatutos salariais precários como condição de existência 

do precariado – ao menos no sentido criativo que se pretende atribuir a essa discussão. 
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Conforme reiterado amiúde ao longo deste trabalho, o elemento de distinção por excelência da 

Classe Criativa, ao contrário do que Richard Florida e grande parte de seus detratores 

argumentam, não é a vantagem criativa em si, mas o estilo de vida comungado entre os 

indivíduos (auto)reconhecidos nas ocupações profissionais ditas criativas – isto é, o conjunto 

de fatores que atribuem certo status derivado da posse e operação de capital simbólico por parte 

desses indivíduos.  

Consequentemente, a compreensão das experiências geográficas da Classe Criativa não 

pode ser detida em função do nível de renda de seus membros. Com isso, não se quer dizer que 

o fator salarial não seja importante, mesmo porque, enfatizando os dados do questionário 

apresentados no início do capítulo, há uma razoável distribuição entre os níveis de renda dos 

respondentes: oito co-workers (29,6%) declararam ganhar entre R$3 e 5 mil mensais, enquanto 

seis (22,2%) ganham entre R$5 e R$7 mil, cinco (18,5%) entre R$7 e R$10 mil e outros cinco 

até R$3 mil mensais. Para além da renda, conforme visto na seção anterior, a maior parte dos 

respondentes ao questionário confirmaram possuir hábitos de consumo comparáveis a uma 

experiência geográfica burguês-boemia (BROOKS, 2002), sobretudo no que diz respeito às 

preferências gastronômicas de tipo gourmet. Destarte, não se trata propriamente de uma camada 

social “pobre” no sentido empregado pelo autor (para além do fato de que uma delimitação 

apropriada do que significa ser “rico” ou ser “pobre”, ainda que restrita ao campo financeiro, 

haveria de envolver diversas outras variáveis). O que se busca afirmar, pelo contrário, é que a 

Classe Criativa, em sua porção cujas condições de inserção nas relações de trabalho coaduna 

com o conceito de precariado, não se define necessariamente pela renda, mas pela flagrante 

falta de garantias, seguridade e representação trabalhista – refletida no fato de que 19 dos 27 

respondentes (ou seja, cerca de 70% do total de respostas) declararam não gozar de nenhum 

tipo de benefício ou direito. Esclarecida essa diferença, podemos afirmar que trabalhadores 

criativos frequentadores de espaços de co-working tendem a se inserir de maneira precária no 

mercado de trabalho, em que pese comunguem os elementos de distinção socioespacial próprios 

da assim chamada Classe Criativa. No entanto, como essa operação é possível?  

Para Alves, “os “precários” encontram-se deslocados objetivamente – embora não 

subjetivamente – do horizonte de expectativas criado pela “miragem” social-democrata, isto é, 

a ideologia política sedimentada na ideia de conciliar capitalismo e bem-estar social” (ALVES, 

2013a, p. 198-199). Inequivocamente, o autor se refere às condições (ou falta delas) necessárias 

para que o Precariado consiga satisfazer objetivamente (isto é, realizar no plano material) os 

desejos nutridos subjetivamente (ou seja, os valores a serem sublimados – na acepção 
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psicanalítica da palavra, qual seja, a transformação das pulsões em realizações práticas – à 

consciência e consumados materialmente) no que diz respeito à consecução da própria vida à 

luz do que o autor chama de ideologia política sedimentada na ideia de conciliar capitalismo 

e bem-estar social: carreira, casamento, filhos, aquisições materiais etc. Novamente, discorda-

se do autor. Não necessariamente em função do argumento geral, mas de seu encaminhamento 

tendo em vista sua ocorrência frente à assim chamada Classe Criativa. Correndo o risco da 

repetitividade, a partir dos dados obtidos por meio dos 27 questionários com co-workers, infere-

se que Classe e Renda assumem sentidos distintos. Do ponto de vista da Classe enquanto seu 

modo de inserção econômica no mercado de trabalho, resta pouca dúvida de que a parcela de 

trabalhadores autônomos, freelancers e enfim, empreendedores de si próprios, ligados aos 

setores criativos se enquadra efetivamente na descrição do Precariado porque apresenta poucas 

ou nenhuma garantias trabalhistas. Não obstante, no que diz respeito à Renda, resta igualmente 

provado que seu acesso é relativamente bem facilitado a esses trabalhadores. 

Com isso, e relembrando a notável crítica de Florida (2005) ao argumento do capital 

social de Putnam (2000) discutida no Capítulo 2, não é próprio da Classe Criativa uma 

predisposição a manter os mesmos tipos de laços comunitários típicos da sociedade industrial 

do Século 20. Embora a limitação desta tese impeça uma análise mais matizada sobre esse 

assunto, aventa-se uma hipótese de que a Classe Criativa, para além do status e da distinção 

simbólica produzida em relação a outros segmentos sociais, também não guarda maiores 

intenções de perpetuar tal miragem social-democrata defendida por Alves (2013a). Dois dados 

do questionário corroboram tal hipótese: 21 respondentes (77,7%) não possuem filhos, em que 

pese a idade média dos participantes seja de 30 anos. Além disso, quando perguntados se era 

mais importante possuir excelente qualidade de vida ou estabilidade financeira e de carreira, 17 

respondentes (63%) declararam que a qualidade de vida é primordial. O Quadro 11 apresenta 

uma síntese das justificativas a essa escolha: 

 

Quadro 11 – Justificativas para preferir qualidade de vida à estabilidade de carreira 

“Penso que devemos trabalhar para viver, não viver para trabalhar.” 

“Qualidade de vida, porque sem ela eu fico doente.” 

“Excelente qualidade de vida, pois na área de criação e inovação a qual faço parte, primeiro 

é o corpo e a mente sã, depois o dinheiro.” 

“Qualidade de vida! Porque não há dinheiro que compre.” 
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“Isto [excelente qualidade de vida] significaria que estou trabalhando no que gosto e em 

meus ideais também. Claro que dinheiro é importante, mas é consequência, estabiliza com o 

tempo.” 

“Qualidade de vida, pois não adianta dinheiro se a saúde não vai bem.” 

“Excelente qualidade de vida. Estabilidade financeira pode ser alcançada com qualidade de 

vida.” 

“Qualidade de vida, porque já tive uma doença que me fez abrir mão de um suposto poder 

para estar saudável” 

“Qualidade de vida, porque é importante se sentir bem para produzir melhor” 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos questionários com co-workers. 

 

Com base nessa conjunção de ideias, portanto, convalida-se a vantagem criativa não 

apenas como a soma dos elementos que caracterizam, agrupam e inserem profissionais com 

determinado nível de treinamento avançado em uma classe (criativa), mas também como peça-

chave à mobilização da subjetividade dos indivíduos criativos quando organizando 

socioespacialmente sua própria distinção, e tudo isso à revelia de uma inserção econômica 

equiparável ao precariado. Em outras palavras, o autorreconhecimento – isto é, a disputa e 

negociação de capital simbólico – de co-workers, enquanto uma parcela da Classe Criativa, 

coloca em primeiro plano a explicação para os valores de consumo hedonistas, transestéticos e 

gourmets que esses assumem para si próprios como elementos-chave da distinção desejada: eis 

o segundo elemento de partida à compreensão da experiência geográfica dos co-workers. 
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5.2 Em busca do re-encaixe: experiências geográficas de co-workers 

Os trabalhadores criativos em espaços de co-working (EC), compreendidos aqui como 

parcela da Classe Criativa autônoma e empreendedora de si própria, desenvolvem uma 

experiência geográfica que, embora com poucas garantias, é sustentada em uma ambiência 

urbana descolada e permeada por valores estéticos refinados. A lacuna final a ser respondida, 

portanto, requer uma compreensão da medida pela qual esses atributos se retraduzem na 

experiência geográfica do trabalho, cuja garantia de satisfação é o objeto máximo para o qual 

as atenções dos gestores de EC entrevistados e apresentados no capítulo anterior se voltam. 

Concomitantemente, também se faz necessário avaliar como a prática espacial de reuso 

adaptativo – isto é, de apropriação e mudança no ciclo de uso de um espaço físico construído 

originalmente para outra finalidade produtiva – se conecta e, efetivamente, dá funcionamento a 

essa experiência laboral. 

A fim de conduzir tais análises, os dados do questionário aplicado com 27 co-workers 

também oferecem respostas acerca de como tal experiência indistinta afeta o cotidiano desses 

profissionais, questionando, por exemplo, como eles reconhecem e compartilham vivências, 

símbolos e sensações imediatas e o que é possível extrair disso. Em particular, buscou-se saber 

quais motivos os levaram a optar por frequentar EC, quais sentimentos específicos melhor 

simbolizam essa experiência e os benefícios de trabalhar em tais espaços. As respostas a essas 

questões sugerem três linhas gerais sobre como os co-workers percebem o co-working, quais 

sejam, como lugares propícios para (1) escapar ou alternar a rotina, sobretudo doméstica; (2) 

aumentar o foco e a produtividade; e (3) criar redes de relacionamento e sentimento de pertença.  

A respeito do primeiro caso, como já se sabe reiteradamente a essa altura, os EC são 

espaços caracterizados por flexibilidade e múltiplas possibilidades de uso – atributos que por 

sua vez são espacialmente associados e representados por uma idiossincrasia própria da estética 

hipermoderna (LIPOVETSKY, 2004) – nos quais os co-workers compartilham infraestrutura, 

amenidades de escritório e redes de relacionamento sem necessariamente trabalhar no mesmo 

setor ou para a mesma empresa. Na esteira de tal acepção, a jornada de trabalho em EC é vista 

por parte de seus frequentadores como uma oportunidade de escapar, ainda que poucas horas 

por dia, ou alguns dias na semana, da solidão compulsória do trabalho em domicílio, ou na 

expressão mais corrente dessa prática, o home office (MERKEL, 2018). Perguntados sobre as 

principais motivações relacionadas à opção pelo co-working, 13 dos 27 respondentes (48,1%) 

apontaram diretamente para essa necessidade de separação da rotina de trabalho, sobretudo da 

doméstica. Tal predileção é ilustrada em respostas como:  
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Trabalho remotamente há anos. É importante mudar o cenário, interagir 

com outras pessoas etc.; “[Trabalhar] somente home-office é limitador 

e sufocante”; e “Antes da pandemia já estava em home office e isso 

[migrar para o co-working] foi uma maneira de conseguir sair de casa 

e trabalhar em outro ambiente.  

Essas respostas não representam grande novidade em si. Conforme trabalhado ao longo 

desta tese, com especial profundidade no Capítulo 3, a busca por tal separação entre os reinos 

doméstico e laboral não apenas configurou uma das motivações da própria origem do co-

working (nomeado enquanto tal), como também é, de fato, uma vulnerabilidade 

constantemente reafirmada na literatura como sendo característica de co-workers na Europa e 

na América do Norte (BROWN, 2017; MERKEL, 2018; GRAZIAN, 2020) – e acrescente-se, 

com base nas entrevistas exploradas no Capítulo 4, explorada comercialmente pelos gestores 

de EC na promoção desse modelo. Sem embargo, o que soa peculiar ao sentimento generalizado 

de possibilidade de escape da rotina solitária do trabalho remoto e doméstico são as emoções 

atribuídas ao simples fato de estar em um EC e como elas dão vazão a essa fuga, conforme 

expresso no depoimento de uma respondente: “Não me sinto tão sozinha, [estar aqui tem um 

senso de] união e companheirismo”. 

Com efeito, as emoções associadas a essa experiência de fuga ou quebra da rotina se 

justificam, principalmente, pela percepção de que sair de casa para ir trabalhar em um co-

working reduz distrações e faz aumentar a produtividade desses trabalhadores. De acordo com 

um respondente, “[é importante] distanciar da vida pessoal [para] se dedicar exclusivamente 

ao trabalho”. Outra participante pontuou que sente ter mais “foco e motivação e acredito que 

seja pelo ambiente. Os dias não são iguais”. De fato, através dessas e outras respostas é possível 

induzir que os co-workers encontram no co-working ambientes estimulantes de concentração 

que, associados à infraestrutura (ex.: conforto ergonômico de mesas e cadeiras, qualidade de 

internet, atendimento etc.), facilitam a manutenção desse foco. Em linha com um participante, 

o co-working, em razão de sua configuração espacial aberta e flexível, acaba sendo um 

“ambiente colaborativo e bastante dinâmico, não dá para fingir que não trabalha”.  

Parte da explicação acerca dessa percepção de produtividade já foi fornecida 

anteriormente na descrição dos gestores de EC a respeito de seu ofício: além de um 

aprisionamento compulsório do home office, o co-working proporciona outra ‘libertação’ de 

suma importância à rotina desses profissionais, sobretudo os autônomos, qual seja, a 

desobrigação de prestar atenção à gestão administrativa e logística do espaço de trabalho. Ao 

contrário de um EC, onde essas rotinas e despesas são “embutidas” na taxa a ser paga para 
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acessar o espaço, no home office, ou mesmo em uma sala comercial tradicional, um indivíduo 

precisa alternar seus afazeres entre o laboro em si e as demandas relativas a manter o local 

limpo, organizado, abastecido de todas as amenidades necessárias (desde água e café à papel 

higiênico e sabonete) – ou ter que arcar com a despesa de contratar uma pessoa para cuidar 

dessas atribuições – para além de precisar estar a par de tarefas referentes à gestão 

administrativo-financeira como cuidar de rotinas financeiras e mediar contatos com suporte 

técnico para solucionar eventuais questões como falta de internet e manutenções de 

infraestrutura em geral. Ainda, soma-se a esse caráter condominial do compartilhamento de 

espaço o notável argumento de Jamal (2018) sobre os preços de diárias ou mensalidades serem 

geralmente acessíveis e atrativos, sobretudo em EC localizados majoritariamente em áreas 

comerciais valorizadas, de modo que co-workers podem reduzir substancialmente seu custo-

fixo operacional sem precisar renunciar à prática de seletividade espacial, isso quando não se 

trata de profissionais que dificilmente teriam condições de sustentar um aluguel comercial por 

conta própria nessas regiões. Nas palavras de uma respondente, estar em um co-working 

significa estar em “um espaço bastante agradável para receber clientes por um preço justo e 

muito mais barato do que manter um escritório próprio”. 

De fato, para além das vantagens materializadas como a despreocupação com gestão 

administrativa e redução de custos comerciais sem renunciar à boa localização, as respostas ao 

questionário sugerem que, ao fim e ao cabo, esses trabalhadores se identificam como co-

workers a partir principalmente das vantagens imateriais que o modelo de co-working lhes 

confere, isto é, na própria experiência geográfica do trabalho-em-si. Trata-se de fatores menos 

tangíveis, porém igualmente imprescindíveis para o bom desenvolvimento dos negócios, como 

a possibilidade de receber clientes ou prospectar novos parceiros comerciais em “lugares de 

design moderno [que] te deixam confortável”, conforme pontuou uma participante. O potencial 

contido nesses espaços para a geração de networking foi citado inúmeras vezes ao largo do 

questionário como sendo também um fator-chave tanto para justificar a opção por trabalhar em 

EC como para simbolizar a emoção associada a essa escolha. Dentre algumas respostas que 

confirmam essa hipótese, um respondente argumentou que o co-working é um lugar de 

“companhia e troca. Tem muito mais possibilidades e dinamicidade para trabalhos, 

possibilidade maior de novas parcerias”. 

Entretanto, por detrás dessa necessidade de distanciamento do ambiente doméstico e das 

vantagens materiais e imateriais que o modelo de co-working proporciona, as respostas trazem 

à baila uma intencionalidade não tão óbvia, situada nas entrelinhas desses discursos, mas que 
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revela uma dimensão existencial tanto mais profunda e complexa da experiência geográfica, 

qual seja, uma busca pelo sentimento de pertencer a algo – um lugar, uma comunidade etc. A 

respeito do sentido comunitário, convém lembrar que, conforme mencionado no capítulo 

anterior, a emergência dos EC em Florianópolis se estabeleceu na esteira da segunda onda do 

co-working (GANDINI; COSSU, 2019), de natureza neo-corporativa e imobiliária, motivo pelo 

qual os gestores entrevistados justificaram que sua missão profissional responde à primazia da 

garantia da satisfação do usuário em detrimento de fomentar sentidos de comunidade, 

inclusive sob o argumento de que seus clientes – isto é, os co-workers – tendem a ser pouco 

receptivos a atividades de integração pré-programadas. Dito de outra forma, em hipótese, tais 

conexões e a construção de um sentido de comunidade ocorreriam de maneira menos 

estimulada pelos espaços e de forma mais descentralizada, a partir de afinidades elegidas pelos 

próprios co-workers entre si.  

Essa visão é de certa forma referendada na literatura, que invariavelmente aponta tal 

construção como sendo intrínseca da relação instituída por e entre co-workers – ainda que nem 

sempre permaneça claro o que se compreende por “comunidade”. A esse respeito, Spinuzzi et 

al. (2019) buscaram responder o que significa “comunidade” no contexto do co-working a partir 

de um estudo comparativo dessa prática entre Estados Unidos, Itália e Sérvia, concluindo que 

nesses países, à exemplo do observado em Florianópolis, os EC são movidos pela lógica do 

mercado (ou seja, vinculados à onda neo-corporativa), responsável também por guiar e ancorar 

os sentidos de comunidade e colaboração em termos estritamente voltados a prospecção de 

novos negócios e parcerias comerciais. Mesmo onde se verificou fragmentos de uma lógica 

comunitária baseada no sentido da colaboração – semelhante à terceira onda de co-workings 

resilientes apresentada por Gandini e Cossu (2019) – trata-se, para os autores, de uma lógica 

ainda emergente e ainda não dominante que, na melhor das hipóteses, resulta em um sentido de 

comunidade híbrido, mas que em última instância não escapa à primazia do mercado. 

Situando essa discussão no âmbito da experiência geográfica – isto é, em torno de qual 

sentido de lugar se atribui ao co-working – dezesseis respostas acerca de quais emoções 

específicas melhor simbolizam o ato de estar em EC sugerem que a sensação de estar em 

companhia de outras pessoas, conhecidas ou não, é a principal fonte de identificação desses 

trabalhadores com o espaço de trabalho. A emoção “alegria”, por exemplo, foi recorrentemente 

atrelada a esse sentido de lugar. Nas palavras de uma respondente, “[alegre] é como eu me 

sinto ao ver pessoas que se importam, quando num bate papo acabo descobrindo como resolver 

um problema e por criar amizades também”. Na mesma linha, para outro participante, “é 
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sempre muito empolgante trabalhar em um lugar por onde passam muitas pessoas todos dias 

e sempre existe a chance de conhecer gente nova e interessante”.  

Quando projetada na experiência geográfica, tal disposição em procurar identificação e 

pertencimento operacionaliza a sublimação das subjetividades intrínsecas a esses trabalhadores. 

Em outras palavras, trata-se, precisamente, do ato que converte o espaço em lugar, isto é, da 

operação em que o co-working é dotado pelo co-worker de afetos, símbolos e significados 

pertinentes à realização da experiência geográfica em sua plenitude; momento em que o homo 

aestheticus criativo espacializa sua existência. Tal instante é tanto mais significativo na medida 

em que desvela, por outro lado, a existência de um sentimento coletivizado de solidão que, por 

sua vez, é contraintuitivo, por exemplo, à noção de que o co-working é um lugar inerentemente 

dinâmico, criativo, descontraído e catalisador de oportunidades. Esse sentimento, de fato 

compartilhado pela maioria dos respondentes, denuncia uma espécie de continuum de carências 

e lacunas que refletem e confirmam uma dimensão existencial da precariedade do trabalho 

criativo apenas resolvida (ou seja, sublimada) no apego e ações engendradas em um espaço 

capaz de representar, significar e nomear objetivamente os valores estéticos que configuram 

uma lugaridade, um sentido de lugar devidamente autêntico, apesar de ancorado em um estilo 

de vida criativo, que em última instância é a própria fonte de identificação e autoafirmação 

desses profissionais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nas últimas décadas, a assim chamada Classe Criativa vem provocando mudanças 

significativas em economias urbanas e regionais em todo o mundo. Embora a literatura 

consistentemente destaque as perspectivas e os impactos desse processo em cidades globais e 

áreas metropolitanas de grande porte, há um interesse crescente em expandir essa compreensão 

para geografias mais amplas e, de fato, periféricas. Outrossim, tais discussões permanecem, em 

sua maioria, imersas na investigação das consequências da Classe Criativa em relação a 

performance econômica, implicação em políticas públicas e influência no modo de planejar e 

gerir cidades com vistas a adaptá-las a tal paradigma. Diante desse contexto, esta tese objetivou 

analisar as consequências da Classe Criativa na apropriação do espaço urbano não em função 

de tal ponto de vista estrutural, senão a partir das práticas espaciais e das experiências 

geográficas engendradas pelos próprios indivíduos ditos criativos no espaço.  

Mais especificamente, o primeiro objetivo deste trabalho residiu em expandir o 

entendimento comum da Classe Criativa para além do seu significado imediato, isto é, a 

diferenciação socioeconômica dos profissionais rotulados como “criativos” devido ao seu tipo 

avançado de formação e inserção no mercado de trabalho associados aos núcleos e setores da 

economia criativa – o que chamamos, ao largo desta tese, de vantagem criativa. Embora 

diversas pesquisas tenham investigado com sucesso o caráter socioespacial da Classe Criativa, 

na medida em que permanecem contidas no paradigma conceitual de Richard Florida, essas 

análises subestimam, ainda que involuntariamente, o potencial heurístico do conceito e ignoram 

amplamente novas camadas socioculturais e as contradições simbólicas da vida urbana 

contemporânea.  

Em resposta, apresentou-se uma releitura da tese da Classe Criativa desconstruindo-a 

desde sua elaboração à luz da ideologia pós-industrial, passando por sua identificação no 

sentido weberiano de classe (considerando não a posse de bens e propriedades como elemento 

distintivo, mas sim a fruição de treinamento intelectual avançado) até chegar à narrativa teórica 

de Pierre Bourdieu sobre classes sociais. Importantemente, reconhecemos que se trata de uma 

teoria demasiadamente densa para ser aplicada de maneira integral em um recorte de pesquisa 

tão específico e empírico. De fato, uma compreensão abrangente das maneiras pelas quais o 

corpus teórico Bourdieuano poderia ser útil a geógrafos e demais pesquisadores urbanos está 

além do escopo desta tese, em que pese tenha constituído objeto de escrutínio recente 
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(WACQUANT, 2018). Sem embargo, questionamos algumas das categorias-chave de Bourdieu 

para explorar como um grupo social específico se reconhece e se legitima. Nesse sentido, a 

partir do estudo de caso conduzido durante o estágio doutoral empreendido com partes 

interessadas da Classe Criativa local de St. John’s, capital da província canadense de 

Newfoundland & Labrador, podemos inferir que a Classe Criativa existe menos como uma 

classe em seu sentido estrito e mais como um grupo social organizado em torno de um status, 

ou seja, de um estilo de vida criativo a partir do qual esses indivíduos (auto)reconhecidos como 

criativos se organizam e, portanto, depreendem uma distinção que é, sobretudo, simbólica, mas 

também contingenciada por condicionantes econômicas, sociais e históricas locais. 

O segundo e subsequente intento foi analisar de que maneira esse status criativo é 

engendrado no espaço. O ponto de partida de tal averiguação se deu, estrategicamente, não em 

torno das categorias mais usuais a geógrafos e planejadores urbanos, mas apoiado em 

terminologias próprias aos pares dos setores criativos, que se referem a essas espacialidades 

como habitats de inovação. Em sequência, tais habitats foram conceitualmente apropriados e 

reajustados como espaços criativos, isto é, como espacialidades nas quais as atividades 

produtivas da economia criativa são desenvolvidas com o objetivo de criar valor e, por 

obviedade, gerar lucro. Contudo, antes de considerar que uma hipotética soma de espaços 

criativos caracteriza uma cidade criativa – à luz do que os propositores dos habitats de inovação 

parecem sugerir – o que se verifica não é senão fragmentos criativos de uma cidade (bairros, 

ruas etc.) que acabam tomados pelo seu todo.  

Em particular, desdobramos essa análise com base na recente emergência do co-

working, uma espacialidade criativa que consiste em compartilhamento de infraestrutura e 

amenidades típicas de escritório, além de criação de redes de contato profissionais. Sobretudo, 

os espaços de co-working são emblemáticos de indivíduos criativos cuja atuação é autônoma e, 

principalmente, permeada pelos cânones neoliberais da flexibilização e terceirização do 

trabalho. Por esse motivo, o co-working é, também, um espaço caracterizado por uma 

flexibilidade que se confunde ao próprio ambiente: nessa modalidade, o espaço de trabalho se 

entrelaça ao de convivência e, vice-versa, espaços tidos como propícios a atividades sociais são 

apropriados para fins laborais. Sem desconsiderar a concordância geral em relação ao fato de 

que esse paradigma tem sido implacável em dotar cidades e regiões de infraestrutura e recursos 

propícios à acumulação de capital sob tais lentes, defendemos que ele também revela uma 

materialização da própria distinção simbólica operada pela assim chamada Classe Criativa. 
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A fim de operacionalizar uma verificação empírica do co-working como espacialidade 

criativa – e, portanto, pertinente ao exame da materialização do status criativo no espaço – 

empreendeu-se um estudo de caso com gestores e proprietários de oito espaços de co-working 

em Florianópolis. A partir dos dados e narrativas obtidos nas entrevistas semiestruturadas, 

foram identificadas três práticas espaciais – isto é, práticas sociais e empresariais densas de 

elementos de espacialidade: i) a seletividade espacial, que explica a concentração de co-

workings em determinadas áreas da cidade em relação a atributos como infraestrutura urbana, 

densidade populacional e de serviços e centralidade; ii) a habitabilidade compacta, entendida 

como um conjunto de práticas e narrativas responsáveis por endossar e situar o co-working no 

epicentro de um estilo de vida supostamente desejado por indivíduos criativos, no qual há um 

balanço entre vida pessoal e profissional sustentado pela ideia de morar perto do local de 

trabalho; e iii) reuso adaptativo, que diz respeito à apropriação e reconversão de espaços 

emblemáticos de outras temporalidades em ambientes propícios à dinamicidade e flexibilidade 

do co-working e à própria idiossincrasia hipermoderna que é, ao fim e ao cabo, própria também 

da Classe Criativa.  

Um último objetivo específico desta tese era averiguar, concomitantemente às práticas 

espaciais desveladas, como os próprios frequentadores de co-working (isto é, uma parcela tanto 

mais autônoma da Classe Criativa) apreendem a si mesmos nesses espaços, ou seja, explorar 

suas experiências geográficas. A partir dos dados obtidos em 27 questionários aplicados com 

co-workers também em Florianópolis, verificou-se que esses profissionais compartilham 

muitos dos traços socioculturais tidos como característicos da Classe Criativa, convalidando, 

por exemplo, um perfil urbano, jovem e altamente escolarizado que tem em práticas espaciais 

como a habitabilidade compacta seu referencial de qualidade de vida. Além disso, também em 

consonância com o que se expõe na literatura sobre a Classe Criativa – e, de maneira mais 

ampla, sobre a condição neoliberal do trabalho contemporâneo – esses trabalhadores, embora 

detentores de boa formação e remuneração relativamente adequada, possuem uma inserção 

social e laboral no mercado de trabalho eminentemente precária – isto é, com poucas ou 

nenhuma garantia, direitos ou representações trabalhistas ou relativas a estabilidade.  

Entretanto, essa condição precariada (do ponto de vista da inserção, mas não 

necessariamente do nível de renda) não se reflete em uma dor consciente aos olhos dos 

entrevistados, haja vista que a manutenção do que se idealiza como qualidade de vida – isto é, 

os fatores e condicionantes que efetivamente caracterizam a distinção simbólica da assim 

chamada Classe Criativa – foi reiteradamente pontuada como sendo mais preponderante do que 
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a garantia de estabilidade de carreira. Com efeito, o que se revela é uma experiência geográfica 

igualmente contraditória: na mesma medida em que co-workers dotam o co-working de 

símbolos e afetos compatíveis com tal distinção social, eles também procuram nesses espaços 

uma lugaridade, isto é, um sentimento de pertencimento a um lugar e a uma comunidade, ainda 

que essa seja uma experiência inerentemente flexível, incerta e efêmera. Trata-se, 

inequivocamente, de um sintoma próprio da individualização (e, por que não dizer, alienação?) 

compulsória do trabalho criativo, que ao menos em nível consciente, não parece ser reconhecida 

por esses indivíduos. 

Uma importante consideração metodológica a ser feita diz respeito aos limites 

forçosamente impostos a esta tese por ocasião da eclosão da pandemia do COVID-19. Haja 

vista que a análise pretendida gira em torno da identificação das experiências e práticas da 

Classe Criativa no espaço, originalmente se desenhou uma pesquisa qualitativa de demasiado 

fôlego quanto ao processo de coleta de dados. Para além das entrevistas semiestruturadas com 

gestores e/ou proprietários de espaços de co-working em Florianópolis (realizadas durante o 

segundo semestre de 2019, portanto, antes da pandemia), estava programada, para ocorrer ao 

longo do ano de 2020, uma pesquisa de observação participante a ser realizada em alguns dos 

próprios espaços de co-working entrevistados na fase anterior, nos quais eu me inscreveria 

como um co-worker e os frequentaria a fim de estabelecer vínculos com outros co-workers e, 

assim, proceder a uma devida exploração de suas práticas e experiências cotidianas.  

No entanto, não só a chegada da pandemia ao Brasil, como principalmente sua 

catastrófica gestão (para dizer o mínimo), interrompeu abruptamente esse desenho de pesquisa, 

de modo que em função da vigência de prazos pertinentes à conclusão da tese, optou-se por 

substituir a pesquisa de observação participante pelo questionário aberto e endereçado a co-

workers, trabalhado em profundidade no Capítulo 5. Em razão desses percalços pandêmicos, 

antecipa-se, com nossa devida ciência, eventuais lacunas empíricas que o estudo de caso 

empreendido mediante os questionários possa ter apresentado, sobretudo em relação à aparente 

contradição entre a situação de precariedade vivenciada por essa parcela da Classe Criativa e a 

livre ostentação de um estilo de vida singularmente criativo – incluindo residir perto do local 

de trabalho, frequentar lugares refinados e, enfim, fazer jus a alguns dos estereótipos atribuídos 

aprioristicamente. Com efeito, trata-se de temas que podem e devem ser explorados com mais 

afinco em pesquisas futuras, não apenas tendo Florianópolis como pano de fundo, mas também 

considerando outras realidades socioespaciais na qual a presença da vantagem criativa (ou sua 

busca a qualquer custo) seja um elemento basilar ao crescimento local e regional. 
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Se Néstor Garcia Canclini (CANCLINI, 2008) está correto em afirmar que vivemos, cá 

na América Latina, um processo cultural que é híbrido porque nele coexistem culturas 

populares que ainda não se extinguiram totalmente e projetos de modernidade que ainda não 

acabaram de chegar, podemos inferir que a principal contribuição desta tese também passa pela 

revelação de um processo de hibridação, neste caso relativo ao próprio sentido criativo de lugar, 

isto é, à materialização e inscrição das experiências e práticas da assim chamada Classe Criativa 

(ou seja, do status criativo efetivamente organizado e em franca operação) no espaço. Por um 

lado, o co-working é uma espacialidade importada de outros práticas espaciais e experiências 

geográficas, principalmente da América do Norte e Europa. Sua proliferação é prenhe de 

símbolos contemporâneos e promessas sedutoras de uma experiência igualmente cosmopolita, 

flexível e adaptável às necessidades do sujeito criativo, quer ele esteja em um co-working 

localizado em uma antiga doca reutilizada à beira do Rio Hudson, ou em um simpático e 

modesto espaço situado (literalmente) sobre o Rio Itacorubi: eis o mais hipermoderno e artístico 

estágio da promoção acrítica, massificada e pasteurizada de lugares sem quaisquer resquícios 

de lugaridade, em que pese ditos criativos.  

Por outro lado, sua apropriação por indivíduos que compartilham determinado status 

criativo deflagra uma intencionalidade coletiva que é, do nosso ponto de vista, típica da 

conformação de uma lugaridade. Contudo, na medida em que se trata de uma lugaridade 

projetada e, de fato, experienciada em uma não-lugaridade, como é o co-working, tem-se uma 

importante, quiçá inédita, demonstração empírica do paradoxo dos lugares, tal qual preconizado 

por Relph (2016). Se as lugaridades e não-lugaridades se emaranham numa constante 

hibridação das experiências geográficas e das práticas espaciais onde as intencionalidades 

podem ser reconhecidas separadamente, mas não desatadas, o lugar, por excelência, também é 

híbrido. Ademais, à medida que a aceleração hiperbólica da vida conduziu as relações sociais à 

uma fragmentação – isto é, provocou seu desencaixe (GIDDENS, 1991) – a experiência 

geográfica dos co-workers deve, decisivamente, ser apreendida como emblemática de uma 

lógica de reencaixe (RELPH, 2016), isto é, de busca ativa por construção de novas relações 

sociais em um lugar escolhido e dotado de afetos e símbolos pela sua capacidade de representar, 

no plano objetivo, uma experiência menos voluntária e autoconsciente do que sintomática da 

pré-disposição neoliberal mediadora do empreendedorismo de si próprio. Nesse sentido, antes 

de uma topofilia, a ‘lugarização’ do co-working parece sugerir uma busca por refúgio, asilo ou 

mesmo exílio. Ocorre, contudo, que até essa empresarização da vida é terceirizada. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM LIDERANÇAS CRIATIVAS LOCAIS EM ST. 

JOHN’S, CANADÁ65  

 

 

1. De modo geral, como você definiria a cidade de St. John’s? 

2. O que torna St. John's um lugar único para atrair e reter trabalhadores e empreendedores 

criativos e inovadores? 

3. Quais aspectos de St. John's podem comprometer esses potenciais? 

4. Em relação à competição global entre as cidades, você consideraria que o tamanho 

relativamente pequeno de St. John’s é um potencial ou um ponto fraco nesse processo de 

atração e retenção de talentos criativos? Por quê? 

5. Entre promover um mercado de trabalho estável ou uma boa qualidade de vida, qual é o 

fator mais importante para atrair e reter trabalhadores e empresários? Por quê? 

6. Ainda entre esses dois fatores, qual você considera que foi priorizado nas políticas de 

desenvolvimento de St. John’s e por quê? 

7. Você acha que St. John's está crescendo de forma espraiada ou concentrada? Como isso 

facilita a criatividade e inovação? 

8. Existe algum bairro ou área na cidade que você acha que facilita a criatividade e a 

inovação? De que maneira esse lugar atua facilitando isso? 

9. Qual é o papel da província de Newfoundland e Labrador na promoção de uma economia 

inovadora e criativa em St. John’s? 

10. Se você pudesse escolher qualquer cidade do mundo, independentemente do tamanho ou 

localização, para espelhar o desenvolvimento da indústria criativa e inovadora de St. John, 

qual cidade seria e por quê? 

11. Como este lugar se compara ao St. John's em termos de mercado de trabalho? Qualidade 

de vida? Facilidades? 

 

 
65 Evidentemente, o desenho das perguntas e a própria aplicação das entrevistas foram conduzidas em língua 

inglesa. O que segue é uma tradução livre do roteiro. 


