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Duas décadas atrás, o psicólogo Mihaly Cskiszentmihalyi 
propôs o conceito de “fluxo” para descrever o estado (...) 
que caracteriza a mente em seus momentos mais 
produtivos. É uma linda metáfora, exatamente por sugerir 
a fluidez essencial de que boas ideias também precisam. 
(...). É algo mais parecido com a sensação de navegar ao 
longo de uma torrente, sendo levado numa direção clara, 
mas ainda sacudindo de maneiras surpreendentes pelos 
redemoinhos e turbilhões de água em movimento.  

(Steven Johnson, 2011, p. 58) 
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RESUMO  

A compreensão contemporânea de criatividade como uma habilidade que pode ser 

aprendida, treinada e aperfeiçoada através da prática, contribuiu para o crescente interesse 

pelo tema entre pesquisadores de diversas áreas e para a disseminação de sua discussão a 

partir de contextos variados. No campo da Arquitetura e Urbanismo (AU), embora a literatura 

sobre a criatividade também siga essa tendência, os estudos ainda exploram pouco a 

integração entre as percepções dos estudantes e professores sobre o processo criativo 

inerente ao projeto arquitetônico. Isto é especialmente evidente entre aqueles que estão 

realizando o Trabalho Final de Graduação (TFG), atividade individual e com regulamentação 

específica nos Cursos de AU (CAUs) brasileiros. Assim sendo, o objeto dessa pesquisa relaciona 

o processo criativo e os TFGs de projeto arquitetônico na percepção de formandos e 

orientadores, a partir das seguintes questões: de que maneira a criatividade se relaciona com 

o processo de projeto arquitetônico durante a elaboração do TFG? Como as regulamentações 

do TFG influenciam na atividade criativa e discussão de ideias? Que aspectos do macro e 

microambiente afetam a criatividade dos estudantes? Entendendo-se, com base na literatura, 

que os aspectos social, físico, temporal e cultural do ambiente atuam sobre o processo criativo 

(em suas diversas modalidades), a dissertação tem como objetivo principal compreender 

como a criatividade se insere no processo de elaboração dos TFGs de projeto arquitetônico, 

tendo como base a percepção de formandos/as e orientadores/as da graduação do CAU-

UFRN. Considerando a complexidade e a flexibilidade da atividade propositiva no campo do 

projeto arquitetônico, a investigação assumiu caráter exploratório, correspondendo a um 

estudo de caso que adotou abordagem multimétodos, integrando instrumentos que 

capturam o ponto de vista dos participantes (questionário e entrevistas) e averiguam o 

contexto ambiental (observação, registro fotográfico e mapa mental). Participaram da 

pesquisa 20 estudantes e 15 professores. Os resultados retratam: suas compreensões sobre a 

criatividade (com respostas comuns aos dois grupos e em conformidade com a bibliografia 

recente do processo em arquitetura); suas opiniões sobre as avaliações do TFG (revelando 

principalmente a importância da avaliação parcial diante da discussão das ideias, aspectos 

gráficos do trabalho e motivacionais ou de bloqueio criativos) e suas percepções sobre 

aspectos sócio físicos do macro e microambiente criativo (quanto a adaptação à cultura da 

época e vantagens/desvantagens observadas nos espaços de produção coletiva e individual). 

A pesquisa prezou a convergência entre o entendimento dos participantes e a literatura atual, 

o que valida o percurso metodológico adotado e oferece bases para novos estudos na área. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Criatividade; Projeto Arquitetônico; Trabalho Final de Graduação; 

Percepção Ambiental. 
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ABSTRACT  

The contemporary understanding of creativity as a skill that could be learned, trained and 

refined through practice has contributed to a growing interest in the topic among researchers 

from diverse fields, and for the dissemination of their discussion from varied contexts. In the 

field of Architecture and Urbanism (AU), although the literature on creativity also follows this 

trend, studies still explore little the integration between the students' and teachers’ 

perceptions of the creative process in architectural design. This is especially apparent among 

those who are making the Final Graduation Work (acronym, in Portuguese: TFG), individual 

activity with specific regulation for the Brazilian Architecture and Urbanism Courses (acronym, 

in Portuguese: CAU). Therefore, the object of this research relates the creative process and 

the architectural design TFGs in the perception of final year students and their advisors, based 

on the following questions: how does creativity relate to the architectural design process 

during the elaboration of the TFG? How do TFG regulations influence creative activity and 

discussion of ideas? What aspects of the macro and microenvironment affect students' 

creativity? Understanding, based on the literature, that the social, physical, temporal and 

cultural aspects of the environment influence the creative process (in its various modalities), 

the main objective of the dissertation is to understand how creativity inserts in the TFGs 

elaboration process of the architectural design, based on the perception of final year students 

and their graduation advisors of CAU-UFRN. Considering the complexity and flexibility of the 

purposive activity in the architectural project field, the research assumed an exploratory 

character, corresponding to a case study that adopted a mixed-methods approach, 

integrating instruments that captured the participants' point of view (questionnaire and 

interviews) and investigated notions of environmental perception (observation, photographic 

registers and mind map). Twenty students and fifteen teachers participated in the research. 

Results indicate: their understanding of creativity (with common answers of both groups and 

in accordance with the recent bibliography of process in architecture), their opinions on the 

evaluations of the TFG (mainly revealing the importance of the partial evaluation on the 

discussion of ideas, graphics work and motivational aspects or creative block) and their 

perceptions of socio-physical aspects of the macro and micro creative environment (as to the 

adaptation to the culture of the time and advantages / disadvantages observed in the spaces 

of collective and individual production). The research valued the convergence between the 

participants' understanding and the current literature, which validates the methodological 

path adopted and provides the basis for further studies in the area. 

 
 
KEYWORDS: Creativity; Architectural Design; Final Graduation Work; Environmental 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No campo da Arquitetura e Urbanismo, o caráter competitivo que envolve a profissão, 

atrelado a necessidade de desenvolver uma visão holística, aumentou a complexidade de aliar 

técnica e arte na elaboração de propostas de intervenção (em suas diversas modalidades e 

escalas). De fato, “as transformações no âmbito das dimensões tecnológica e ambiental nas 

últimas décadas têm trazido novos desafios para a prática e o ensino de projeto de 

arquitetura” (RHEINGANTZ; CUNHA; KREBS, 2015, p.15), com destaque para o constante uso 

de expressões como qualidade, sustentabilidade e flexibilidade, que, também usando sufixos 

em cadência, de certo modo atualizam a Tríade Vitruviana (firmitas, utilitas e venustas) para 

o contexto do século XXI. 

Ressaltar a importância de a arquitetura estar intrinsecamente relacionada à combinação 

de requisitos complexos como a utilização consciente dos recursos ambientais 

(sustentabilidade) e os mecanismos que garantam diversificação do uso (flexibilidade) e as 

percepções dos usuários (qualidade) contribui para o aumento das exigências relacionadas às 

habilidades criativas dos profissionais na área.  

Nesse contexto, a criatividade tem sido, regularmente referenciada em discursos de 

arquitetos brasileiros e internacionais como um importante recurso para o desenvolvimento 

de projetos, percepção que se repete no âmbito acadêmico, sendo mencionada pelos 

estudantes dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo (CAUs) desde suas primeiras atividades. 

De fato, o estímulo à atuação criativa é parte importante do background1 dos estudantes, à 

medida que o conhecimento prévio passou a ser percebido como a ferramenta 

potencializadora da criatividade (KOWALTOWSKI et al., 2006; CARVALHO, 2016).   

Por sua vez, os estudantes também mudaram; os discentes que hoje iniciam os cursos são 

muito diferentes dos que eram recebidos a duas ou três décadas atrás. Em geral, a geração 

                                                        

1 ‘Background’ aqui utilizado no sentido de “bagagem” projetual do estudante, ou seja, experiências e 
conhecimento (de diversas origens) acumulados ao longo de suas vivências e que pode ser 
utilizado/reinterpretado no processo de elaboração de suas propostas de intervenção. 
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digital2 - como são conhecidas as pessoas que atualmente compõem as turmas ingressantes 

-, possui alcances de experiência (pessoal e social) relacionadas à constante procura por 

informações/conhecimento, o que pode se refletir em seu background e, portanto, no 

repertório criativo. Da mesma forma, ela interessa-se por inspirações que auxiliam no 

processo de ensino para além do que é apresentado em sala de aula e, para tanto, usa 

múltiplos recursos, principalmente os tecnológicos e midiáticos, além das produções artísticas 

de outros campos (LEITE et al., 2016). 

Por outro lado, a recorrente busca por informações que caracteriza a contemporaneidade 

não é garantia de um processo criativo satisfatório, pois, segundo Morin (2003, p.21) uma 

“cabeça bem cheia” pode não ser capaz de organizar os dados através de contextualizações, 

tal como agiria uma “cabeça bem-feita”. Sendo assim, é comum surgir entre os jovens a queixa 

de bloqueios criativos que, de acordo com a situação, podem assumir natureza cognitiva, 

emocional, atitudinal ou contextual (ALENCAR; FLEITCH, 2009; PRIETO; SOTO; VIDAL, 2013). 

Diante de tais inquietações, nas duas últimas décadas, intensificou-se a discussão sobre o 

aprimoramento do trabalho criativo a partir do acompanhamento educacional, 

principalmente quanto ao papel do docente para atuar como mediador das ideias dos jovens 

que chegam aos cursos cada vez mais com a “cabeça bem cheia”. 

Na comunidade acadêmica dos CAUs essas discussões ainda são pontuais, tanto em 

âmbito internacional (CORONA-MARTINEZ, 2000; LAWSON, 2011; STEVENS, 2003) como 

nacional (ELALI, 2011, 2013, 2015; KOWALTOWSKI et al., 2006, 2011; MALARD; MONTEIRO, 

2016; RHEINGANTZ et al., 2015). Autoras como Kowaltowski (2015) e Elali e Veloso (2016) 

indicam ainda haver um caráter expositivo nas publicações nesse campo, como pode ser 

verificado nos congressos brasileiros que discutem o ensino de projeto. 

 Em geral, os artigos publicados em eventos como os Seminários PROJETAR, os Encontros 

da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

(ENANPARQ) e os Encontros Nacionais sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ENSEA), têm 

enfocado mais fortemente: i) evolução do conceito de criatividade no contexto acadêmico 

brasileiro; ii) referências teórico-práticas que dão subsídio ao desenvolvimento do processo 

                                                        

2 Denominação para membros das gerações ‘Y’ e ‘Z’ - nascidos entre início dos anos 1980 e a primeira década do 
ano 2000, - que cresceram em uma sociedade virtualizada, dotada de tecnologias e mídias digitais que 
influenciaram seus hábitos, costumes e formas de vida (OBREGON et al., 2016). 
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criativo; e iii) experiências específicas, do ponto de vista dos docentes, frente as respostas dos 

estudantes no processo projetual (ELALI; LIMA; SANTOS, 2017). 

No que diz respeito à conceituação da criatividade, é importante destacar algumas 

compreensões básicas ligadas à sua compreensão no contexto histórico ocidental, no qual: já 

foi entendida como atividade divina e/ou como atributo de um gênio ou talento exclusivo dos 

artistas, e contemporaneamente é definida como uma capacidade humana multiforme, capaz 

de ser desenvolvida por todos os indivíduos. Com base nessa definição atualizada, a partir da 

década de 1960 a literatura ampliou a compreensão da criatividade através de quatro 

vertentes, reconhecidas como os “4 Ps da criatividade”3: pessoa, processo, pressão 

(ambiental)4 e produto (RHODES, 1961; MURDOCK; PUCCIO, 1993; RUNCO; PAGNINI, 2011). 

Quanto as referências teórico-práticas que dão subsídio ao desenvolvimento do processo 

criativo, os textos dedicam-se, principalmente, à adoção ou aprimoramento dos métodos para 

solução de problemas e elaboração de propostas projetuais arquitetônicas (MONTENEGRO, 

2004; ANDRADE; RUSCHEL; MOREIRA, 2011; EILOUTI, 2018). 

Dentre as experiências empíricas na educação superior (a exemplo de ALENCAR; FLEITCH, 

2004, 2010; ALVES et al., 2007; HANMZA; HASSAN, 2016; CASAKIN; KREITLER, 2009, 2011), o 

ponto comum nas pesquisas são os estudos sobre as habilidades criativas, a partir de três 

dimensões: o papel do professor em sala de aula; situações curriculares e de infraestrutura; e 

questões subjetivas do estudante (cognitivas, motivacionais e emocionais). No entanto, 

poucos trabalhos abordam as três dimensões no mesmo estudo, sem considerar a realidade 

geral a partir dos comportamentos e contexto do ambiente e das experiências.  

Com base nesse contexto, a pesquisa realizada pretende contribuir para a compreensão 

do processo criativo a partir de uma ótica integradora, a fim de compreender a maneira como 

docentes e discentes percebem a as atividades criativas ao longo da graduação, apurar 

aspectos intra e extracurriculares, gerar bancos de dados das referências projetuais recentes 

                                                        

3 Tradução livre da autora do original em língua inglesa: “The four P’s of creativity: person, process, press, and 
product” (RHODES, 1961). 

4 Apesar de alguns autores (RUNCO, 2014; KAUFMAN, 2016) entenderem o termo “press (pressão)” como 
sinônimo de “place (lugar)” utilizando-o apenas para identificar onde a criatividade é desenvolvida, essa 
dissertação adota a versão original “press” (RHODES, 1961). Assim, reconhece-se “pressão” a partir do estudo da 
psicologia ambiental, onde é definida como demanda (MURRAY, 1938) que pode ser positiva ou negativa, 
expressando-se nos níveis comportamental e afetivo (GÜNTHER, 2011), o que implica não apenas indicar um 
local, mas buscar congruências ou dissonâncias na relação entre a pessoa e o ambiente (sócio físico) em que se 
encontra. 
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e, ainda, traçar um caminho de estudo metodológico que venha a subsidiar estudos nos 

campos de investigação sobre processo criativo e ambiência criativa.  

Sob esse ponto de vista, o interesse por estudar os TFGs está associado a possibilidade de 

analisar o reflexo do ensino atual de arquitetura e urbanismo sobre as atividades dos 

estudantes, visto que os formandos possuem uma bagagem de informações configurada ao 

longo do curso por meio da busca ativa por informações e de experiências projetuais com 

diferentes professores e, por consequência, a vivência de métodos diversificados.  

A opção por direcionar a análise do processo criativo aos estudantes concluintes é 

justificada, além disso, pelo caráter de transição assumido pelo TFG ao colocar-se entre a 

graduação e a vida profissional, configurando-se como o momento em que a atividade criativa 

não acontece mais em uma sala de aula e a relação docente-discente se modifica por causa 

da mudança de ambiente e contexto temporal.  

Entre as bases desse argumento entende-se que o contexto contribui para que os 

estudantes desenvolvam diferentes repertórios, influenciando seu processo criativo, 

relacionado com o objeto arquitetônico (obviamente no caso de formandos que escolhem 

projetos de arquitetura como objetos de estudo). Ressalta-se que, nessa dissertação, 

entende-se ambiente criativo em seu sentido amplo, ou seja, que ele é formado por 

elementos macro e micro ambientais. Os primeiros (do macro ambiente) correspondem às 

condições da sociedade, culturais e políticas da época; os segundos (do microambiente) estão 

associados aos fatores locais e de interação social direta do indivíduo que cria (ambiente 

familiar, educacional e de trabalho). 

Buscando o estudo da relação dos “4 Ps da criatividade” durante diversas fases da 

atividade projetual no ambiente acadêmico dos CAUs, a investigação proposta nessa 

dissertação, constitui um estudo de caso envolvendo aspectos da percepção ambiental 

(ITTELSON, 1978) relativa a uma experiência comportamental semelhante. O público-alvo 

escolhido envolve os estudantes desenvolvendo seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)5 e 

seus professores orientadores – cuja opinião é importante pois trata-se de uma produção 

individual do formando que precisa ser acompanhada por um docente.  

                                                        

5 Atividade obrigatória para obtenção do título de arquiteto e urbanista no Brasil, em muitas escolas o Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) é conhecido como Trabalho Final de Graduação (TFG), terminologia adotada em 
sua formulação inicial na década de 1980 (BRASIL, 2010). 
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Com base nesse quadro geral, as questões de partida que subsidiaram a pesquisa 

propõem compreender: De que maneira a criatividade se relaciona com o processo de projeto 

arquitetônico durante a elaboração do TFG? Como as regulamentações do TFG influenciam na 

atividade criativa e discussão de ideias? Que aspectos do macro e microambiente afetam a 

criatividade dos estudantes? Ressalta-se, ainda, que tais aspectos serão analisados com base 

na percepção de formandos e orientadores e que, considerando-se a complexidade das 

decisões projetuais, a intenção da investigação foi avaliar o processo de elaboração do TFG, e 

não analisar as soluções encontradas (produto) – o que exigiria critérios de “juízo de valor”, 

como “nível de criatividade” dos proponentes ou “eficiência” da metodologia projetual. 

No universo da pesquisa em questão o contexto ambiental abrange o formando e o 

professor, bem como: (i) locais de produção e orientação do TFG; (ii) momentos avaliativos da 

proposta (pré-banca e banca); e iii) relações sociais com outros indivíduos ou grupos que 

discutem sobre o TFG. Nesse campo, as principais dificuldades provavelmente se dariam em 

relação a conciliação das pretensões iniciais do estudante às exigências institucionais, que 

podem se refletir em situações de expectativa e insegurança (MARQUES, 2010).  

Assim, compreendendo a formulação das hipóteses como consequência da relação entre 

variáveis que se influenciam mutualmente (GIL, 2002), dentre os “4 Ps” fundamentais à 

criatividade, destaca-se aqui a pressão ambiental como a responsável por provocar impacto 

significativo nos demais “Ps” (pessoa, processo e produto). Partindo desse argumento, 

defende-se como hipóteses: (i) a discussão regular entre o orientador e o estudante afeta 

diretamente questões relacionadas à criatividade; (ii) os dois momentos em que o TFG passa 

por avaliação (pré-banca e banca) injetam estímulos criativos no produto em 

desenvolvimento; (iii) o ambiente de trabalho e os indivíduos ao redor do projetista, mesmo 

que não abertamente, exercem influência no processo projetual. 

Com a intenção de aprimorar a discussão sobre o projeto arquitetônico, com foco no 

processo criativo, e considerando o contexto em que os participantes estão inseridos 

enquanto o TFG é desenvolvido, a pesquisa aqui apresentada tem por objetivo principal 

compreender como a criatividade se insere no processo de elaboração do TFG em projetos 

arquitetônicos, tendo como base a percepção de formandos/as e orientadores/as do Curso 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAU-UFRN). 

Para proceder ao desenvolvimento desse estudo, tem-se como objetivos específicos: (1) 

investigar a compreensão do conceito de criatividade pelos participantes e a percepção da sua 
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importância no projeto arquitetônico; (2) analisar as relações do processo criativo e 

discussões de ideias com os momentos de avaliação dos TFGs; (3) identificar fatores 

ambientais que atuam sobre a atividade criativa durante o desenvolvimento do TFG. Salienta-

se, novamente, que se pretende atender a todos estes objetivos a partir da análise do ponto 

de vista dos estudantes e professores envolvidos. 

A investigação assume caráter exploratório, correspondendo a um estudo de caso que 

envolve a observação do processo de elaboração dos TFGs de projeto arquitetônico e seu 

acompanhamento por meio de uma abordagem multimétodos. Para tanto foram utilizados 

instrumentos que capturaram as opiniões dos participantes (questionário e entrevistas) e suas 

percepções do ambiente (registros fotográficos e mapa mental elaborados pelos estudantes), 

o que corresponde a levantamento de dados quantitativos e qualitativos.  

Dado o caráter experimental da pesquisa, não houve definição amostral e a coleta foi 

organizada através de duas grandes etapas durante o ano de 2019, cada uma por semestre 

letivo, abrangendo um corpus com três grupos de participantes ligados ao Departamento de 

Arquitetura da UFRN: (i) formandos do semestre 2019.1; (ii) formandos do semestre 2019.2; 

(iii) professores orientadores desses estudantes. 

A fundamentação teórica levantou e agrupou pesquisas bibliográficas relacionadas a 

quatro temas: –  criatividade; processo criativo e de projeto; ambiente criativo; e trabalho 

final de graduação – que, em linhas gerais, além de palavras-chave para a revisão sistemática 

de literatura, também constituíram as categorias analíticas com base nas quais o corpus de 

pesquisa foi trabalhado.  

No tocante à estrutura do documento, além desta Introdução (Capítulo 1) a dissertação 

apresenta o referencial que embasou a pesquisa, construído por meio de literatura que trata 

dos aspectos teórico-conceituais sobre criatividade, processo de projeto arquitetônico e 

ambiente criativo (Capítulo 2) e das características normativas e discussões sobre os modelos 

de TFGs (Capítulo 3). O quarto capítulo, descreve o delineamento metodológico da pesquisa, 

através de revisão das publicações com estudos empíricos e detalhamento dos procedimentos 

de coleta e análise dos dados da pesquisa. Os resultados do estudo de caso (Capítulos 5 e 6) 

estão relacionados aos objetivos específicos e buscam responder as questões síntese, 

apresentando as principais descobertas e fazendo análise comparativas quanto as 

compreensões dos participantes sobre criatividade, as opiniões sobre os momentos de 

avaliação do TFG e as percepções sobre o ambiente criativo. 
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2. CRIATIVIDADE, PROJETO E AMBIENTE  

 

Um rápido exame da história da pesquisa sobre criatividade sugere que muitas ideias e 

questões foram discutidas (e rediscutidas) por centenas de anos (ALBERT; RUNCO, 1999). No 

entanto, o compartilhamento do conhecimento tácito de algumas definições de criatividade 

contribuiu para uma discussão que muitas vezes sobrepõe visões diferentes, provocando uma 

série de "teorias implícitas", que explicam como as pessoas comuns pensam sobre a 

criatividade (FERRARI; CACHIA; PUNIE, 2009). Para a literatura, esses equívocos diferem das 

"teorias explícitas”, mantidas e cientificamente testadas por pesquisadores (Quadro 1). 

Quadro 1: Diferença entre teorias implícitas e explícitas sobre criatividade 

Teorias implícitas Teorias explícitas 

Limitada às artes Aplica-se a todos os assuntos 

Puro talento Habilidade a ser aprendida 

Divertida Trabalho duro 

Originalidade Tanto originalidade, quanto valor 

Sem conhecimento prévio É necessário conhecer o campo  

Descoberta repentina Habilidade de pensar 

Liberdade de descoberta Estimulação da descoberta 
Fonte: Adaptado de Ferrari, Cachia e Punie (2009). 

De acordo com autores como Boden (1999), Craft (2001) Beghetto e Kaufman (2007) e 

Cambridge (2011), entre os fatores determinantes para a disseminação do estudo da 

criatividade está a gradual mudança de foco da sociedade (ocidental) na busca por (e 

consequente proposição de) soluções geniais e transformadoras de situações históricas (que 

denominam “grande-C”) para questões que surgem das atividades cotidianas (conhecidas 

como o “pequeno-c”). 

Segundo esta literatura, não há uma idade específica para ser criativo, sendo evidente que, 

quando a família e a escola nutrem uma interpretação inovadora e significativa das 

experiências infantis, estão desenvolvendo um “mini-c” que, através do aperfeiçoamento, 

pode desenvolver-se até um nível “pro-c” de criatividade (quando a criatividade atinge nível 

profissional, refletindo suas criações em uma área de conhecimento/atividade, como, por 

exemplo, a profissão de arquiteto e urbanista). Desse modo, a criatividade pode ser ilustrada 

através de quatro níveis: “mini-c”; “pequeno-c”; “pro-C”; e “grande-C” (conforme a Figura 1). 
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Figura 1: Níveis de criatividade 

 
Fonte: Cambridge (2011). 

Entre as publicações recentes dedicadas a estudar a criatividade, observa-se a tendência 

a um tratamento integrador dos fatores pessoais (cognitivos, emocionais e motivacionais) e 

ambientais (sociais, físicos e culturais) que podem influenciar o potencial do indivíduo, os 

processos e as produções criativas. Nesse contexto, o crescente interesse pela temática por 

pesquisadores de vários campos, contribui, ao mesmo tempo, para a elaboração de estudos 

colaborativos interdisciplinares e para a fragmentação da pesquisa em subáreas específicas, 

principalmente quanto a abordagem empírica. 

De fato, a partir do momento em que as correntes da literatura sugeriam que a 

criatividade era uma habilidade presente, em um certo grau, em todo ser humano e poderia 

ser aprendida, treinada e aperfeiçoada através da prática, estudos voltados para as áreas 

artísticas e literárias se ampliaram para os ambientes científicos, escolares e de trabalho, 

estimulando os pesquisadores de disciplinas antigas, como Psicologia e Educação e algumas 

relativamente novas, como Neurociência, Marketing e Comunicações. 

Do ponto de vista dos grupos interessados, atualmente as diferentes perspectivas 

discutem questões psicanalíticas, comportamentais, educacionais, sociais e organizacionais 

do processo criativo, cabendo aos autores/pesquisadores de cada campo unir elementos ou 

dar especial enfoque a algum ponto de vista. A preocupação da presente pesquisa é o papel 

do ambiente sócio físico como contexto da atividade criativa, o que se justifica tanto pela 

compreensão do ambiente enquanto suporte do processo criativo, quanto pela discussão 

dentro da disciplina de ensino de arquitetura (no qual a habilidade criativa é entendida como 

intrínseca à atividade propositiva). 
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A fim de compreender a presença do conteúdo ambiental e arquitetônico nos conceitos e 

definições acerca do tema, bem como investigar as metodologias aplicadas no ensino do 

processo criativo, a pesquisa bibliográfica explorou três eixos temáticos: i) compreensão da 

criatividade; ii) processo criativo no projeto arquitetônico; e iii) contexto do ambiente criativo. 

Para a construção do estado da arte recorreu-se ao exame documental, tendo como universo 

de pesquisa livros, teses, dissertações e artigos publicados em eventos nacionais e revistas 

internacionais, organizados em referências principais e secundárias. 

Com relação às publicações online, cinco bancos de dados foram acessados: dois 

nacionais - a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)6  e a Coleção “Anais 

do Seminário Projetar”7; e três revistas eletrônicas internacionais - Journal of Creative 

Behavior (JCB)8; Creativity Research Journal (CRJ)9; e Thinking Skills and Creativity (TSC)10. 

Dentre as fontes nacionais, a escolha se justifica pelo papel fundamental do BDTD enquanto 

repositório de trabalhos acadêmicos brasileiros, e pelo reconhecimento dos Seminários 

Projetar como o principal evento brasileiro no campo do projeto. Por sua vez, a escolha dos 

periódicos se deve ao seu grande prestígio e ao fato de trazerem o foco na atividade criativa 

em seu título. 

Visando delimitar o atual estado da arte, optou-se por, nesse universo, recortar o grupo 

de publicações disponibilizadas entre 2000 e 2018. Os textos foram localizados por meio do 

recurso ‘busca’, no título, resumo ou palavras-chave. Para o BDTD e os anais do Projetar a 

procura focalizou os termos: “criar/crear”, “criação/creación”; “criad*” e “criativ*”. Nas 

revistas em língua inglesa, foram utilizaddos: “environment influence/press” e “architecture 

creativity”. Ao todo, foram localizados 551 textos (conforme Tabela 1), dos quais 152 estavam 

disponíveis para downnload11; dentre eles foram selecionados 82 para leitura integral, tendo 

como critério para escolha tratarem-se de trabalhos que se relacionassem explicitamente aos 

contextos ambiental e arquitetônico.  

 

                                                        

6 http://bdtd.ibict.br/vufind/ 
7 http://projedata.grupoprojetar.ufrn.br/dspace/ 
8 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21626057 
9 https://www.tandfonline.com/loi/hcrj20 
10 https://www.journals.elsevier.com/thinking-skills-and-creativity 

11 Nos periódicos internacionais nem todas as coleções estavam disponíveis para download gratuito no Portal de 
Periódicos da CAPES, como indicam os dados da Tabela 1. Apesar dessa inacessibilidade reduzir a possibilidade 
de um trabalho comparativo mais eficaz, não impediu a elaboração do estado da arte pretendido. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://projedata.grupoprojetar.ufrn.br/dspace/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/21626057
https://www.tandfonline.com/loi/hcrj20
https://www.journals.elsevier.com/thinking-skills-and-creativity
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Tabela 1: Quantitativo de artigos selecionados para leitura 

Fonte BDTD 
Anais do 

Seminário 
Projetar 

The Journal of 
Creative 
Behavior 

Creativity 
Research 
Journal 

Thinking 
Skills and 
Creativity 

TOTAL 

Termos de Busca  cria(r)/ (ç)/ (d)/ (t) 
environment influence - press /architecture 

creativity 
 

Localizados 70 56 123 225 77 551 

Disponível para 
download 

70 56 34 18 37 152 

Selecionados para leitura 21 24 18 6 13 82 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

A leitura dos textos localizados nessa revisão subsidiou a elaboração dos itens que seguem, 

relacionados a: evolução da compreensão do conceito de criatividade, processo criativo no 

projeto arquitetônico e contexto do ambiente criativo.  

2.1. Evolução da compreensão de criatividade 

De acordo com a revisão da literatura, o atual conceito de criatividade não foi definido ou 

apresentado de forma clara, precisa e em comum acordo ao longo dos anos. Para Tatarkiewicz 

(1987) a história do termo passou por quatro fases principais dentro da cultura europeia: 

clássica, teológica, artística e pancreacionista. Evolutivamente, o autor indica que se partiu do 

nada (nihil), quando o termo ainda era inexistente, até o período que a ação criativa passou a 

ser associada a tudo (omnia), ou seja, a ser aplicada a todos os campos de conhecimento 

(artes, filosofia, ciências e tecnologia) e no contexto das atividades e produções cotidianas.   

A distância temporal entre estas fases contribuiu para que a discussão do tema aparente 

ter sido escassa. Ressalta-se que na linguagem grega clássica não há termo que corresponda 

à ação de “criar” ou ao papel do “criador”, sendo a expressão “fabricar” associada à produção 

de algo. Apenas no latim a criatividade ganhou uma raiz etimológica, com o radical “creo”, 

porém seu significado correspondia praticamente ao mesmo do verbo que os gregos 

utilizavam e era pouco empregado por se associado ao vocabulário coloquial. 

Para Tatarkiewicz (1987), essa primeira fase correspondeu a quase mil anos em que os 

termos não eram empregados com frequência; apenas na segunda etapa no milênio seguinte 

seu uso aumenta. Porém, a palavra “criador” passou a ter seu significado exclusivamente 

associado à teologia, sendo sinônimo de Deus, pois apenas Ele seria capaz de dar existência 

as coisas a partir do nada. O sentido de criação como manifestação divina prevaleceu durante 

a Idade Média, ganhando força com a tradição Judaica Cristã e permaneceu hegemônico até 

o fim do Renascimento. 
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Apenas com o advento do Iluminismo, durante o século XVII, foram iniciados debates 

filosóficos mais frequentes sobre a associação da criação com a imaginação e a realização 

humana. No período, Thomas Hobbs e William Duff defendiam a criatividade como uma 

qualidade da genialidade, diferenciando-a do talento, por ser associada a fatores genéticos e 

condições ambientais (ALBERT; RUNCO, 1999; LUBART, 2007; DUARTE; DIAS, 2016). 

No século XIX, aconteceu a terceira fase da história do termo. Na época o “gênio criador” 

se converteu em sinônimo de artista, uma relação que seguiu a mudança de entendimento do 

conceito de “arte” em geral. Para se referenciar a esse artista específico, novas expressões 

surgiram, como “criativo” e “criatividade”, sendo este substantivo a essência do trabalho 

artístico, por ser intrínseco ao processo de concepção. 

Durante o século XX, outras áreas de conhecimento se dedicaram ao estudo da 

criatividade e sua aplicação para além da manifestação artística, permitindo que se atingisse 

a fase atual de interpretação do fenômeno. Desse modo, a perspectiva foi ampliada para toda 

e qualquer atividade humana, sendo criador aquele capaz de desenvolver habilidades para 

ver, ouvir e produzir através da sua individualidade e singularidade. 

Os contextos múltiplos em que foi usado, principalmente em termos culturais, provocou 

redefinições do conceito de acordo com as principais correntes de pensamento de cada 

período e escola, especialmente no campo da psicologia, que “tentou ao longo dos tempos 

unificar e compreender o comportamento do ser criativo e as razões da sua criatividade” 

(DUARTE; DIAS, 2016, p. 64). Mesmo havendo diferentes teorias e abordagens psicológicas 

sobre o tema, existem três entendimentos comuns apontados pelos pesquisadores da área 

(LUBART, 2007; ALENCAR; FLEITCH, 2003, 2009; TSHIMMEL, 2009; KAMPLYS; VALTANEN, 

2010; ALVES; CASTRO, 2015), quanto à evolução da sua compreensão no contexto ocidental 

contemporâneo: (i) estudos pioneiros; (ii) os 4 Ps; e (iii) introdução de termos auxiliares. 

O primeiro entendimento comum refere-se ao pioneirismo de Guilford (1950) como 

precursor da construção do significado prático de criatividade em bases psicológicas. A partir 

de seus testes e trabalhos publicados em meados do século XX, o desenvolvimento de novas 

abordagens permitiu que o conceito fosse sendo separado das descrições da antiguidade 

ligadas ao divino e ao gênio. Do ponto de vista cognitivo, passou-se a determinar que, sob 

certas condições, todos os indivíduos poderiam desenvolver e aprimorar aptidões criativas 

para diferentes complexidades de atividades. 
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A medida que a abordagem conceitual se solidificou, outros estudos empíricos 

contribuíram para a superação do conceito mítico de criatividade, principalmente em 

programas educativos sobre as personalidades e habilidades de pensamento de indivíduos e 

grupos criativos. Ao longo das décadas seguintes, essa ênfase no estudo focado nas pessoas 

provocou uma negligência na consideração de outros fatores contextuais, como as 

circunstâncias ambientais e consequências das produções. Os autores Duarte e Dias (2016) 

assinalaram cinco grandes teorias organizadas em três grupos dos estudos psicológicos, os 

quais estudaram a criatividade associada a fatores do inconsciente, doenças mentais, 

psicoticismo e vícios: (a) teorias de base psicanalítica; (b) teorias comportamentais; e (c) 

teorias humanísticas.  

O segundo entendimento comum aos teóricos teve origem nos anos 1980, quando a 

definição do conceito de criatividade passou a incorporar o cruzamento de quatro 

componentes-chave derivados dos “4 Ps” delimitados por Rhodes (1961): (i) uma habilidade 

fundamental do indivíduo – “person”; (ii) pressupõe atividade intencional – “process”; (iii) 

ocorre em um contexto ambiental específico – “press”; e (iv) envolve a geração de algo 

tangível ou intangível – “product”. Ao adotar essa consideração o autor argumentava que, 

como um fenômeno complexo, a criatividade não deveria ser estudada apenas a partir de um 

elemento, o indivíduo, e sim em sua relação com os demais. 

Com base nessa compreensão, os estudos nesse campo passaram a adotar uma 

perspectiva sistêmica. Dentre estas abordagens teóricas destacam-se: Teoria do Investimento 

em Criatividade, de Sternberg (1988, 1991); Modelo Componencial da Criatividade e Princípio 

da Motivação intríseca, de Amabile (1983, 1989, 1996); e Perspectiva de Sistemas, de 

Csikszentmihalyi (1990, 1996, 1999). 

O terceiro entendimento comum aos teóricos destaca termos acrescidos ao radical 

“criativo” (como “agente”, “potencial” e “processo”), contribuindo para novas interpretações 

que apontam para ambiguidades na maioria das definições, consideradas muito amplas ou 

vagas. Em seu artigo de revisão, Corazza (2016) destaca que essa problemática impede uma 

definição padrão de criatividade, que inclui termos inconclusivos como “inovação” e  

“efetividade” do produto criativo, palavras que deixam implícitas duas questões: (i) o 

momento no qual aquilo que foi criado está inserido, em termos temporais, culturais e 

ambientais; (ii) a quem cabe julgar esses valores, dada a subjetividade da mensagem e a 

maneira como foi expressada ou interpretada. 



28 

Assim é relativamente fácil definir em “marketing”, por exemplo, a presença da 
criatividade em uma campanha publicitária: ela se caracteriza pela inovação, seja ela 
quase total ou em detalhes bem perceptíveis. (...) Na Arte o conceito de inovação é 
muito simples, menos científico, vamos assim dizer. O julgamento é 
fundamentalmente subjetivo. Não há como classificar exatamente os graus de 
criatividade artística (MONTENEGRO, 2004, p.62). 

Avaliar a associação da criatividade com outros termos também foi o procedimento 

adotado no artigo de Williams, Runco e Berlow (2016), com o objetivo de mapear e 

correlacionar palavras-chave de resumos em artigos, resenhas e relatórios publicados entre 

1990 a 2015. Os autores aplicaram uma sequência de busca para encontrar as palavras mais 

comuns nos documentos e posteriormente agrupá-las em uma lista com dez temas-chave 

(Keyword Themes), conforme indica o gráfico da Figura 2. Ao se analisar o gráfico verifica-se 

que os dois principais temas de palavras-chave que permaneceram consistentemente entre a 

maior fração do total de artigos publicados em cada período, foram “inovação, trabalho e 

organizações” e “personalidade, inteligência e pensamento divergente”. 

Figura 2: Temas-chave das publicações sobre criatividade 

  
Fonte: Adaptado de Williams, Runco e Berlow (2016). 

A análise de Williams et al. (2016) contribui para demonstrar a amplitude temática e o 

processo dinâmico de compreensão das publicações sobre criatividade. Nota-se ainda que, 

apesar de o termo ambiente não estar explícito dentre os temas principais, na mesma época 

ele passou a ser investigado de modo recorrente nos espaços de trabalho e educacionais. 
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No caminho de um consenso nesse campo, Sternberg (1999), Mitjáns Martínez (2004) e 

Lubart, (2007) apontam para uma conceituação mais consistente, principalmente quando 

associadas as realizações de soluções (ideias ou produtos) que foram implementadas e são, 

ao mesmo tempo, “originais” e “apropriadas”, considerando as circunstâncias da natureza da 

tarefa, o processo criativo e a valorização dada ao produto pela sociedade ou domínio 

disciplinar, conforme a cultura e a época. 

2.2.Processo criativo no projeto arquitetônico 

Segundo Tshimmel (2009), para os projetistas uma perspectiva sistêmica da criatividade 

implica não apenas em trabalhos com equipes interdisciplinares e multiculturais, mas também 

no desenvolvimento de habilidades adequadas de aprendizado e comunicação. A 

complexidade dos processos criativos em projetos, aponta, comumente, para a necessidade 

de elaboração de um modelo processual único ou genérico, que serve para auxiliar o 

entendimento da natureza dos problemas (ALENCAR; FLEITCH, 2009; LAWSON, 2011). Porém, 

ainda não há um consenso sobre a efetividade de seguir apenas uma metodologia, como 

mostram os autores: 

Alguns escritores são da opinião de que existem muitos tipos diferentes de processos 
criativos (…). Outros escritores acreditam que existe apenas um único processo e que 
qualquer um que se torne criativo deve aprender a usá-lo. Outros ainda acreditam que 
há apenas um processo, mas que pensadores diferentes direcionam sua atividade 
mental para fins diferentes, respondendo assim por tipos diferentes de produtos 
(RHODES, 1956, p. 142).12 

Embora não exista uma unanimidade entre os projetistas quanto aos métodos mais 
apropriados para as soluções de projeto, há atividades ou habilidades que, 
independentemente do método de projeto escolhido, são comumente encontradas 
em boas práticas profissionais (...) e apresentam-se durante as fases da sequência de 
decisões (ANDRADE; RUSCHEL; MOREIRA, 2011, p. 99).  

Contudo, no que se refere à delimitação de um modelo do processo criativo, verifica-se 

concordância da literatura ao reconhecimento das quatro fases formalizadas por Wallas 

(1926), que, baseando-se nos textos do físico Helmholtz (1896) e do matemático Poincaré 

                                                        

12 Tradução livre da autora do original em língua inglesa: “Some writers are of the opinion that there are many 
different kinds of creative process (…). Other writers believe that there is only a single process and that anyone 
who would become creative must learn to use it. Still others believe that there is only one process but that 
different thinkers direct their mental activity to different ends, thus accounting for definitely different kinds of 
products” (RHODES, 1956, p. 142). 
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(1908) ao descreverem suas situações de solução de problemas, apontou como comuns a 

ambos as fases de: preparação; incubação; iluminação ou inspiração; e verificação (Figura 3). 

Figura 3: Quatro fases do modelo do processo criativo 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Wallas (1926). 

Neste modelo, a preparação requer esforço consciente e capacidade cognitiva para 

investigar, analisar e buscar soluções do problema. A incubação consiste em um trabalho 

inconsciente de conexão entre as ideias através do reexame dos dados pelo cérebro. A 

iluminação (ou inspiração), é a fase de transição da ideia do inconsciente para o consciente e, 

geralmente, acontece de maneira súbita e inesperada. O desenvolvimento consciente no qual 

a solução é revisada criticamente através de testagem é chamado de verificação. 

O reconhecimento das etapas do processo criativo tem como vantagem a possibilidade 

de relacionar técnicas que apoiam o diagnóstico dos problemas e soluções, ampliando o 

repertório dos projetistas e a concordância entre os pensamentos divergente e convergente. 

Para isso, é importante que o ensino de projeto ofereça e estimule a adoção de técnicas e 

ferramentas variadas, porque, apesar de existir um modelo aceito, ele já passou por críticas, 

adaptações e adições de fases, em decorrência da sua natureza dinâmica. 

2.2.1. Modelos do processo criativo em arquitetura 

Referindo-se mais diretamente à área do design e da arquitetura, Lawson (2011) e 

Kowaltowski et al. (2011) identificaram a importância do modelo de cinco etapas processuais 

delimitado por Kneller (1965, 1978), que adiciona a fase (0), de apreensão, às outras do 

modelo de Wallas (1926). Essa primeira noção corresponde ao reconhecimento da existência 

do problema e ao compromisso do projetista para resolvê-lo. Segundo os autores, ela é 

fundamental porque, é comum que os arquitetos iniciem o processo focado na manipulação 

de soluções, muitas vezes sem se esforçar para compreender a complexidade do problema. 

Para Silva (1998), o processo criativo na arquitetura é chamado de “projetação”, dado o 

caráter resolutivo, ou seja, de resposta adequada ao problema. Com isso, apresenta dois 
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estágios principais: busca e proposição dos aspectos formais; seleção e conexão das 

alternativas. Dado o caráter não hierarquizado entre eles, dois mecanismos de avaliação se 

integram ao processo: uma concomitante e outra realizada a posteriori. 

A possibilidade de realizar o primeiro estágio está apoiada no repertório (ou bagagem) de 

conhecimentos do projetista que através dessa busca, estimula a capacidade de criação e se 

torna apto a propor formas que satisfaçam o conjunto dos requisitos a serem cumpridos, o 

programa. De maneira sequencial (ou simultânea), a seleção é responsável por fazer 

associações algorítmicas ou heurísticas dos resultados, já a conexão, integra essas alternativas 

em uma representação da solução com “coerência formal”. 

É importante salientar que, para o autor, esses estágios do processo resolutivo não 

equivalem as etapas do processo projetual em arquitetura (programa, estudos, anteprojeto e 

projeto), mas correspondem ao modelo teórico, um fenômeno criativo, que quando atinge 

um grau de definição, desencadeia a execução da atividade profissional. Prática essa, 

consagrada e reconhecida tecnicamente pela norma nacional NBR-13532 (ABNT, 1995) com a 

sequência: levantamento de dados; programa de necessidades; estudo de viabilidade; estudo 

preliminar; anteprojeto; projeto legal; e projeto para execução. 

Montenegro (2004) também identificou quatro fases do processo criativo adaptadas a 

disciplina: pesquisa; associação; avaliação e representação. Suas etapas seguem uma lógica 

sequencial, sendo a primeira, referente a coleta de dados do problema, como fatores 

externos, espaciais e temporais, além de características pessoais.  

A segunda fase é de associação dos dados, nela o trabalho é realizado mental, 

graficamente e/ou plasticamente para formular partidos. Como essa etapa envolve atividade 

inconsciente e consciente (união das etapas incubação e iluminação de Wallas, 1926), o autor 

sugere que o projetista esteja preparado para documentar as soluções em qualquer ambiente. 

O terceiro estágio é de avaliação, portanto exige manipulação dos registros das ideias, já o 

último é de representação da solução escolhida, com definições formais, de cores, material e 

volumes. 

Considerando a separação do cérebro humano em dois hemisférios, o arquiteto Jorge 

Cruz Pinto (2007) defende que o ato de projetar acontece em cinco etapas que envolvem 

componentes emocionais e racionais: cognição; concepção; expressão; racionalização e 

apresentação (Figura 4). A fase de cognição é fundamental para reconhecimento e 
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representação da realidade física, construindo imagens necessárias para a seguinte, de 

concepção, construtora das ideias-imagens (croquis e esboços).  

A etapa de expressão é responsável por dar forma plástica ao que está emergindo do 

interior da mente, experimentando os elementos compositivos (plantas, cortes e 

perspectivas) que serão integrados e sistematizados no estágio de racionalização, responsável 

pelo rigor gráfico e técnico do projeto. Na apresentação, o que foi desenhado e modelado 

tecnicamente, permite a comunicação para a construção real. 

Figura 4: Representação do Processo Criativo através do cérebro humano 

 
Fonte: Cruz Pinto (2007). 

As cinco metodologias apresentadas são de grande alcance e possuem pontos em 

comum, flexibilidade de fases e algumas adaptações para o contexto do projeto arquitetônico 

(Quadro 2). Com base psicológica, não divergem na consideração de que o processo criativo 

demanda momentos de trabalho consciente (fases 0, 1, 4 e 5), sendo necessário para os 

raciocínios interpretativos e críticos, bem como inconsciente (fases 2 e 3), onde, em geral, as 

ideias são formadas. Além disso, consideram indispensável a avaliação das soluções (fase 4), 

para consolidar o resultado ou reanalisar os demais processos. 
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Quadro 2: Modelos de processo criativo 

Autores Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Wallas 
(1926) 

 
Preparação 

 
 

Incubação Iluminação Verificação  

Kneller 
(1965) 

Apreensão 
 
 

Preparação Incubação Iluminação Verificação  

Silva (1998)  

Busca e 
proposição 

 
 

Avaliação 
comcomitante 

Seleção e 
conexão 

Avaliação a 
posteriori 

 

Montenegro 
(2004) 

 
Pesquisa 

 
Associação  Avaliação Representação 

Cruz Pinto 
(2007) 

 
 

Cognição 
 
 

Concepção Expressão  Racionalização Apresentação 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Apesar da numeração que sugere uma certa sequência, estes processos não acontecem 

de forma estagnada ou independente, são interpenetráveis e as fases podem se sobrepor em 

diferentes momentos e durações. O fundamental é que a transição entre as etapas preze pela 

busca por uma lógica de raciocínio. Diante disso, as fases adicionais ao modelo de Wallas 

(1926), de apreensão do problema (fase 0) e apresentação da solução (fase 5), tornam o 

processo criativo mais próximo da realidade (Figura 5), pois enfatizam a relação do projetista 

com a solução criativa de problemas (OSBORN, 1957; MAHFUZ, 1984; ROOZENBURG; EEKELS, 

1991; ISAKSEN; DORVAL; TREFFFINGER, 1994) e a prática das atividades de “análise, síntese e 

avaliação”, comuns e frequentes na literatura sobre metodologia de projeto. 

Figura 5: Fases adicionais ao modelo original do processo criativo 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Wallas, (1926), Kneller (1965) e Cruz Pinto (2007). 
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A análise, síntese e avaliação são reconhecidas como bases da decisão projetual porque 

simplificam o caminho do processo criativo do modelo de Wallas (1926) em três etapas: a 

análise corresponde a compreensão do problema e ao ordenamento dos requisitos do projeto 

(fases 0 e 1); a síntese é caracterizada pelo momento de geração de ideias, marcada pelas 

tentativas de se encontrar soluções (fases 2 e 3); e avaliação (fase 4) envolve testagens e 

consciência crítica, assim como comunicação para outros (fase 5). Para ilustrar como essas 

três atividades acontecem, assim como nos modelos anteriores, alguns autores preferem 

adotar representações cíclicas ou em espiral (Figura 6), as quais enfatizam a interação 

constante e interdependência entre elas.  

No esquema de Broadbent (1973) a sequência em espiral parte do abstrato para o 

concreto, incorporando feedbacks e loops que causam uma dinâmica a cada nova decisão. 

Para Lawson (2011), as três atividades devem refletir a negociação entre problema e solução, 

sem peso hierárquico e podendo ou não seguir uma ordem cronológica, o que explica a forma 

triangular adotada. Por sua vez, inspiradas no primeiro, Ponzio e Machado (2015) 

desdobraram a espiral em quatro escalas de trabalho (conceitual, ambiental, pragmática e 

material), ganhando complexidade e definição a cada volta. 

Figura 6: Representações gráficas da relação análise, síntese e avaliação 

Broadbent (1973) Lawson (2011) Ponzio e Machado (2015) 

  
 

Fonte: Adaptado de Broadbent (1973), Lawson (2011) e Ponzio e Machado (2015). 

Para Ponzio e Machado (2015), os esboços iniciais nas fases preliminares do projeto se 

aproximam da dimensão abstrata, enquanto as testagens de materiais e detalhamento dizem 

respeito à concretização da proposta. Nesses esquemas é na síntese que a criatividade se faz 

mais presente, pois é nela que as ideias são geradas e selecionadas. Em sua dissertação, 

Mendes (2019) salienta que a chave para a evolução do ciclo está na presença de técnicas 

variadas para geração de ideias, as quais são capazes de aprimorar as decisões e a qualidade 

da solução. 
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2.2.2. Técnicas para geração de ideias  

Em geral, para cada etapa do processo criativo, podem ser aplicadas técnicas de apoio 

para deliberadamente acelerá-lo e torná-lo mais eficaz, o que também pode evitar (ou reduzir) 

os bloqueios criativos. Bianchi (2008) e Kowaltowski et al. (2011) compilaram cerca de 250 

técnicas para estimular a criatividade, desde a etapa de definição do problema até a de 

verificação das soluções. No entanto, paras as autoras, os métodos mais conhecidos e que 

oferecem ferramentas eficientes para auxiliar a criação são os de geração de ideias13, que se 

organizam a partir de 3 processos-base: combinação; associação e comparação (Quadro 3). 

Quadro 3: Métodos para geração de ideias 

 
Fonte: Bianchi (2008). 

Com interesse na inserção destes métodos no atelier de projeto e a fim de investigar a 

opinião dos docentes acerca das suas vantagens e desvantagens, Bianchi (2008) aplicou um 

questionário em universidades brasileiras e internacionais. Os resultados apontaram que, à 

exceção do TRIZ (Teoria da Solução Inventiva de Problemas), todos os métodos são aplicados 

na maioria das escolas, especialmente aqueles ligados a estímulos e referências visuais (como 

analogia, biomimetismo e mapa mental). O brainstorming (tempestade cerebral), 

reconhecido como uma das técnicas mais antigas é um dos mais mencionados, geralmente 

sendo aplicado a grupos, pois envolve a capacidade de gerar muitas ideias em pouco tempo e 

de julgar criticamente sua adequação/pertinência diante da questão-problema. 

Para os estudantes, dentre as vantagens da aplicação deste tipo de técnicas estão o 

aumento do repertório imagético e projetual, melhora da organização e compreensão das 

questões-problema, favorecimento da análise dos prós e contras de cada solução e estímulo 

                                                        

13 Convém destacar a diferença entre ideia (no singular) e ideias (no plural), reforçada por Boudon et al. (2000) 
ao discutirem as noções que envolvem a concepção projetual em arquitetura. Segundo Veloso “a primeira é fruto 
de um trabalho intelectual, com base na experiência e no conhecimento, relacionando intelecto com uma 
produção material concreta. (...). Já as segundas remetem a um conceito mais artístico, podendo surgir a 
qualquer momento em qualquer ‘criador’, com base em suas inspirações, convicções e crenças” (2011, pp.46-
47). De acordo com o contexto desta dissertação, no decorrer do texto, o termo será empregado no plural. 
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à reflexão e discussão em grupo. Ainda para eles, geralmente as desvantagens refletem 

alguma dificuldade de aplicar a técnica adequadamente, tais como: (i) nos métodos de 

combinação de ideias, a relutância em estabelecer ou relacionar os atributos, provocando 

perda de visão do conjunto geral; (ii) nos métodos associativos, a falta de iniciativa, tempo ou 

recursos para transpor as ideias para o projeto; e nas técnicas comparativas, o perigo de se 

recorrer a imagens “gratuitas” que se limitam à conexão meramente visual. 

Para essa fase inicial de criação, pesquisadores que investigaram como diferentes 

métodos de geração de ideias podem afetar a criatividade sugerem que existem diferenças 

significativas quando cada um é aplicado. Dentre as Teses e Dissertações, os estudos 

realizados na graduação em universidades brasileiras (MOSH, 2009; TRICHEZ, 2012), 

comprovam que as técnicas que usam de imagens como gatilho ou para descrever ideias 

influenciam a percepção sensorial e contribuem para o aumento do repertório pessoal. 

Contudo, dez anos após o levantamento de Bianchi (2008), é possível perceber que são 

poucos os trabalhos nacionais que exploram a análise ou aplicação desses seis métodos ou 

dos outros menos conhecidos, no campo da arquitetura. Publicações mais recentes sobre 

técnicas de geração de ideias são encontradas em revistas estrangeiras e apontam o que a 

autora já havia descoberto, uma “tendência maior por métodos que envolvem a participação 

em grupos, como crítica de trabalhos pelos colegas (14%), trabalhos em grupo (7%) e projeto 

de um dia, conhecidos como Charretes (14%)” (Idem, p.85). 

Os artigos dedicados a experiências colaborativas (ERBIL, DOGAN 2012; RAMARAJ; 

NAGAMMAL, 2016; BRATUŠKINS; TREIJA; BABRIS, 2018), analisaram o comportamento de 

graduandos de arquitetura ao participarem de modalidades de aprendizagem não-formal 

(tarefas abertas, escolas de verão, workshops, concursos), ou seja, fora da estrutura curricular. 

Os resultados apontam, que, por serem voluntárias, curtas e focadas no trabalho em equipe 

não hierárquico, essas atividades de extensão preparam para a vida profissional, pois sua 

abordagem é orientada ao contexto do problema e elas testam o conhecimento em ambientes 

reais. Além disso, o processo facilita a expressão de ideias, pois recorre ao diálogo intensivo e 

informal, o que exige constante transição entre o pensamento divergente (para as 

proposições) e o convergente (durante os questionamentos e a chegada ao consenso). 

Em se tratando de projeto arquitetônico também é pequeno o número de trabalhos 

propositivos sobre um modelo de processo criativo ou técnicas para geração de ideias. Nesse 

sentido destaca-se a proposta de Eilouti (2018), que combina componentes, processos, 
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métodos e abordagens conceituais em uma “octonary framework” (ou seja, uma estrutura 

oitavada - Figura 7) correspondente a um sistema integrado que consegue conectar todos 

esses aspectos. 

Figura 7: Componentes principais da estrutura oitavada 

 
Fonte: Eilouti (2018). 

A estrutura recebeu esse nome porque consiste em seis camadas, cada uma com oito 

componentes, que possibilita uma movimentação do processo saindo do sentido abstrato, o 

qual implica no processo de derivação conceitual, para a concretização, focada na tradução 

do conceito em componentes e elementos do projeto. 

Em termos de fases, o sentido seguido é: (1) identificação do problema, responsável por 

levantar questões sobre ele; (2) pesquisa, que analisa os dados; (3) derivação, no sentido de 

dedução do conceito através dos métodos de geração de ideias; (4) avaliação das soluções; 

(5) seleção da proposta; (6) tradução do conceito; (7) consolidação do que foi sintetizado por 

meio de protótipos; e (8) desenvolvimento e otimização do produto. 

Dentro do sistema, as principais etapas destacadas pelo autor (Quadro 4), também com 

oito aspectos, são as que exploram o uso de um ou mais métodos para geração de ideias (3), 

a conexão de todos os elementos do projeto em que o conceito pode estar rebatido ou 

expressado (6) e os fatores que o projetista precisa se preocupar durante a execução. O 

objetivo é alcançar a integridade, mas sem repetição de formas, e sim através do equilíbrio 

entre unidade e variedade, representando um critério crítico a ser considerado no projeto. 
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Quadro 4: Os oito aspectos das fases derivação, tradução e desenvolvimento 

Métodos de derivação conceitual Elementos traduzidos no projeto Fatores para preocupações  

Tema (história, poema, música, 
pintura, filme) 

Geometria (2D, 3D) 
Estética (isolada, agrupada, 
contextual) 

Analogia (formal, espacial) 
Layout (topologia, agrupamento, 
invólucro, sequência, circulação) 

Funcional (topológica, espacial, 
ambiental, circulação) 

Metáfora (significados, 
expectativas) 

Ajuste contextual (natural, urbano) Contextual (natural, urbano) 

Experiência (circulação, 
ergonomia, comportamento, 
afeições) 

Estilo (linguagem formal, referências 
históricas) 

Humanos (psicológico, 
ergonomia, comportamento, 
antropométricos)  

Simbolismo (memória, cultura) 
Tratamento da superfície (aberturas, 
cores, materiais, textura) 

Sociais (dentro ou fora da 
edificação, comunidade) 

Contexto (terreno, entorno, 
ambiente) 

Sistemas (natural, técnico, 
sinalização, segurança) 

Técnicas (naturais, tecnologia, 
sinalização, segurança)  

Esquema (geometria, materiais, 
tecnologia) 

Periféricos (paisagismo) Cultural 

Cenário (evento, usuários, 
performance, narrativa) 

Logo / Gráficos Materialização (obra, custo) 

Fonte:  Elaborado pela autora a partir de Eilouti (2018). 

Para testar a eficiência do sistema, o autor realizou um estudo de caso num edifício já 

construído, projetado pelo escritório de Zaha Hadid, comprovando o seu poder analítico. No 

entanto, sua validação requer aplicação futura na prática propositiva, em novas conceituações 

realizadas por estudantes de arquitetura. Mesmo assim, a análise do trabalho demonstrou 

que pesquisadores atuais ainda estão preocupados com a sistematização do processo de 

projeto em arquitetura, já que “se é mau começar a projetar dentro do molde teórico da 

Metodologia, poderá ser bem pior não ter método algum” (MONTENEGRO, 2004, p.52).  

A argumentação trabalhada nesse item influencia a continuidade dessa dissertação, 

notadamente para discussão nos capítulos de resultados, pois reforça que, apesar da 

dinamicidade do processo de projeto arquitetônico, o esforço da literatura em discutir 

modelos projetuais e técnicas para estimular a criatividade tem reflexo no cotidiano da sala 

de aula e no processo de aprendizagem dos estudantes. Ou seja, a comunidade acadêmica se 

mantém atualizada sobre o tema e tenta cultivar habilidades relacionadas à criatividade dos 

futuros arquitetos e ao contexto que a favorece. 

2.3. Contexto do ambiente criativo 

A percepção ambiental relaciona as experiências pessoais com os aspectos sócio físicos do 

entorno de um indivíduo em seu contexto imediato e dentro de uma atmosfera histórico-

cultural mais ampla (ITTELSON, 1978). A capacidade da pessoa de interpretar esses aspectos 

e atribuir significados e valores para um ambiente permite que se analise como ela se 
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relaciona com ele, possibilitando compreender as influências em seu comportamento e nos 

processos de apropriação espacial (KUHNEN; HIGUCHI, 2011). 

A aplicação da definição contemporânea da criatividade à perspectiva da relação pessoa-

ambiente ressalta a necessidade de se contextualizar tal produção no tempo, no espaço e na 

sociedade. Nesse sentido ressalta-se a pergunta de partida de Csikszentmihalyi (1988) ao 

abordar o tema ambiente criativo, a fim de fomentar novas interpretações, altera o modo de 

se encarar o problema, substituindo a questão “O que é a criatividade?” pela pergunta “Onde 

está a criatividade?”.  

Sob essa perspectiva, ao propor o Modelo do Sistema da Criatividade, Csikszentmihalyi 

(1990, 1996, 1999) indicou a importância de dois aspectos fundamentais: o domínio, que 

consiste em uma série simbólica de regras e procedimentos culturais compartilhados por uma 

sociedade particular; e o campo, um aspecto social, que inclui a comunidade produtora e 

avaliadora. Assim, a criatividade é entendida como um processo observado através das 

relações intercambiáveis entre a pessoa, o domínio e o campo (Figura 8). 

Figura 8: Modelo do Sistema da Criatividade 

 
Fonte: Csikszentmihalyi (1999). 

A partir da década de 1990 a relação entre as qualidades humanas e o contexto do 

ambiente foi disseminada em trabalhos que buscavam compreender as variáveis envolvidas 

(Quadro 5). Sob essa perspectiva, Woodman e Schoenfeld (1990) relacionaram a interação 

entre os antecedentes e as características de uma pessoa com as influências das situações 

sociais e contextuais. Por sua vez, Sternberg e Lubart (1995) acreditavam que a criatividade 
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seria fruto da presença completa de cinco traços pessoais, com contrabalanceamento do 

contexto ambiental, especialmente como julgador social.  

Para Mitjáns Martínez (1997, 2004), a criatividade é caracterizada pelas experiências 

culturais, sociais e históricas vivenciadas pelo indivíduo. Na compreensão da autora, embora 

sozinho o contexto ambiental não tenha poder de determinar uma ação criativa (pois não é 

possível estabelecer um perfil genérico de quem cria e da sua própria expressão criativa), os 

fatores sociais podem ser expressos em duas dimensões de influência, a macrossocial e a 

relacional, as quais oferecem tanto possibilidades quanto limites à criação. 

Quadro 5: Componentes da relação pessoa-ambiente na criatividade 

Autores Características pessoais Fatores ambientais 

Csikszentmihalyi (1990) 

• Composição genética 

• Talentos 

•  Experiência  

• Motivações 

• Domínio – cultural • Campo – social 

Woodman e Schoenfeld 

(1990) 

• Antecedentes 

• Capacidades cognitivas 

• Traços de personalidade 

•  Atitudes e motivações 

Influências contextuais: 

• Ambiente 

• Clima social 

• Cultura  

Influências sociais: 

• Recompensas 

• Avaliações 

Sternberg e Lubart 

(1995) 

• Inteligência 

• Conhecimento 

• Estilos cognitivos 

• Personalidade 

• Motivação 

• Contexto ambiental – julgamento social 

Mitjáns Martínez (1997, 

2004) 

• Motivação 

• Capacidades cognitivas  

• Abertura à experiência 

• Independência 

• Flexibilidade 

• Autoconfiança 

• Dimensão 

macrossocial - 

normas, códigos 

morais e de 

relação 

• Dimensão 

relacional – o papel 

do outro como 

incentivador ou 

limitador 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Considerando a estrutura dos quatro componentes-chave da criatividade – pessoa, 

processo, pressão ambiental e produto (os 4 Ps de RHODES, 1961) –, Klaus Urban (1995) 

decompôs os fatores ambientais em três escalas (Figura 9): (i) meta-ambiental, incluindo 

desenvolvimentos evolutivos, sociais e históricos da humanidade; (ii) macro ambiental, como 

as condições da sociedade, culturais e políticas da época; e (iii) micro ambiental, associada aos 

fatores locais socioeconômicos e de interação social direta. Para o pesquisador, tais fatores 

determinam o alcance, existência ou reconhecimento dos problemas dados ou auto 

detectados a serem resolvidos de forma criativa. 

 



41 

Figura 9: Interação entre os 4 Ps e as escalas ambientais 

 
Fonte: Urban (1995). 

Note-se que, o domínio e o campo também podem ser relacionados com essas escalas. 

Sendo assim, quando se trata de definir ambientes criativos, Csikszentmihalyi (1996) defende 

a necessidade de se distinguir o macro ambiente em que a pessoa vive (contextos cultural, 

social e institucional) do microambiente (espaço imediato em que produz), visto que as 

condições do primeiro são mais difíceis de serem controladas por um usuário. Já na escala 

menor, o microambiente pode ser planejado, projetado e alterado para servir às necessidades 

individuais e afetar positivamente as suas atividades, promovendo uma ambiência14 favorável 

para o estímulo criativo. Essas características serão discutidas nos itens a seguir. 

                                                        

14 O conceito de ambiência para criatividade ainda é pouco explorado na literatura, geralmente em visões gerais 
nas quais o termo se refere a efeitos morais e materiais que o espaço físico induz na percepção, comportamento 
e experiência de cada usuário (BESTETTI, 2014) a partir de dimensões subjetivas - padrões culturais de 
significação - e objetivas – sensações corpóreas e de conforto (MALARD, 1993) que provocam bem-estar, 
promovendo produtividade no ambiente de trabalho (FORMIGA, 2018). 



42 

2.3.1. Características do macro ambiente 

O macro ambiente é formado pelos contextos cultural, social e institucional nos quais a 

pessoa está inserida (e, portanto, vive). Como um importante componente, o contexto 

cultural pode provocar variações diretas no processo criativo, estando sua influência 

fortemente relacionada ao acesso que proporciona aos diferentes níveis de recursos 

existentes, tais como como teorias, informações, tecnologias e materiais. Além disso, a 

exposição às normas, condutas e tradições locais tende a variar de acordo com três aspectos: 

a aceitabilidade de uma cultura a outra cultura; sua adaptabilidade/resiliência às mudanças 

temporais; as possibilidades de expressão que aceita e oportuniza (LUBART, 2007). 

 Goswami (2008) ressalta que, a contemporaneidade tem tornado evidente uma 

importante dicotomia: as sociedades mais individualistas (como as norte-americanas e 

europeias) enfatizam a “criatividade exterior”, influenciando o comportamento de outras 

culturas ocidentais principalmente quanto ao estímulo ao progresso, novos deslocamentos e 

interações sociais; as sociedades vinculadas às civilizações do Oriente, fazem mais referência 

à “criatividade interior”, relacionando-a aos aspectos tradicionais de normas e obrigações. 

Segundo o autor, essas duas perspectivas implicam diferenças tanto no processo quanto nos 

comportamentos a ele associados.  

Em culturas ocidentais, como a nossa, a percepção da pessoa como ser autônomo 

influencia “o modo pelo qual o indivíduo vai procurar se diferenciar de outros membros de 

sua comunidade” (LUBART, 2007, p. 85) ressaltando diretamente em seu produto criativo, em 

termos de quantidade e originalidade das ideias. Nesse processo, há uma tendência para a 

ruptura com preceitos tradicionais e não conformidade com as normas locais. 

Segundo Csikszentmihalyi (1996), o ambiente onde a pessoa vive é importante para a 

atividade criativa porque permite ou dificulta o acesso ao domínio, a experimentação de 

novos estímulos e o contato com o campo de interesse. Em geral, no contexto macro 

ambiental, as pessoas que trabalham com atividades criativas tendem a se deslocar para 

ambientes (cidades, campos de estudo ou corporações) em que planejam trabalhar, porque 

entendem que ali há mais oportunidades relativas aos seus interesses, seja informações 

armazenadas, outras pessoas que já estudam ou trabalham a temática ou disponibilidade de 

recursos/tecnologia para fazê-lo, incluindo financiamento para o desenvolvimento de novas 

investigações/proposições. 
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No entanto, o autor ressalva que como as novas ideias não estão uniformemente 

distribuídas no espaço, o campo pode provocar altas pressões quanto ao desdobramento da 

criatividade, o que pode tanto estimular quanto provocar bloqueios psicológicos. Nesse 

sentido, a mudança para o centro das ações é altamente influenciada pelos recursos do lugar 

(tecnológicos, econômicos e informacionais), mas também depende das características 

pessoais. Ao pesquisar sobre isso, Fisher (1975) propôs que centros urbanos densos 

alimentam subculturas (conjunto de crenças, valores normas e costumes existentes em um 

sistema social) com “massas críticas”, estilos de vida e interesses mais do que cidades 

pequenas ou subúrbios e um dos fatores é a variedade de habitantes provocada pela 

migração.  

Além da alta e variada densidade populacional, o macro ambiente criativo concentra 

mão-de-obra qualificada, boa infraestrutura de comunicação e produção de informação, 

cultura tolerante à troca e constante difusão de novas ideias e tecnologias (BORJA, 2009; 

CRUZ, 2014). Tais características são fundamentais para alimentar a dinâmica das chamadas 

“economia e indústria criativas”, que tratam da transformação dos conhecimentos em 

produtos e serviços, abrangendo os aspectos socioculturais, mas também de mercado. Sob 

esse ponto de vista, em centros urbanos, acadêmicos ou corporativos é possível identificar 

setores e segmentos criativos (Quadro 6), o que permite a compreensão da direção e do 

crescimento dos investimentos.  

Quadro 6: Agrupamentos dos setores e segmentos criativos 

Setores criativos Segmentos criativos Atividades relacionadas 

Patrimônio Patrimônio e Artes Histórico, Cultural, Arquivos e Museologia 

Expressões artísticas Expressões culturais Artesanato, Folclore, Gastronomia, Pintura e Escultura 

Artes do espetáculo 
Música Música, Concertos, Shows e Festivais 

Artes cênicas Dança, Circo e Teatro 

Audiovisual e 
literatura (mídias) 

Audiovisual Cinema, Vídeo, Rádio, TV e Video Games 

Editorial Livros, Jornais e Revistas 

Criações culturais (de 
consumo) 

Moda Desenho de roupas e acessórios 

Design Projeto de produto e programação visual 

Arquitetura 
Planejamento e projeto de edificações, paisagens e 

ambientes urbanos 

Marketing Publicidade, Propaganda e Organização de eventos 

Tecnologia 

P&D Pesquisas e Experimentos  

Biotecnologia Bioengenharia, Biologia 

TIC Desenvolvimento de softwares, sistemas, TI e robótica 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de MEC (2011) e FIRJAN (2019). 
 

Cruz (2014) propôs um modelo explicativo do ambiente criativo urbano (Figura 10) que 

relaciona quatro dimensões: i) o desenvolvimento histórico da população; ii) a cultura urbana, 
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resultante das interações dessas pessoas; iii) as conexões em rede com outros setores a nível 

local, nacional ou internacional; e iv) as políticas públicas, que podem atuar sobre os 

potenciais criativos através dos seus investimentos ou restrições. Quando integradas, essas 

dimensões favorecem a manutenção e até mesmo o surgimento dos setores criativos. 

Figura 10: Modelo do ambiente criativo urbano 

 
Fonte: Cruz (2014). 

Para Johnson (2011), essas características urbanas também podem ser estendidas aos 

ambientes de mídia (internet e redes sociais) nos quais há alta probabilidade de estarem 

presentes os sete padrões que ele considerou existir em ambientes de fertilização de ideias: 

i) possível adjacente; ii) redes líquidas; iii) intuição lenta; iv) serendipidade; v) erro; vi) 

exaptação; e vii) plataformas. Dentre eles, essa dissertação destaca os de número ii, iv, vi e vii, 

como aqueles que mais se relacionam com sua temática.  

A “exaptação”, refere-se a alguém “toma emprestado” uma ideia, tecnologia ou produto 

de uso específico, tornando-o/a apropriando a uma nova função, diferente do original. A 

exaptação prospera porque acontecem colisões de diferentes campos de conhecimento que 

“convergem num espaço físico ou intelectual compartilhado” (Idem, p. 135) e, portanto, 

estimula a interdisciplinaridade. 

Como não há possibilidade de controle ou previsão desses acontecimentos nessa macro 

escala, isso estimula também outros padrões ambientais, como: a “serendipidade”, conexões 

acidentais, surpreendentes e improváveis, que completam intuições ou pensamentos que não 

tinham sido percebidos antes das colisões provocadas por esse ambiente; as “redes líquidas” 

de informações, sistema comportamental, que por não ser demasiadamente estável ou 
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instável, é capaz de manter as ideias num estado de fluidez que não as destrói imediatamente, 

preservando-as úteis até um tempo indeterminado;  e as “plataformas”, que, por sua vez, 

fazem as ideias emergirem a partir da reutilização de recursos (inventivos e econômicos) 

existentes em camadas ainda não exploradas.  

Ao classificar as descobertas e produções divulgadas nos últimos dois séculos e que são 

consideradas criativas em termos históricos, Johnson (2011) definiu quatro quadrantes (Figura 

11), a partir dos quais classificou os macro ambientes de criação: i) empresas privadas ou 

empreendedor individual que atuam para o mercado; ii) diversas empresas do mercado que 

interagem em rede; iii) cientista ou produtor isolado que compartilha suas ideias livremente; 

e iv) ambientes de código aberto (instituições públicas e de ensino), nos quais o sistema de 

rede colaborativo permite que os processos criativos sirvam de base para novas criações.  

A figura 11 revela o quarto quadrante (ambientes de código aberto) como o mais propício 

para a produção criativa. O autor explica que provavelmente isso se deve ao fato desse tipo 

de ambiente não depender do investimento do mercado, mas estar conectado em rede, o que 

promove interdisciplinaridade e correlação entre ideias do presente e do passado, as quais 

são livremente divulgadas, discutidas e reinterpretadas. 

Figura 11: Produções criativas de 1800 até 2010 divididas em quadrantes 

 
Fonte: Johnson (2011). 
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Com esse estudo, o autor acentua a discussão da dualidade entre ambientes abertos e 

controlados no processo criativo, destacando a necessidade de “equilíbrio entre  ordem e 

caos” (Idem, p. 56). Ele ainda argumenta que alguns dos sete padrões de fertilização de ideias 

também poderiam ser pensados em uma escala menor – “em nossos hábitos de trabalho e 

hobbies pessoais” (Ibidem, p. 20), quando o indivíduo se propõe a incluir essas relações em 

seu entorno imediato. Ressalta, também, que a ocorrência de situações inesperadas ainda se 

manterá incontrolável, e que a abertura para a oportunidade de elas acontecerem pode se 

aproximar das características flexíveis do microambiente. 

2.3.2. Características do microambiente 

Nos estudos voltados para a criatividade, geralmente o microambiente é abordado a 

partir da escala mais próxima do indivíduo – esferas familiar, educacional e de trabalho 

(corporativo ou individual) – podendo envolver diversas faixas etárias e estágios de vida. Para 

Mourgues et al. (2015), a criatividade pode ser desenvolvida (e estudada) desde cedo, embora 

não se espere que ela aconteça do mesmo modo na infância e na fase adulta. Além disso, um 

background com experiências positivas e reconhecimento da criatividade pessoal potencializa 

que ela venha a ser considerada em atividades futuras. 

Em âmbito familiar, apesar da diversidade de estudos sobre o papel da família 

(quantidade de irmãos, formação e estado civil dos pais, relação hierárquica e tipo de 

relacionamento estabelecido) no fomento à criatividade, a literatura aponta um 

comportamento positivo comum (LUBART, 2007; ALENCAR, FLEITCH, 2009; MOURGUES et al., 

2015): é preciso que o ambiente familiar seja, ao mesmo tempo, flexível e estruturado, a fim 

de que tanto ofereça independência e liberdade para escolhas individuais, quanto forneça a 

noção e possibilidade de discussão sobre normas e regras, pois tais fatores contribuem para 

elevar o grau de autoconfiança e habilidade comunicativa de seus membros.  

Amabile e Pillemer (2012) destacaram que, a medida que as pessoas iniciam suas 

interações para além da família, o contexto social passa a poder influenciar os componentes 

intrapessoais do comportamento criativo, especialmente a motivação intrínseca (composta por 

interesse, satisfação e desafio positivo). Segundo as autoras, o estresse surge quando as 

demandas externas (como alcance de metas, promoções e reconhecimento de status) fazem 

com que a criatividade seja colocada em segundo plano, pois o estado de exigência do 

ambiente pode transformar a motivação intrínseca em extrínseca, já que os objetivos de 
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recompensa sobressaem, de modo a controlar/limitar as opções de ação. Esse tipo de 

descoberta tem implicações importantes na preparação de um ambiente que encoraje as 

pessoas a realizarem tarefas que gostam e que não prejudiquem os seus esforços criativos. 

No contexto educacional, Alencar e Fleitch (2009) destacam que, de modo geral, os 

sistemas de recompensa devem ser evitados, pois dele fazem parte elementos inibidores da 

capacidade de desenvolvimento e expressão das soluções criativas, tais como: ensino voltado 

para o passado e ao mundo exterior; ênfase na reprodução e memorização; e dicotomia entre 

certo-errado quanto a resolução de problemas. Por sua vez, ao analisarem o ambiente de sala 

de aula Davies et al. (2013) apontam referências relacionadas a soluções de manipulação do 

espaço que se mostram eficazes na incitação à prática criativa e na redução dos elementos 

inibidores, tais como: 

• Possibilidade de flexibilidade espacial, com senso geral de mobilidade das aberturas, 

objetos e recursos; 

• Suporte do ambiente para atividades adequadas ao espaço, com separação em alta ou 

baixa intensidade produtiva e de acordo com a quantidade de participantes; 

• Aguçar as qualidades sensoriais através de microclimas com uso de luz, cor e som; 

• Estruturas para exibições e discussões regulares dos trabalhos em progresso;  

• Disponibilidade e a variedade de recursos e materiais que podem ser usados de 

diferentes maneiras; 

• Acesso visual ou físico a espaços livres para permitir contato com situações sociais e 

naturais diversas. 

Os mesmos autores (Davies et al., 2013) apresentaram outros estudos empíricos que 

analisaram fatores positivos para a criatividade, responsáveis por enriquecer o repertório 

criativo de crianças e jovens, tal como a visita a lugares pertencentes a diferentes contextos 

urbanos, rurais e naturais, pois permite uma visão crítica sobre a tomada de decisões e riscos. 

Além disso, em termos de socialização, o reconhecimento de lugares externos à escola 

promove o contanto com pessoas em condições diferentes, ampliando a percepção da 

necessidade de gerar produtos criativos que se adequem ao lugar e ao momento. 

Em pesquisa semelhante, Galewska-Kustra (2016) considerou a opinião de estudantes 

adolescentes que avaliaram o espaço físico escolar e indicaram características que, na visão 

deles, poderiam promover ou dificultar o processo criativo. Os ambientes pró-criativos 

ofereciam: silêncio, tranquilidade, privacidade e isolamento; mobiliários que permitem 
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comportamento livre (por exemplo, beber e comer enquanto trabalha); lugares disponíveis; 

acesso a computadores e à Internet; boa atmosfera, com condições para lazer e relaxamento; 

e presença de pessoas que podem ajudar ou promover inspiração. Por sua vez, as 

características físicas dos lugares não-criativos, foram: ruído, superlotação, pouca luz, 

umidade, falta de ar fresco, temperatura desconfortável, odores desagradáveis (cigarros, 

banheiros, comida).  

Os participantes ainda sugeriram alterações em seu ambiente escolar, tais como: 

elementos que tornassem a atmosfera do local menos formal, mais simples e confortável 

(poltronas, sofás, bancos); mudança de cores da parede em locais específicos, para torna-los 

“inspiradores”, “quentes” ou de “apoio ao foco”; elementos do design que introduzissem 

sensação de lazer; colocação de plantas naturais e janelas maiores proporcionando mais 

luminosidade. 

Em suas pesquisas em cursos universitários, Amaral (2006), Ribeiro (2006), Alencar e 

Fleitch (2009), Miller e Dumford (2014) e Daly et al. (2016) analisaram a percepção dos 

estudantes e/ou professores, verificando que, na opinião deles, o excesso de exigências e falta 

de integração curricular não têm encorajado o pensamento criativo. Como descobertas, os 

autores destacam que, para dar suporte a atividade criativa, o ambiente deve promover 

abertura social, proporcionar flexibilidade e liberdade de escolha pessoal, garantindo tempo 

e oportunidade para o desenvolvimento de ideias, além de voltar-se para a resolução de 

problemas do mundo real, sem limitar-se apenas a questões hipotéticas. 

Analisando especificamente as disciplinas de arquitetura e os estúdios/ateliers onde os 

estudantes passam a maior parte do seu tempo, Irouke e Ahianba (2013), comentam que uma 

simples variação do pé-direito já pode afetá-los, “o uso de tetos mais baixos pode melhorar o 

desempenho em tarefas orientadas para detalhes, enquanto tetos altos incentivam o 

pensamento criativo abstrato”15 (2013, p. 80). Os autores ainda recomendam que, caso se 

sintam “presos” ao tentarem resolver um problema de projeto, os estudantes devem “dar 

uma volta” para mudança de atmosfera (sendo preciso garantir que isso lhes seja possível). 

                                                        

15 Tradução livre da autora do original em língua inglesa: “For example, there is a claim that the use of lower 
ceilings (low headroom) can improve performance in detail-oriented tasks, whereas high ceilings encourage 
abstract creative thought” (IROUKE; AHIANBA, 2013, p.80). 
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No contexto de trabalho, a literatura acredita na possibilidade da criação de uma estrutura 

que facilite o desenvolvimento da criatividade com relação aos aspectos psicossociais, 

organização das atividades visando as relações cooperativistas e apoio de todas as escalas 

hierárquicas para facilitar o comportamento criativo. As revisões nesse campo realizadas por 

Lerdhal (2001), Colossi (2004) e McCoy (2005) identificaram elementos que podem 

caracterizá-lo fisicamente, que foram agrupados em cinco itens integrados: 

• Organização espacial - tamanho, forma, layout e a divisão do espaço, incluindo a 

configuração dos móveis e as rotas de acesso e circulação; 

• Detalhes arquitetônicos - materiais fixos ou removíveis, destinados a personalizar o 

ambiente (elementos decorativos, sinalizações, texturas e cores), atribuindo diferentes de 

níveis de complexidade visual e ornamentação estética; 

• Visuais - características observáveis dentro ou fora da área de trabalho, incluindo o que 

pode estar em espaços adjacentes e através das janelas, que podem ser íntimos ou 

panorâmicos e com elementos naturais (plantas, céu) ou construídos (paredes); 

• Recursos acessíveis e tecnologia disponível - equipamentos e serviços que suportam o 

uso do ambiente de trabalho pelos ocupantes, podendo ser manipulados (livros, internet e 

computadores), finitos e não recuperáveis (dinheiro e tempo) ou expansíveis e renováveis 

(conhecimento, interesse, entusiasmo e motivação); 

• Condições climáticas e geográficas - iluminação, aquecimento, ventilação e acústica, 

bem como localização urbana e implantação no lote. 

Os autores (LERDHAL, 2001; COLOSSI, 2004; MCCOY, 2005) comentam que esses 

componentes não são determinantes para que um indivíduo ou os membros de uma equipe 

sejam criativos, mas oferecem suporte para que suas habilidades sejam estimuladas. A 

organização espacial, por exemplo, tanto pode favorecer a autonomia e a interação, quanto 

fornecer privacidade em lugares específicos para facilitar a manutenção do foco e a 

concentração. Além disso, os detalhes arquitetônicos são dotados de significado e dão 

feedback de apoio ou distração, e a possibilidade de regulagem das condições ambientes 

proporcionam conforto, o que incentiva os indivíduos a se concentrarem e permanecerem 

realizando uma atividade por mais tempo. Nesse sentido, Colossi (2004) reforça: 
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(...) um ambiente, para ser considerado como criativo, deve atender a dois requisitos 
básicos, ou a pelo menos um deles: ser orientado para o comportamento criativo e 
apresentar características que facilitem o desenvolvimento de ideias e a inovação 
(implementação de ideias). Nem todo ambiente orientado para o comportamento 
criativo, dentro de uma análise minuciosa, poderá ser considerado como criativo, pois 
pode apresentar, predominantemente, características restritivas. Por sua vez, se 
predominam características facilitadoras, o ambiente pode ser considerado como 
criativo, mesmo que não seja necessariamente orientado para esse fim (COLOSSI, 
2004, p 36). 

Ainda sobre o ambiente de trabalho, a literatura (BRASIL, 2010; BESTETTI, 2014; 

FORMIGA, 2018), aponta os principais condicionantes da ambiência que podem ser adotados 

no espaço de produção e interação criativa (Figura 12). São eles: morfologia (representada 

pelas formas, dimensões e volumes que configuram e criam espaços); cinestesia (ligada a 

percepção do espaço por meio dos movimentos, superfícies e texturas); tratamento das áreas 

externas (em busca de oferecimento de qualidade visual e usabilidade dos espaços livres); 

privacidade e individualidade (entendidas na esfera da proxêmica16 referem-se à proteção da 

intimidade do indivíduo e prevenção do estresse); confortabilidade; e o conforto ambiental. 

Formiga (2018) explicita a distinção entre confortabilidade e conforto ambiental, 

conceitos que, apesar de próximos a questões subjetivas, diferem quanto ao tipo de bem-

estar que provocam: confortabilidade se relaciona com aspectos que oferecem familiaridade 

e relaxamento para as pessoas, enquanto o conforto ambiental é caracterizado por aspectos 

físicos do espaço, como temperatura, sons, iluminação, cheiros e cores. 

Figura 12: Condicionantes da ambiência no espaço de trabalho 

 
Fonte: Formiga (2018). 

                                                        

16 Termo definido por Hall (1966), proxêmica é “o estudo da estruturação do micro espaço humano” (p. 13), 
discutido com base em quatro escalas que influenciam o comportamento sócio espacial humano a partir da 
interação entre distâncias físicas, elementos perceptivos presentes e ações possíveis:  distância íntima, distância 
pessoal, distância social e distância pública. 
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Nos últimos vinte anos, com o avanço das discussões sobre a inserção da variável 

ambiente na compreensão da criatividade, autores do campo da arquitetura somaram outros 

conceitos ao tema. Tais abordagens incluem o suporte ambiental para as atividades e 

impactos no microambiente, possibilitando, especialmente, que cada pessoa se sinta 

confortável e mantenha relativo controle do espaço, de acordo com seu temperamento e 

estilo de trabalho (CSIKSZENTMIHALYI, 1996).  

Montenegro (2004) estudou especificamente dois fatores espaciais, a “redefinição do 

material” e o “isolamento”. A redefinição do material está relacionada com a adaptação de 

um objeto ou parte dele, transformando seu uso ou função. Para isso, é necessário que o 

indivíduo observe e manipule constantemente os elementos físicos do ambiente, seja 

relacionado ao que esteja produzindo ou àquilo já visualizou anteriormente. Esse fator está 

conectado ao princípio da “bissociação” de Koestler (1964), em que a superposição de coisas 

diferentes dá origem a outra nova, bem como ao conceito de “affordance” de Gibson (1986), 

que trata da interação recíproca entre o ambiente e o observador e resulta na possibilidade 

de diversas (re)interpretações das características de um objeto, permitindo o surgimento de 

novos significados. 

Quanto ao isolamento, o autor afirma que “o indivíduo criador precisa de um ambiente 

isolado, tanto do ponto de vista de coisas como de pessoas” (MONTENERGO, 2004, p.120) 

para manipular os pensamentos e as ideias. Essa teoria também foi abordada na investigação 

de Gardner (1996) sobre sete mentes criativas da era moderna17, na qual menciona que todos 

os envolvidos passaram por momentos de isolamento durante suas principais descobertas. 

Outros autores destacam que, na maioria das vezes, essa prática é limitada aos intervalos de 

criação, o que não exclui o compartilhamento das ideias com indivíduos apoiadores ou 

mentores. Além disso, o isolamento garante a regulação da privacidade e territorialidade, 

como argumenta Johnson: 

Projetos de escritório abertos um pouco menos ambiciosos têm sido cada vez mais 
reprovados nos últimos anos, por uma razão imperativa: as pessoas não gostam de 
trabalhar neles. Trabalhar num escritório aberto significa estar o tempo todo em 
público, o que revela ter tantos inconvenientes quanto trabalhar apenas num 
laboratório particular (JOHNSON, 2011, p. 56). 

                                                        

17 Gardner (1996) analisou em seu livro as histórias de vida de Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham 
e Gandhi, dedicando um capítulo para cada um destes personagens. 
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Dentre outros assuntos que estão emergindo nas investigações sobre criatividade, 

destacam-se aquelas relativas aos recursos do espaço e a adequação da tarefa, principalmente 

vinculadas aos elementos que remetem à teoria dos “ambientes restauradores” (KAPLAN; 

KAPLAN, 1989), em atendimento à necessidade de os indivíduos usufruírem de momentos de 

descanso e renovação da capacidade de atenção para desbloquear o inconsciente, geralmente 

em contato direto com a natureza. Nesse sentido, Csikszentmihalyi (1996) comenta que a 

“distração” provocada por paisagens permite que as pessoas vejam as situações 

holisticamente, pois o cérebro faz (re)associações que proporcionam novos pontos de vista.  

O estudo de Studente, Seppala e Sadowska (2016) se voltou para o efeito do contato com 

plantas vivas, da visualização de elementos da natureza e da cor verde sobre a criatividade, 

comprovando que, para as pessoas que trabalham com atividades visuais, os níveis de 

criatividade foram maiores nas condições em que entraram em contato direto com a natureza. 

Os autores explicaram esse resultado pelo fato dos processos ópticos estimularem o 

hemisfério direito do cérebro, que é associado ao pensamento divergente, ou seja, à 

capacidade de pensar sobre um problema a partir de diferentes perspectivas, o que aumenta 

a busca por novas ideias e associações (RUNCO, 2014). 

Apesar dos avanços nos estudos, um assunto ainda pouco aprofundado é a relação entre 

os ambientes e os diferentes momentos do processo criativo. Dependendo do estágio de 

criação no qual a pessoa esteja, o lugar pode influenciar de modo diferente o processo 

completo, já que em cada fase, os recursos, as necessidades cognitivas e de adaptação se 

modificam a partir de características específicas (GARCIA et al., 2019).  

No entanto, permanecem poucos exploradas as discussões que associam quais ambientes 

podem ser favoráveis para cada etapa do modelo de processo criativo. Neste campo, 

Csikszentmihalyi (1996) apontou que, nas fases de preparação e verificação, é necessário um 

espaço ordenado para gerenciar a análise do problema, enquanto na etapa de incubação, o 

deslocamento para lugares diferentes pode facilitar o trabalho inconsciente, devido aos 

desbloqueios provocados pela mudança de atmosfera. 

Independentemente da mudança de ambiente, Fleck e Kounios (2009), indicam que a 

incubação requer um período de tempo longe da atividade criativa específica, porque é 

“quando o indivíduo faz progressos no problema, geralmente via processos inconscientes, 
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quando está conscientemente engajado em outros pensamentos”18 (Idem, p. 431). O principal 

exemplo desse processo é o famoso momento “Eureca” de Arquimedes, apresentado por 

Johnson (2011) e outros autores. Uma possível explicação para isso se relaciona ao fato da 

pessoa que realiza tarefas em ambientes ordinários (como descansando na cama, tomando 

banho ou lavando a louça) estar fisicamente distante da “obrigação” de expressar suas ideias, 

embora o cérebro continue trabalhando em soluções e fazendo recombinações mentais. 

A mesma situação pode acontecer quando o indivíduo entra em contato com outras áreas 

de interesse, não exatamente relacionadas ao seu campo de estudo. Esses novos 

microambientes criativos permitem interações, a princípio aleatórias, entre pessoas e ideias 

de diferentes setores criativos e pode beneficiar a mente criativa. Para isso, podem ser 

planejados espaços com configuração espacial flexível baseada em zonas de atividade, 

dependendo do resultado desejado, como proposto por Lerdhal (2001), com coexistência de 

áreas para: i) reunião informal, ii) desenvolvimento de ideias; iii) construção; iv) jogo e 

desempenho; v) consulta de referências; e vi) relaxamento e reflexão. 

2.4.Considerações sobre o capítulo 2 

Este capítulo apresentou a primeira parte da base teórica da pesquisa, oferecendo as 

compreensões mais consolidadas e as mais recentes acerca da criatividade, em termos da 

evolução do conceito, sua presença no processo de projeto arquitetônico e sua 

contextualização em termos ambientais. 

Sobre a conceituação da criatividade destacam-se que, no contexto ocidental, algumas 

compreensões ligadas a “teorias implícitas” já não são mais sustentadas pela literatura, como 

aquelas que a restringiam a: atividade divina; atributo de um gênio; e talento exclusivo dos 

artistas. Por sua vez, as novas teorias admitem a criatividade como uma capacidade que pode 

ser desenvolvida por todos os indivíduos e em níveis diferentes, os quais variam de acordo 

com o tipo de atividade e reconhecimento da sociedade. Essa definição ampliou a percepção 

da criatividade, que passou a envolver quatro vertentes, reconhecidas como os “4 Ps da 

criatividade”: pessoa, processo, pressão (ambiental) e produto. 

                                                        

18 Tradução livre da autora do original em língua inglesa: Incubation – A period of time away from an unsolvable 
problem, “when the individual makes progress on the problem, likely via unconscious processes, while is 
consciously engaged in other thoughts” (FLECK; KOUNIOUS, 2009, p. 431). 
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Quanto ao processo criativo no projeto de arquitetura, apesar de algumas discussões 

serem mais precisas, outras seguem abertas e superficiais, e ainda não há um consenso 

metodológico nesse campo, embora a literatura reconheça etapas e técnicas que reforçam a 

dinamicidade do processo. Sob essa perspectiva, a criatividade é menos interpretada como 

uma atividade estática, passando a ser entendida como componente intrínseco das fases 

interpenetráveis de: apreensão do problema; preparação, geração e avaliação das ideias; e 

apresentação. 

Destaca-se que os acréscimos do aporte sobre as contextualizações do macro e 

microambiente criativos promoveram maior compreensão das influências sócio espaciais no 

comportamento humano: a escala maior (macro ambiente) se caracterizada por componentes 

não controláveis pelo indivíduo (cultura da época, centros das atividades, setores criativos e 

padrões de fertilização das ideias); a escala menor (microambiente) se distingue por recursos 

sócio físicos flexíveis de acordo com atividade criativa (em espaços familiares, educacionais e 

de trabalho). As duas esferas foram analisadas nesta pesquisa de mestrado, dadas as 

especificidades do Trabalho Final de Graduação (TFG) no curso de AU, que serão apresentadas 

no capítulo a seguir. 
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3. O TFG DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Foi a “cultura” profissional sobre avaliação que permitiu imaginar, bem ao feitio dos 
arquitetos e urbanistas, um trabalho ao final da graduação, capaz de permitir perceber 
a qualificação dos formandos para o futuro exercício profissional. (...) O exercício ético 
da profissão deve ser visto como exigência de uma determinada criatividade, de uma 
estética, e de um saber técnico, próprios aos arquitetos e urbanistas e que constituem 
a identidade disciplinar frente a si próprio, à sua categoria, e à sociedade à qual 
pertence (SILVA et al., 1994, p.16). 

O texto que inicia esse capítulo é parte do documento elaborado em 1994 pela Comissão 

de Especialistas de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (CEAU) para subsidiar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de graduação, regulamentadas no mesmo ano pela 

Portaria nº 1.770/94 (BRASIL, 1994). Na avaliação realizada na época, a CEAU constatava que, 

dada a crescente demanda de pedidos para abertura de novos cursos, era necessária a 

regulamentação do currículo mínimo e da infraestrutura oferecida pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES), pois existia uma clara preocupação com o fenômeno de “barateamento” dos 

cursos que prejudicavam as condições, principalmente, dos laboratórios e bibliotecas de 

arquitetura e o investimento na educação continuada e qualificação do quadro docente. 

Devido aos “rearranjos no mercado” provocado pela concorrência entre as IES públicas e 

particulares, a recomendação geral da CEAU era que, para manter indicadores de prestígio, 

fosse promovida anualmente uma avaliação e exposição nacional dos vinte e cinco “melhores 

e mais representativos” Trabalhos Finais de Graduação (TFGs). A intenção dessa divulgação 

visava aproximar o campo acadêmico e a sociedade profissional, implantando os TFGs como 

mecanismos avaliativos da formação do arquiteto-urbanista e objetos de divulgação da 

qualidade das IES, como é possível observar na citação: 

Para o formando representa um cartão de visitas para a vida profissional e um rito de 
passagem avaliativo das suas condições de exercício profissional. Para toda a área é 
uma oportunidade ímpar de avaliar anualmente o conjunto da produção de todos os 
cursos (SILVA et al., 1994, p.3). 

Arcipestre (2012) relatou que dois modelos de trabalho final, implantados a partir dos 

anos 1970, ofereceram bases para regulamentação do TFG na década de 1990: i) o Trabalho 

de Graduação Interdisciplinar (TGI) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (FAUUSP); e ii) O Trabalho de Titulação da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FA-UFRGS). Conforme previsto em ambos, o 

estudante tinha autonomia para propor, individualmente, no último ano do curso, um projeto 
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ou trabalho teórico de acordo com uma das áreas oferecidas. Ao final do desenvolvimento, 

ele era avaliado por uma comissão de qualificação, condição para obtenção do diploma.  

Tal “trabalho-síntese” era fundamental para valorizar a autonomia do estudante, bem 

como refletia as mudanças no perfil profissional do arquiteto-urbanista e se articulavam ao 

contexto de discussões sobre reformas universitárias. Nesse caminho, os debates que 

envolveram as instituições e a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo 

(ABEA), ampliaram a discussão geral no ensino de arquitetura e urbanismo e fortaleceram a 

compreensão do TFG como instrumento de aferição qualitativa dos discentes e do curso no 

contexto contemporâneo. 

Conforme o processo de consolidação, o TFG passou por momentos de regulação e 

readequações normativas dentro do Curso de Arquitetura e Urbanismo (CAUs), que serão 

explicitadas no breve histórico do tópico 3.1 (a nível nacional) e no 3.2 (com relação ao modelo 

aplicado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Assim como passou por mudanças 

legislativas, o TFG também foi alvo de críticas recentes, principalmente quanto ao seu 

conteúdo, formatação e relação entre docente e discente, sendo alguns desses aspectos 

apresentados na parte 3.3 desse capítulo. 

3.1.Breve histórico do TFG no Brasil 

Embora a análise do contexto histórico do ensino em Arquitetura e Urbanismo não seja 

objeto deste trabalho, é necessário fazer uma breve retrospectiva de experiências prévias à 

regulamentação oficial do TFG na década de 1990. Suas origens contribuíram para a 

interpretação contemporânea de sua adoção como exame apropriado para analisar as 

competências do futuro projetista de arquitetura e planejamento urbano, pois: 

No Brasil, a origem do ritual de passagem de aprendiz de arquiteto à categoria de 
profissional acontece desde a época Brasil Colônia, de modo geral recorrendo à 
apresentação de algum objeto ou produto relacionado ao ofício, desde uma obra 
executada (como acontecia nos primeiros séculos, seguindo a tradição portuguesa) 
até elaboração de uma maquete ou de um projeto gráfico (prática consolidada com a 
vinda da Escola de Belas Artes e o surgimento das Escolas Politécnicas). Atualmente, o 
Trabalho Final de Graduação (TFG) é parte essencial do processo avaliativo do 
aspirante a arquiteto e urbanista (VELOSO, 2011, p.11). 

Apesar da dicotomia “artística x tecnicista” que caracterizava as Escolas de Belas Artes e 

Politécnica, a literatura aponta que ambas as vertentes sofriam fortes influências do ensino 
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francês, principalmente quanto ao processo de concepção, através do partido arquitetônico19 

e realização das atividades em ateliers (MAHFUZ, 1995; CORONA-MARTINEZ, 2000; PINHEIRO 

JR., 2006; ARCIPESTRE, 2012). Outra herança francesa foi a prática de concursos de projetos, 

vistos como coroamento do ensino.  

Alguns desses autores apontam que o “Grande Prêmio de Roma” foi um precursor do 

TFG, já que era uma prática da Escola de Belas Artes de Paris que permitia ao ganhador de 

cada área de conhecimento (pintura, escultura, arquitetura, estamparia e composições 

musicais), através do envio de uma produção acadêmica, complementar seus estudos em 

Roma. E, apesar dos projetos do concurso não estarem completamente atrelado a realidade 

profissional, a vitória garantia que o estudante, ao retornar a Paris, participasse de algum 

cargo público, no ministério da construção ou na própria Escola. 

No Brasil, a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro promovia concursos periódicos, sendo 

o anual com oferecimento de uma viagem à Europa aos ganhadores para aperfeiçoamento 

após a formatura. No entanto, ao longo dos anos, o estudante que regressava, não recebia o 

mesmo prestígio, já que os arquitetos-engenheiros da Escola Politécnica paulista tinham mais 

oportunidades no mercado de trabalho, diante dos novos ideais de modernidade do início do 

século XX. 

Nas décadas seguintes, a busca pelo reconhecimento da arquitetura como profissão 

influenciou a fundação de novos cursos, que procuravam uma abordagem multidisciplinar, 

integrando teoria e tecnologia. Assim, “a grande maioria dos currículos estruturava-se a partir 

das disciplinas de projeto, espinha dorsal dos cursos” (ARCIPESTRE, 2012, p. 58), o que 

influenciava a apresentação de um projeto arquitetônico no final da graduação, que poderia 

ter denominações como Tese de Graduação, Trabalho de Tese, Trabalho de Titulação, entre 

outros (ZANETTINI, 1980). 

Com o passar do tempo, o Trabalho Final de Graduação (TFG) foi regulamentado 

oficialmente pelo Ministério da Educação através da Portaria nº 1.770 de 1994 (BRASIL, 1994). 

A previsão era que não fosse tratado como disciplina, mas como atividade exigida para avaliar 

as condições de qualificação para conclusão do curso e obtenção do diploma para exercício 

                                                        

19 “Para a tradição acadêmica, o partido é um esquema diagramático de um edifício, uma ideia conceitual 
genérica, carregando consigo, ao mesmo tempo, as noções de reunião e divisão” (MAHFUZ, 1995, p.16). Desse 
modo, ele “fixa a concepção básica de um projeto, a sua essência, em termos de organização planimétrica e 
volumétrica, assim como suas possibilidades estruturais e de relação com o contexto” (MAHFUZ, 1995, p.21).   
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da profissão. Desse modo, na organização das diretrizes curriculares era parte 

interdependente do conteúdo mínimo: 

a) Matérias de Fundamentação, constituindo-se em conhecimentos fundamentais e 
integrativos de áreas correlatas;  

b) Matérias Profissionais, constituindo-se em conhecimentos que caracterizam as 
atribuições e responsabilidades profissionais;  

c) Trabalho Final de Graduação (BRASIL, 1994, art. 2º). 

Portanto, o TFG deveria ser realizado “ao final do curso e após a integralização das 

matérias do currículo mínimo” (BRASIL, 1994, art. 6º). Com a Portaria oficialmente aprovada, 

ele passou a ser caracterizado como uma atividade individual, com temática livre, escolhida 

conforme as atribuições profissionais, elaborado com suporte da orientação de um professor 

arquiteto-urbanista (vinculado ao departamento, curso ou escola/faculdade) e submetido a 

uma banca de avaliação. 

Em 2006, a Resolução CNE/CES nº6/2006 (BRASIL, 2006) instituiu revisão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, e o 

TFG passou a ser nomeado “Trabalho de Curso”, contudo, na maioria das instituições 

brasileiras, ainda persiste a denominação inicial, TFG, que será adotada nessa dissertação. 

Dentre as mudanças no texto do documento, as “matérias de fundamentação e profissionais” 

da Portaria nº 1.770/1994 (BRASIL, 1994) passaram a ser denominadas “núcleos de 

conhecimento” e se antes eram tratadas com interdependente ao TFG, a nova resolução 

recomendou que os conteúdos das partes se interpenetrassem. 

Na resolução mais recente das DCNs, nº2/2010 (BRASIL, 2010), as modificações se 

voltaram para a obrigatoriedade de orientação e avaliação por um arquiteto-urbanista. Nos 

textos anteriores, apenas quem tinha essa formação era responsável por essas competências, 

mas na revisão de 2010, ficou a critério de cada Instituição a possibilidade de escolha de um 

professor orientador ou membro externo da banca que não fosse arquiteto-urbanista, 

favorecendo a atribuição a profissionais de áreas afins, com conhecimentos sobre a temática 

teórico-prática que o estudante estiver centrado. 

Sendo assim, o documento nacional possibilitou a cada IES a definição de metodologias 

próprias para elaboração e avaliação do TFG. Como consequência, a literatura (MARQUES; 

LOUREIRO, 2009; MACEDO, 2010) destacou dois comportamentos diferentes para 

apresentação dos trabalhos finais: i) modelo tradicional, continuado por cursos que existiam 

antes da portaria nº1.770/1994, os quais apelam para descrições visuais e, para a banca final 
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são predominantes os arranjos em painéis; e ii) moldes cientificistas, praticados por 

departamentos com cursos criados após os anos 1970, onde é seguida à risca a recomendação 

legislativa federal para que o trabalho “envolva todos os procedimentos de uma investigação 

técnico-científica” (BRASIL, 2010, art. 6º, § 3º), no qual o material gráfico é acompanhado por 

memorial explicativo/justificativo da proposta.  

Para Veloso (2011), essa dualidade pode ser considerada um resumo simplista, pois há 

vários outros exemplares de apresentação do produto final em IES brasileiras, havendo 

divergência quanto ao rigor da formatação do TFG e conteúdo dos discursos gráficos e 

textuais, por causa da divisão da atividade em dois semestres (influenciada pelas DCNs que 

preveem a realização do TFG em um ano). Assim, dependendo da escola/universidade em 

análise, entre os produtos finais de cursos de graduação brasileiros no campo da AU podem 

ser observados: i) conjunto de monografia da proposta, material gráfico e painéis-síntese do 

trabalho; ii) memoriais acompanhando material gráfico; iii) painéis/banners, que mesclam 

imagens e textos do projeto; e iv) apenas material gráfico (pranchas de desenho) sem 

informações sobre o conteúdo apresentado no encerramento do primeiro semestre. 

No caso do CAU-UFRN, é exigido um padrão documental para os TFGs de natureza 

propositiva. No final do 9º período é entregue um Plano de Trabalho (PTFG), com à formulação 

do tema, objeto, problemática, estudos teóricos e/ou de referência para o projeto. No 10º, 

para exame da banca final são elaborados dois volumes: (i) um memorial descritivo, que segue 

a estrutura de uma monografia final (como das ciências sociais e exatas); e (ii) representação 

gráfica da proposta, semelhante ao que os profissionais de mercado elaboram para 

licenciamento e aprovação do projeto (em nível de estudo preliminar, anteprojeto ou projeto 

executivo), dependendo do objeto trabalhado e dos objetivos definidos no PTFG. Como essa 

é a instituição selecionada como universo de estudo desta dissertação, os detalhes do seu 

regulamento serão apresentados no próximo item. 

3.2.O regulamento do TFG do CAU-UFRN 

No CAU-UFRN o Trabalho Final de Graduação é adotado desde a primeira turma formada, 

em 1978, tendo passado por diversos projetos pedagógicos, bem como formatos e 

regulamentações de TFG. O atual Regulamento surgiu a partir de adequações no documento 

anterior que foram aprovadas em 2018, com base no texto do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do currículo vigente A5 (DARQ/UFRN, 2006). O PPP-A5 foi redigido em vias de se 
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adequar à Resolução CNE/CES nº6/2006 (BRASIL, 2006), portanto seus princípios foram 

estabelecidos em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), como: 

1) a integração vertical e horizontal das disciplinas obrigatórias do Curso; 
2) o agrupamento dos diferentes conhecimentos que compõem a formação do 
arquiteto e urbanista em cinco grandes áreas de conhecimento, mais as inter-áreas;  
3) o caráter generalista e interdisciplinar da formação profissional em nível e 
graduação; e, finalmente,  
4) o Trabalho Final de Graduação (TFG) como momento privilegiado de 
aprendizagem e de aplicação dos conhecimentos obtidos ao longo do curso 
(DARQ/UFRN, 2006, p. 34). 

Conforme a atualização das DCNs pela resolução atual nº 2/2010 (BRASIL, 2010), o 

colegiado do CAU-UFRN reconheceu a necessidade de revisar o regulamento interno do TFG. 

Dentre os esclarecimento sobre as atividades introdutórias ao TFG, é previsto que no 9º 

período aconteça uma divisão da sua carga horária em: i) componente curricular, com 45 

h/aula, “Introdução ao Trabalho Final de Graduação I” (ITFG1); e ii) atividade integradora de 

formação, com 15 h/aula, “Introdução ao Trabalho Final de Graduação II” (ITFG2), que 

possibilita aos professores compreender os temas, objetivos e justificativas dos estudantes e 

firmar o comprometimento de instrução através da assinatura da “Carta de Aceite” para 

desenvolvimento do TFG ao longo do período subsequente, o 10º, como mostra o trecho: 

Será proporcionado aos(as) Orientadores(as) indicados um primeiro contato com seus 
possíveis orientandos, no semestre anterior ao desenvolvimento do Trabalho Final de 
Graduação (TFG). Isso se dará ao ser ministrado cinquenta por cento (50%) do 
conteúdo do componente curricular ITFG 01, quando haverá uma sessão de 
apresentação coletiva dos Planos de Trabalho (...) (CAU/UFRN, 2018, p. 4). 

Quanto ao conteúdo do TFG, prevalece o entendimento de que em trabalhos cujo 

objetivo principal seja a elaboração de uma proposta de arquitetura, urbanismo e/ou 

planejamento regional, deverá ser apresentado uma versão escrita exigindo definição de 

problemática, objetivos e justificativas, bem como vasta pesquisa teórica e explicação dos 

procedimentos metodológicos, com capítulos de desenvolvimento do referencial teórico e 

problematização, além de uma parte gráfica, com o seguinte conteúdo mínimo: 

• Tratamento estético, funcionalidade, técnica e instalações; 

• Aplicação adequada dos princípios de conforto ambiental; 

• Levantamento topográfico e conhecimento dos princípios estruturais; 

• Padronização das pranchas, qualidade do desenho, uso de cores e 
perspectivas ou outros recursos gráficos; 

• Apresentação de plantas e/ou mapas, cortes, fachadas e detalhes, 
devidamente cotados, perspectivas e maquetes eventualmente necessárias, 
de acordo com a aquiescência do orientador e a colaboração da pré-banca 
(CAU/UFRN, 2018, p.10). 
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Sobre a definição dos orientadores, o regulamento reformulado indica que o professor, 

escolhido pelo estudante, deve ser membro do Departamento de Arquitetura (DARQ), e caso 

não seja arquiteto-urbanista, deve-se incluir um co-orientador que o seja. Além disso, 

recomenda um quantitativo de formandos a serem acompanhados, de acordo com suas 

atribuições na Graduação (máximo 3) e Pós-Graduação (máximo 2), para não haver sobrecarga 

ao docente e prejuízo nas orientações, indicando também uma periodicidade de encontros 

semanais, para acompanhamento integral do formando. 

Entre a 8ª e 10ª semana do semestre (50% a 65% da carga horária), é obrigatória a 

realização de uma pré-avaliação organizada em grupos, comumente conhecida como pré-

banca. Eles são constituídos por cerca de quatro a seis estudantes, que devem apresentar o 

trabalho em desenvolvimento à três professores do CAU, geralmente sendo um o próprio 

orientador. Além de exibir o seu andamento, cada formando deve assistir as demais 

apresentações e comentários do grupo, já aos orientadores é delegado o papel de: 

 a) Verificar se os PTFGs estão sendo cumpridos, emitir recomendações e sugerir 
eventuais mudanças, de acordo com cada caso específico; 

b) Indicar os alunos que poderão se submeter às bancas examinadoras finais do 
semestre em curso e aqueles que deverão adiar seu prazo para o semestre seguinte; 

c) Atribuir conceitos em conjunto, sendo: A – o trabalho tem condições de ser 
apresentado para a defesa; B – o trabalho tem condições de ser apresentado para a 
defesa com adequações; C – o trabalho tem condições de ser apresentadas para a 
defesa com adequações substanciais; D – o trabalho não tem condições de ser 
apresentado para a defesa. 

d) Participar das decisões coletivas quanto às questões pendentes ou que requerem 
um debate mais amplo (CAU/UFRN, 2018, p.8). 

Na 17ª semana letiva é iniciado o período de entrega do TFG à coordenação do curso, que 

é responsável por encaminhar o(s) volume(s) impressos para análise dos membros da banca 

examinadora final. Nesse intervalo entre entrega e encaminhamento, o regulamento prevê 

um prazo de 48 horas para análise e aceite final pelos orientadores, apenas após a 

confirmação, as bancas são cadastradas. Cada uma é composta por: um convidado externo, 

“arquiteto e urbanista não professor do DARQ da UFRN, com atuação em área compatível com 

o tema do respectivo TFG a ser examinado” (CAU/UFRN, 2018, p. 9); um membro interno, 

professor do departamento e, de preferência, que tenha participado da pré-banca; e o 

orientador. Em casos de co-orientação, esse segundo professor(a) não compõe a banca, sendo 

facultativa a inclusão dos seus comentários. Quanto a esse momento de avaliação: 
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Todos os membros da Banca Examinadora Final devem avaliar o trabalho apresentado, 
levando em consideração seu PTFG, os pareceres da Banca de Pré-avaliação e os 
critérios de avaliação estabelecidos para o TFG (...). No entanto, cada membro tem a 
liberdade de desconsiderar alguns desses critérios e acrescentar outros quando achar 
necessário e conveniente (CAU/UFRN, 2018, p.11). 

Com relação a aprovação final, apesar de ser avaliado ao longo do desenvolvimento 

projetual, através de pareceres do orientador e da banca de pré-avaliação, o formando só é 

considerado apto a colar grau ao obter nota da banca final igual ou superior a 5,0, após a 

apresentação oral, que acontece na 19ª semana do semestre letivo, e depósito da versão final 

do TFG no Repositório Digital da Biblioteca Zila Mamede (BCZM). 

Diante dessa configuração um tanto burocrática, a literatura (MARQUES; LOUREIRO, 

2009; MARQUES; MACEDO; SOUZA, 2011) destaca um comportamento comum e falho do 

modelo do TFG da UFRN. Para os autores, apesar da carga horária introdutória no 9º período 

ser planejada para dar subsídio a elaboração, os estudantes comumente não terminam de 

redigir o volume escrito antes de finalizarem o gráfico, principalmente porque precisam fazer 

adequações apontadas nas avaliações da pré-banca e banca final. 

À simulação de um documento de um profissional no mercado de trabalho, o TFG da 
UFRN adiciona aquele do resultado de uma pesquisa científica. O modelo instaurado 
é direcionado para isso: num primeiro semestre, na disciplina “Introdução ao Trabalho 
Final de Graduação (ITFG)”, o concluinte faria a pesquisa, nos moldes das ciências 
exatas e da natureza, reuniria os tais “condicionantes” e aprofundaria o embasamento 
teórico-metodológico, e no semestre final apresentaria o produto como conclusão 
(MARQUES; MACEDO; SOUZA, 2011, p. 144). 

As exigências do nível de representação também foram apontadas como problemática 

desse modelo pois a semelhança com documentos da realidade profissional provoca, na 

concepção dos projetos a necessidade de justificar soluções formais através de argumentos 

que seguem aspectos funcional/programáticos, legais/jurídicos ou físico-ambientais, 

considerados “restrições ao livre exercício projetual” (VELOSO, 2011, p. 18), que “bloqueia 

eventuais desvios criativos” (MARQUES; MACEDO; SOUZA, 2011, p. 150). Dessa maneira, 

algumas das principais discussões quanto aos impactos dos modelos de TFG foram reunidas 

no tópico seguinte. 

3.3.O TFG de projeto arquitetônico 

Diante da consolidação das regulamentações do TFG, reflexões e discussões a respeito 

dessa atividade obrigatória tem crescido desde as duas últimas décadas em eventos nacionais, 

como os organizados pela ABEA (ENSEA e CONABEA) – e os Seminários PROJETAR, congresso 
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fundado pelo homônimo grupo em 2003, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da UFRN (PPGAU/UFRN). Tal comportamento se reflete nas 

produções de Teses e Dissertações, algumas também ligadas ao PPGAU/UFRN e, as demais, 

desenvolvidas em universidades das regiões sudeste, sul e nordeste, sendo as primeiras 

publicações, vinculadas aos programas de pós-graduação em Educação. 

Com isso, os caminhos de pesquisa são diversificados, mesmo assim, é possível perceber 

a ênfase no estudo de TFGs que elaboram projetos arquitetônicos, já que ainda é o tipo que a 

maioria produz. As áreas de enfoque são: i) influência das atualizações das regulamentações 

nos currículos dos CAUs e nos TFGs (MALACRIDA, 2004; ARCIPESTRE, 2012; CAVALCANTE, 

2015); ii) correspondência entre o conteúdo e referências do TFG e a proposta projetual 

(PINHEIRO JR, 2006; MACEDO, 2010; SÁ, 2014); iii) relação docente-discente (MARQUES, 

2010); e iv) especificidades quanto a estratégias de representação e expressão projetual 

(OLIVEIRA, 2015; BALBI, 2018).  

Apesar desses trabalhos não associarem a elaboração de TFG com a criatividade, alguns 

discutem que esses estudantes se encontram em processo de autonomia criativa, o que 

oferece maturidade para lidar com questões como: projetar individualmente; liberdade de 

escolha do tema e do sistema construtivo e; flexibilidade de tempo. Mas, ao mesmo tempo, 

percebem que há uma rigidez maior quanto aos aspectos da realidade construtiva, que podem 

limitar o trabalho criativo para atender questões de viabilidade econômica, condições 

ambientais e prescrições urbanísticas. 

A partir dessa bibliografia e da complementar, alguns dilemas foram extraídos, 

principalmente com relação a aprendizagem do processo de projeto no curso de arquitetura 

e o papel de formar para o mercado ou para soluções hipotéticas e criativas. A repercussão 

disso se dá em problemas expressos no comportamento dos estudantes, de orientadores e 

durante o momento de avaliação, como exposto: 

O TFG, visto como espécie de passaporte para a vida profissional, cuja conclusão com 
sucesso representa o ápice do curso, a aprovação definitiva do discente, é 
frequentemente cercado de grandes expectativas e também angústias por parte dos 
alunos sobre o “como vão ser avaliados” neste momento maior, quase sempre solene, 
e que apresenta situações algumas vezes comparáveis a aquelas de bancas de 
mestrado ou de concursos públicos para docentes (VELOSO, 2011, p. 44-45).  

Para os estudantes, essas altas expectativas logradas ao TFG suscitam alguns traços 

comportamentais comumente identificados em estudantes que se dedicam as atividades 

criativas em geral, influenciando quatro naturezas de bloqueios capazes de dificultar a 
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proposição de solução, como analisado por Prieto, Soto e Vidal (2013): (i) cognitivos, estão 

associados a identificação e compreensão do problema, por isso provocam dificuldades em 

isolá-lo ou relacioná-lo com o todo, causando uma rigidez perceptiva; (ii) emocionais, aspectos 

da personalidade que são refletidos durante a aprendizagem, como insegurança, medo de se 

expor, falta de motivação e celeridade para triunfar na primeira ideia; (iii) atitudinais, ligado à 

como expõe as soluções, desde a falta de firmeza para defende-las até o excesso de certeza; 

e (iv) contextuais, algumas condutas sociais que supervaloriza ou cria altas expectativas 

quanto a inteligência e o êxito. 

No âmbito da criação em arquitetura, esses comportamentos podem ser expressos desde 

o momento de escolha do tema, durante as orientações e até na composição textual do 

trabalho. Em sua pesquisa, Ricardo Marques (2010) identificou cinco problemas principais no 

processo projetual dos formandos, que também partem de questões individuais e do contexto 

social, são eles: 1) o TFG como mito; 2) escolha do tema; 3) metodologia utilizada; 4) 

inseguranças da relação docente-discente; 5) papel dos agentes envolvidos. 

Para o autor, o TFG é compreendido como mito, quando recebe uma dimensão simbólica 

exagerada ao induzir a “criação” de um problema, provocando nos estudantes insegurança 

quanto a tomada de decisões, o que gera as buscas pelo ineditismo de solução, do programa 

ou da escala do projeto. Para Sonia Marques e Claudia Loureiro (2009), essa busca por atribuir 

originalidade ao tema pode ser vista como consequência da influência dos programas de pós-

graduação, que, em geral, demandam essa exigência. 

Essa simbologia se reflete diretamente na escolha do tema influenciada por questões 

como: (i) passionalidade - relação de interesse afetivo que estimula aspectos motivacionais e 

domínio do conhecimento; (ii) busca por um sentido de contribuição para a sociedade - 

capacidade de impactar ou transformar o lugar de implantação; (iii) opção por tentar projetar 

“obras-primas” - equipamentos comunitários, sustentáveis ou de grande complexidade; e (iv) 

procura pelo orientador “ideal” - correspondência total com área de pesquisa do docente ou 

grande nível de afinidade com o professor.  

Quanto a metodologia utilizada, especialmente no modelo de TFG da UFRN, Ricardo 

Marques (2010) percebeu que os estudantes têm dificuldade para construir uma base 

epistemológica sólida e sistemática o que, em alguns casos, confunde e contradiz os métodos 

de pesquisa científico e o projetual, visto a divisão do TFG em dois produtos (textual e gráfico).  
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Preocupadas com esse tipo de dualidade, Marques e Loureiro (2009) diagnosticaram que 

tal comportamento corrobora com a “síndrome das cavernas”, uma manifestação discursiva 

em que o autor usa a interpretação de terceiros no lugar da própria. Dentre os sintomas no 

modelo de TFG, as análises das referências, do contexto de implantação e os estudos de caso 

são puramente descritivos, de modo que a história e metodologia substituem a teoria, 

provocando problemas no corpo do texto como “contextomania”, verborragia e 

“adjetivomania”, com informações genéricas e redundantes. 

No trabalho final, o acompanhamento do processo de projeto por um orientador é 

essencial para que o estudante adote uma metodologia que envolva as soluções textuais e 

gráficas de maneira complementar e coerente. No entanto, diante de posturas paternalistas 

com participação em excesso do orientador no desenvolvimento projetual, os estudantes 

podem passar por momentos de incertezas e dependência, enfatizando os dois últimos 

problemas encontrados por Marques (2010): inseguranças da relação docente-discente e 

desvirtuamento do papel desses dois agentes envolvidos no processo projetual. 

De acordo com Macedo (2010), em algumas universidades, a figura do professor de 

projeto foi atualizada de “profissional de escritório” para “pesquisador”, principalmente por 

exigências de dedicação acadêmica exclusiva. Acompanhado disso, o material escrito do TFG, 

que comumente tinha o formato de memorial ou de relatório foi substituído pela pesquisa 

científica, o que enquadrou o projeto, “para muitos, uma atividade intricada de fatores 

subjetivos como gosto, intuição e fruição artística” (MACEDO, 2010, p. 60), numa atividade 

que deve seguir à objetividade tradicional do trabalho científico. 

Por ter uma parcela de subjetividade em seu desenvolvimento, o orientador se torna 

responsável pela tomada de certas decisões, fornecendo uma “coautoria”, dependendo do 

grau de dependência do estudante em realizar uma escolha projetual. Marques (2010) 

ressalta que, no caso do TFG, pelo nível amistoso e de confiança nas orientações, o 

paternalismo pode não ser tão explícito, mas é capaz de prejudicar o processo, pela 

proximidade com as experiências do universo profissional. Por consequência, de modo geral, 

promove inseguranças no estudante quanto a desilusão no seu modo de projetar e de 

desenvolver habilidades para solucionar problemas e trabalhar criativamente. 

A literatura defende uma abordagem pedagógica com equilíbrio entre a carga conceitual 

e prática, de maneira que se aprenda através da “reflexão na ação” (SCHÖN, 2000). Por isso, 
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em linhas gerais, a literatura recomenda que o professor admita o papel de mediador entre o 

estudante projetista e suas ideias (LAWSON, 2011; TRICHEZ, 2012), defendendo-se que: 

Teremos de elaborar um modelo de ensino que permita a expansão do potencial 
criativo do aluno sem que ele se enrole em esquemas e diagramas e evitando, (...), que 
ele se perca no emaranhado de abstratas teorias estéticas, sociais, políticas e 
econômicas. Trata-se, pois, de ensinar menos e orientar mais, preservando a todo 
custo a individualidade e imaginação (MONTENEGRO, 2004, p.57). 

Os autores da área propõem que esses professores respeitem as ideias dos estudantes, 

promovendo estímulo a motivação e autoconfiança através da oportunidade de trabalhar com 

referências, materiais e condições ambientais diversas. Reforçam ainda, a necessidade de 

trabalhar com auxílio das etapas de processo criativo, como indica Cruz Pinto (2007): 

Embora sejamos conscientes de parte dos processos conceptuais da produção 
arquitectónica constituem uma caixa negra de difícil acesso, numa perspectiva 
pedagógica é necessário tornar mais consciente cada uma das fases desse processo, 
de modo a melhor se poder veicular conhecimentos, entender as dificuldades dos 
alunos e proceder criticamente no acompanhamento do desenvolvimento dos 
trabalhos práticos de projeto (CRUZ PINTO, 2007, p.32). 

Ressalta-se, portanto, a importância da conscientização sobre o papel do estudante no 

processo projetual a fim de que ele esteja em seu centro e tome a condução das soluções e 

reflexões arquitetônicas. Desse modo, as orientações devem ser consideradas momentos 

fundamentais para que, através da discussão bilateral, os comportamentos individuais sejam 

reconhecidos e não aconteçam excessos, nem por parte dos discentes nem dos docentes.  

3.4.Considerações sobre o capítulo 3 

Dedicado à segunda parte da base teórica da pesquisa, esse capítulo tratou do Trabalho 

Final de Graduação (TFG) desde antes de ser oficialmente regulamentado até as atuais críticas 

e dilemas vivenciados por professores e estudantes. Nesse contexto, foram apresentadas 

também as especificidades normativas da IES estudada na pesquisa, a UFRN. 

O breve histórico de sua consolidação no Brasil revelou a influência das heranças de 

ensino e modelos de trabalhos aplicados nas primeiras Escolas e cursos de graduação. As 

principais mudanças no texto das Diretrizes Curriculares Nacional possibilitaram certa 

liberdade para cada IES em definir metodologias específicas quanto elaboração e avaliação do 

TFG, provocando diferenças entre as regulamentações para entrega dos documentos e 

apresentações do produto final. 

O regulamento aplicado no CAU-UFRN foi apresentado, revelando exigências quanto ao 

tempo da atividade, orientações, bancas e documentos a serem entregues. E, assim como 
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acontece em outras universidades com mesmo sistema, foram destacadas algumas críticas ao 

TFG, no que toca a aspectos de bloqueios criativos e problemas no processo projetual dos 

estudantes. A partir das considerações expostas nesse capítulo, finaliza-se a discussão teórico-

conceitual desta pesquisa para que sejam apresentados o referencial empírico e as escolhas 

metodológicas no próximo capítulo.  
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4. METODOLOGIA 

Como o processo de criação não segue um padrão metodológico único, as pesquisas que 

estudam esse tema geralmente assumem uma abordagem aplicada, já que envolvem 

interesses específicos em relação aos significados do processo e aos seus focos principais 

(BOGDAN, BIKLEN, 1994; YIN, 2005; SILVA, 2005). Segundo Mayer (1999), existem seis 

procedimentos comumente aplicados em pesquisas que envolvem criatividade:  

1. Psicométrico – aplicação de testes e questionários para mensuração de fatores ou 

características criativas;  

2. Experimental – requer a resolução de problemas em situações controladas; 

3. Biográfico – emprega estudos ligados a revelação de histórias da vida; 

4. Biológico – exames neurais e psicológicos para acompanhar a atividade cerebral 

durante o processo criativo; 

5. Computacional – incentivo a resolução de problemas pelo caminho dos programas de 

inteligência artificial;  

6. Contextual – detecta a percepção das influências sociais, culturais e ambientais nos 

agentes criativos. 

A adoção de cada um destes métodos está relacionada aos objetivos dos pesquisadores e, 

de acordo com eles, as técnicas para captar e analisar as informações e respostas dos 

participantes variam. Ao revisar artigos sobre criatividade publicados entre 2003 e 2012 em 

cinco revistas eletrônicas internacionais, Long (2014) verificou que a maioria dos estudos 

empíricos aplicava metodologias quantitativas, principalmente com procedimentos 

psicométricos e experimentais. No entanto, a autora notou o crescimento de pesquisas 

qualitativas nos periódicos mais novos (com publicação iniciada em 2006). Segundo ela, em 

geral tais investigações são realizadas por meio de estudos de caso de quatro tipos (múltiplos 

casos, instrumental, descritivo e colaborativo), os quais revelavam com mais rigor as 

percepções dos participantes. Menos de 5% da amostra dos artigos analisados pela autora 

aplicou métodos mistos, justificando tal prática pela necessidade de colher o máximo de 

informações ou de compensar a fraqueza de um método com os pontos fortes do outro. 

Como essa dissertação investiga um aspecto da relação pessoa-ambiente no processo 

criativo, optou-se por adotar procedimentos contextuais a serem aplicados ao ambiente 

universitário. O presente capítulo apresenta alguns trabalhos sobre criatividade utilizados 
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como referência empírica (tópico 4.1), e aborda a metodologia de coleta dos dados que foi 

utilizada na pesquisa (4.2), seguida pela identificação inicial dos participantes (4.3) e das 

estratégias de análise dos dados (4.4). 

4.1.Pesquisas e publicações de referência 

A fim de investigar as principais metodologias utilizadas em investigações das influências 

sócio físicas nas práticas criativas, voltou-se ao referencial empírico disponível no Portal de 

Periódicos da CAPES/MEC20 e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações21, 

repetindo os procedimentos detalhados no capítulo 2. Os critérios de localização dos 

trabalhos foram: (i) terem sido publicados entre 2000 e 2019; (ii) tratarem de experiências 

realizadas no contexto universitário; (iii) focalizarem aspectos que atuam sobre a atividade 

criativa dos estudantes.  

De acordo com a revisão de Alencar e Fleitch (2010a), nas publicações sobre o tema 

analisadas, em geral, as metodologias buscavam captar a percepção dos discentes e docentes 

universitários referentes: à prática do ensino inovador; às condições oferecida à promoção da 

criatividade em diferentes cursos; aos atributos e eficácia dos professores quanto facilitadores 

das atividades; às avaliações comparativas a respeito do nível de criatividade (em especial as 

comparativas); e às habilidades ou barreiras pessoais observáveis durante o processo. 

Com base nisso, a escolha dos trabalhos para serem lidos integralmente para a presente 

revisão focou nos aspectos que favorecem ou inibem as habilidades criativas na educação 

superior, a partir de três dimensões: o papel do professor em sala de aula, situações 

institucionais (acadêmicas e de infraestrutura) e questões subjetivas do estudante (cognitivas, 

motivacionais e emocionais). Deu-se preferência às pesquisas ocorridas nas áreas de designer 

e arquitetura, embora não tenham sido totalmente descartados os estudos aplicados em 

outros campos. 

 Ao todo, foram localizados 73 trabalhos, dos quais 24 textos foram lidos integralmente, 

entre teses, dissertações e artigos publicados em revistas nacionais ou internacionais22. 

                                                        

20 https://www-periodicos-capes-gov-br.ez18.periodicos.capes.gov.br/ 

21 http://bdtd.ibict.br/vufind/ 

22Destaca-se, novamente, a dificuldade em fazer downloads de parte dos artigos de revistas estrangeiras, cujo 
resumo é disponibilizado no Portal de Periódicos da CAPES.  

https://www-periodicos-capes-gov-br.ez18.periodicos.capes.gov.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
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Posteriormente, os trabalhos foram organizados em três grupos, de acordo com a 

metodologia aplicada e enfoque temático (Quadro 7): os direcionados para o papel do 

professor, os voltados para a situação da instituição, e os que focalizaram os aspectos 

subjetivos dos estudantes. Note-se que apenas o artigo de Castro (2016) e a dissertação de 

Brant (2019) analisaram os três grupos ao mesmo tempo em sua investigação, o que justifica 

serem tratados nesse texto inicial e não nos subitens que se seguem. 

Quadro 7: Publicações analisadas do referencial empírico 

Grupo Papel do professor Situação da instituição 
Aspectos subjetivos dos 

estudantes 

Enfoque 
Temático 

Percepções sobre o papel 
dos docentes 

Influência dos 
recursos acadêmicos 

Influência do ambiente 
físico 

Características pessoais dos 
estudantes  

Autor/es 
(Ano) 

• ALENCAR; FLEITCH 
(2004; 2010) 

• BRAUM et al. (2015) 

• MOREIRA et al. (2017) 

• FLEITCH; GOMES (2019) 
 

• ALVES et al. (2007)  

• HANMZA; HASSAN 
(2016) 

• BARBIERI (2018)  

• BURKSAITIENE 
(2018) 

• FLEITCH (2019) 

• MCCOY; EVANS 
(2002) 

• CEYLAN; DUL; AYTAC 
(2008) 

• GARCIA et al (2019) 

• BRATUŠKINS; TREIJA; 
BABRIS (2018) 

• CHEUNG et al. (2003) 

• CASAKIN; KREITLER (2010; 
2011) 

• REITER-PALM et al. (2012) 

• ELALI (2013; 2015) 

• LEITE et al. (2016) 
• SMITH; LILLY (2016) 

• CASTRO (2016) 

• BRANT (2019) 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

A pesquisa de Castro (2016) foi realizada nos cursos de graduação em moda, educação 

musical, publicidade e propaganda, teatro, cinema e audiovisual da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). A coleta de dados recorreu a três instrumentos: entrevista com os 

coordenadores, questionário com professores e questionário com estudantes. Dentre as 

questões abordadas, foram explorados os assuntos sobre as condições das instituições 

(currículos, tamanho das turmas, ambiente e infraestrutura), as atitudes pedagógicas dos 

professores (incentivo, suporte e clima para as novas ideias, avaliação e metodologia de 

ensino) e relatos pessoais dos estudantes (auto percepção da criatividade, interesse pela 

aprendizagem e autonomia). 

Por sua vez, a pesquisa de Brant (2019) teve início pela observação de apresentações de 

trabalhos de diferentes disciplinas de projeto do CAU da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Após estas finalizarem, os estudantes eram convidados a participarem de uma 

entrevista semiestruturada em forma retrospectiva, cujo foco era estimular que eles 

relembrassem o processo de projeto, comentando sobre questões subjetivas (momento de 

construção das ideias, o que costumam fazer para iniciar a projetação e se costumam realizar 

ações semelhantes em outros projetos) e diferentes influências do professor (no tipo de 
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processo, na determinação do produto e modos de avaliação). Além disso, era estimulada a 

discussão sobre os recursos e ferramentas de auxílio ao projeto e o modelo como as disciplinas 

são oferecidas durante o curso (denominadas “projetos flexibilizados”, pois as turmas são 

compostas por discentes de diversos períodos). 

Dentre os demais trabalhos constantes do Quadro 7 observa-se que os três temas foram 

tratados individualmente, em alguns casos, havendo nas considerações finais, a indicação da 

necessidade de futuras pesquisas levarem em conta as demais dimensões. A metodologia 

escolhida, os procedimentos utilizados nas investigações e os principais resultados de cada 

um serão apresentados a seguir. 

4.1.1. O papel dos professores universitários 

Uma ressalva inicial quanto ao conjunto de trabalhos analisados nessa revisão e que 

analisam o papel docente no desenvolvimento das habilidades criativas dos estudantes 

universitários foram observadas investigações sobre disciplinas variadas, pois não foram 

encontrados textos que discutissem o tema especificamente para às áreas de arquitetura ou 

design. Em termos metodológicos, é mais comum que a coleta de dados recorra ao uso de 

métodos quantitativos, como questionários e escalas, aplicados aos professores ou a ambos 

(docentes e discentes).  

Entre os instrumentos de pesquisa mencionados nos trabalhos merece destaque o uso do 

“Inventário de Práticas Docentes para a Criatividade na Educação Superior”, ferramenta criada 

por Alencar e Fleitch (2004, 2010b), para pesquisas sobre o diagnóstico do papel dos 

professores universitários no favorecimento do desenvolvimento das habilidades criativas dos 

estudantes em sala de aula. Em sua primeira publicação (ALENCAR; FLEITCH, 2004), as autoras 

apresentaram a validação estatística do instrumento a partir da sua aplicação com uma 

amostra de estudantes universitários brasileiros vinculados às áreas de Ciências Humanas. 

A análise extraiu quatro fatores relacionados aos atributos positivos dos docentes 

(incentivo a novas ideias; clima para expressão de ideias; avaliação e metodologia de ensino; 

e interesse pela aprendizagem do aluno), que foram distribuídos em 37 itens para serem 

preenchidos através de uma escala Likert de cinco pontos (variando de “discordo plenamente” 

até “concordo plenamente”). 

Após refinarem e validarem o instrumento as autoras publicaram outro artigo (ALENCAR; 

FLEITCH, 2010b), relativo a pesquisa com professores de IES brasileiras (vários campos de 
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estudo). Na nova versão, os itens foram reduzidos para 35 e redistribuídos entre seis fatores:  

três que permaneceram (incentivo a novas ideias; clima para expressão de ideias; e interesse 

pela aprendizagem do aluno) e três incorporados (procedimentos tradicionais de ensino, 

estratégias diversificadas de ensino e atributos pessoais favoráveis a prática docente). 

Comparando-se os resultados dos dois trabalhos, verifica-se que os docentes avaliaram as 

suas ações para promoção da criatividade mais positivamente do que os estudantes. 

Braum et al. (2015) aplicaram este modelo atualizado em pesquisa com discentes de duas 

universidades do Paraná, Brasil, e descobriram que, para os estudantes, apenas um fator tem 

baixo efeito na promoção da criatividade por professores, os “procedimentos tradicionais de 

ensino”, caracterizados pela falta de diversidade nas exposições do conteúdo e de avaliação.  

Por sua vez, Moreira et al. (2017) compararam as avaliações de estudantes de instituições 

públicas brasileiras e portuguesas feitas por Fleitch e Gomes (2019), com as respostas de 

estudantes e professores de pós-graduação de uma universidade particular brasileira. O 

estudo mostrou como fatores mais apropriados para florescimento das habilidades criativas 

do alunado: encorajamento de novas ideias, clima para expressão de ideias e interesse pela 

aprendizagem do estudante. 

Considerando o conjunto de trabalhos analisados e que utilizaram o inventario, verifica-se 

que os resultados da validação do instrumento variam de acordo com: a cultura local; tipo de 

universidade (particular ou pública); áreas de estudo e modalidade de ensino (graduação e 

pós). Desse modo, interpreta-se que, por se restringir às questões atitudinais em sala de aula, 

o inventário em si tem suas limitações; nesse sentido, alguns autores sugerem que tal 

instrumento poderia ser incrementado com informações sobre a instituição, como indicado 

no item a seguir. 

4.1.2. Condições das universidades 

Em geral, as pesquisas que tratam das influências da instituição na criatividade 

apresentam metodologias qualitativas ou mistas, adotando procedimentos como: 

questionários com perguntas abertas; entrevistas; observações; estudos de caso; e aplicação 

de cursos em ambientes reajustáveis. Nos estudos que envolvem projetistas verifica-se ainda, 

uma tendência a adoção de práticas experimentais, visando expor os estudantes a 

experiências relacionadas à resolução de tarefas, a fim de identificar fatores positivos e 

negativos envolvidos.  
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Fleitch (2019) utilizou entrevistas semiestruturadas com estudantes e professores 

brasileiros, para discutir o favorecimento da criatividade, identificando que, além das 

características comportamentais dos docentes, poderiam ser abordados aspectos acadêmicos 

e de currículo, relacionados à carga teórica e prática e às estratégias de interdisciplinaridade 

adotadas. Já Barbieri (2018), propôs e validou um modelo de avaliação que identificou quatro 

elementos para auxiliar a análise do ambiente universitário: investimento em tecnologia 

(patentes e pesquisas); atração e geração de talentos; tolerância e inclusão de estudantes 

(minorias sociais e estrangeiros); e estímulo à participação em atividades artísticas e culturais.  

Burkšaitienė (2018) aplicou um questionário a estudantes de literatura de duas 

universidades da Lituânia, do qual destacou os resultados obtidos para uma questão aberta 

sobre “como a universidade pode contribuir com o desenvolvimento da criatividade dos 

estudantes”. A partir desta questão, o autor identificou seis categorias de termos emergentes: 

i) introdução de tarefas criativas no currículo; ii) suporte dos professores; iii) oferecer classes 

especiais para desenvolvimento criativo; iv) práticas de aprendizado colaborativo; v) 

incentivar a apresentação das ideias; e vi) organização de eventos especiais sobre o tema. 

As consequências positivas da aplicação de estratégias multidisciplinares ou de oferta de 

cursos especiais de criatividade para os estudantes também foram apontadas nas pesquisas 

exploratórias de Alves et al. (2007) e Hanmza e Hassan (2016). No estudo de Alves et al. (2007), 

dez departamentos de uma universidade portuguesa foram convidados para participar de um 

experimento de concepção de uma residência futurística; para elaborar o produto, os 

participantes foram divididos em cinco grupos heterogêneos, e os resultados apontaram que 

a diversidade promoveu estímulos intuitivos de competitividade, flexibilidade e 

complementaridade, aumentando a quantidade e a qualidade das ideias apresentadas. 

Hanmza e Hassan (2016) analisaram um curso de três dias cujo objetivo era treinar os 

estudantes de arquitetura de uma universidade egípcia para o uso de técnicas de pensamento 

divergente. Eles visavam comparar o conhecimento e desempenho dos estudantes antes e 

depois do curso. Para tanto, além da observação dos pesquisadores foram aplicados: testes 

de criatividade; questionário e auto avaliação dos estudantes. Os resultados mostraram que, 

mesmo curta, a exposição dos participantes às técnicas e aos conceitos de criatividade 

conseguiu aprimorar suas percepções e suas as habilidades criativas.  

Além da oferta de recursos acadêmicos, alguns estudos se propuseram a avaliar aspectos 

físicos dos espaços universitários que possibilitam a realização de atividades criativas, 
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geralmente optando por uma maior variedade de ferramentas e pela organização do estudo 

em várias etapas, permitindo a realização de análises comparativas para discutir ambientes 

propulsores e inibidores da criatividade. 

Nesse campo, McCoy e Evans (2002) analisaram espaços educacionais (salas de aula, 

corredores e bibliotecas) oferecidos a estudantes de psicologia de uma universidade norte-

americana, a fim de investigar o potencial criativo destes ambientes. A metodologia envolveu 

dois estudos: (i) exposição de fotos de ambientes para que os participantes escolhessem 

aqueles em que se sentiam mais e menos criativos; (ii) aplicação de testes e tarefas de criação, 

parra os quais os participantes foram divididos em dois grupos, um alocado em um pátio (com 

mesas e cadeiras, presença de vegetação e iluminação natural) e o outro em um corredor (sem 

móveis e apenas com luzes artificiais). Os resultados indicaram que o ambiente de pátio (com 

maior complexidade visual e estímulos da natureza) elevou o potencial criativo, também 

obtendo as melhores avaliações nas fotos do primeiro estudo. 

Ceylan, Dul e Aytac (2008) também aplicaram a técnica de análise de conteúdo de 

fotografias, mas com gerentes de empresas (não ligados ao ambiente universitário), tendo 

encontrado resultados diferentes dos obtidos por McCoy e Evans (2002). Inicialmente, eles 

selecionaram uma variedade de fotografias de ambientes com diferentes níveis de 

complexidade visual23 e solicitaram que os participantes usassem uma escala de 0 (com menor 

probabilidade de escolha) a 10 (com maior probabilidade) para classificar o potencial do 

ambiente para o qual escolheriam ir a fim de resolver um problema. 

Comparando os resultados, o estudo de McCoy e Evans (2002) revelou que os ambientes 

percebidos com alto potencial de criatividade eram visualmente mais interessantes e tendiam 

a ser altamente complexos visualmente. Por outro lado, os participantes da investigação de 

Ceylan, Dul e Aytac (2008) preferiram escritórios com um baixo nível de complexidade e com 

muita luz. As duas investigações indicaram como importantes limitações ao estudo, as 

propriedades não levadas em consideração pelas fotografias (como o restante da sala e outros 

espaços adjacentes, temperatura do ar, ventilação, odores e níveis de ruído).  

                                                        

23 Para essa dissertação, os níveis de complexidade visual (percebidos em fotografias) são entendidos em termos 
de informações visuais presentes no espaço, como: quantidade e distribuição de objetos; diversidade de 
detalhamento ornamental e cores; variedade de materiais, acessórios e acabamento de superfícies (SCOTT, 
1993; OLIVA et al., 2004). Tais aspectos são responsáveis por direcionar o olhar da imagem para uma ou múltiplas 
direções, oferecendo uma análise comparativa entre baixa ou alta complexidade. 
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Tendo como participantes os concluintes do curso de design de uma universidade 

espanhola, Garcia et al. (2019) analisaram como alterações no seu ambiente de trabalho 

poderiam afetar o desenvolvimento das ideias. Para isso, foi criado um grupo de controle em 

que cada membro foi submetido a um teste de personalidade que avaliava o seu 

comportamento. Numa segunda fase, os projetistas desenvolviam propostas conceituais para 

três problemas estando isolados em três modelos de sala: neutro (com iluminação na cor 

branca e sem música); relaxante (com iluminação na cor azul e sons relaxantes) e estimulante 

(com iluminação na cor vermelha e sons caóticos).  

Esse espaço mantinha as mesmas dimensões, aberturas, mobiliários e recursos, mas 

sofreu variação de dois elementos: iluminação e acústica. Por fim, os estudantes responderam 

um questionário sobre as sensações que passaram em cada situação e os pesquisadores 

avaliaram os produtos por um teste que possibilitou comparar o nível de criatividade e 

inovação atingidos de acordo com os estímulos recebidos. A análise dos resultados mostrou 

que os lugares preferíveis não necessariamente correspondiam àqueles nos quais atingiram 

maiores níveis de criatividade. Com base nisso, os autores defendem que, no caso de 

projetistas, os ambientes de trabalho mais eficientes não precisam ser genéricos, e sim 

oferecer possibilidades de regular e controlar elementos luminosos e sonoros, por exemplo. 

Levando em conta a liberdade necessária no momento de projetar (tanto em termos 

acadêmicos quanto espaciais), Bratuškins, Treija e Babris (2018) discutiram práticas de ensino 

não-formais em uma universidade da Letônia. Para isso, eles se basearam na experiência de 

curso no formato “escola de verão” para construção de instalações em espaços públicos, com 

duração de uma a duas semanas e uma programação teórica e prática (formação de equipes, 

brainstorming, palestras, workshops e apresentação).  

A pesquisa realizou entrevistas semiestruturadas (presenciais ou por telefone) e teve 

como participantes: estudantes, organizadores, clientes, coordenadores acadêmicos e 

profissionais associados. Seis perguntas norteadoras possibilitavam aos entrevistados revelar 

suas experiências, interesses e atitudes no evento. As respostas dos estudantes revelaram 

que, ao compararem as práticas da “escola de verão” com o ensino regular, o modelo não-

formal e o trabalho em equipe se mostraram mais eficiente, pois promoveram 

interdisciplinaridade, motivação, contato com o público externo e a realidades local, liberdade 

de criação e uso do espaço. 
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Finalmente, a leitura dos artigos possibilitou identificar que as metodologias de análise 

das condições da universidade perpassam condições acadêmicas e espaciais para discutir 

como as instituições podem fomentar as atividades criativas. Nesse campo, indica-se como 

tendência dominante a escolha de metodologias que possibilitem o contato direto dos 

pesquisadores com os participantes nos ambientes em que eles realizam suas atividades, o 

que também permite a observação comportamental. Esse tipo de compreensão oferece 

algumas bases para a análise de questões subjetivas dos estudantes, tema abordado no 

próximo item. 

4.1.3. Questões subjetivas dos estudantes 

Nas pesquisas que analisam a relação dos discentes universitários com a criatividade se 

evidenciou grande diversidade no objeto de investigação, abrangendo, entre outros, aspectos 

comportamentais, modos de aprendizagem nesse campo e influência do background, tipo de 

curso e tempo de graduação. As metodologias para coleta de dados e sua análise variavam 

em função dos aspectos que se desejava investigar (seja cognitivo, emocional ou 

motivacional), havendo uma tendência para o uso de métodos quantitativos, como 

questionários e testes em experiências controláveis.  

As pesquisas de Casakin e Kreitler (2009; 2011) exploraram análises dos aspectos 

motivacionais e cognitivos na criatividade, tendo como participantes estudantes de 

engenharia e arquitetura israelenses. No primeiro trabalho (CASAKIN; KREITLER, 2009), os 

autores aplicaram um questionário com um grupo de discentes, para identificação de atitudes 

relevantes para a criatividade, como liberdade, curiosidade e desejo de contribuir para a 

sociedade. Os discentes responderam a 79 itens indicando sua identificação com os fatores 

apresentados, para o que usaram uma escala Likert de quatro pontos. A análise fatorial dos 

dados mostrou que a escala é estável, o que recomenda sua utilização em outras 

investigações, bem como na captação de informações sobre estudantes de uma turma ou 

curso a fim de subsidiar ações genéricas ou específicas. 

O segundo estudo (CASAKIN; KREITLER, 2011) se concentrou nos aspectos cognitivos da 

criatividade, para identificar perfis de planejamento, curiosidade, exploração, resolução de 

problema e compreensão. Os estudantes eram solicitados a elaborarem o projeto de um 

pequeno museu usando o meio de comunicação que considerassem adequado à transmissão 

de suas ideias (escrita, desenho, descrições de objetos). As conclusões confirmaram a 
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existência de um conjunto de processos cognitivos que caracterizam indivíduos com 

tendências à criatividade, os quais se relacionaram, principalmente, a aspectos dinâmicos da 

formação individual e do projeto, como a expressão das experiências pessoais e a construção 

de ligações entre assuntos de maneiras múltiplas e (muitas vezes) incomuns. 

Smith e Lilly (2016) também aplicaram teste e questionário a estudantes de arquitetura, 

desta vez australianos, mas focalizaram o aspecto emocional. Dentre os objetivos da 

investigação, havia a intenção de desenvolver uma escala das emoções embutidas durante a 

atividade criativa nos projetos de interiores. Os resultados encontraram 31 níveis de estresse 

agrupados entre fatores positivos, neutros e negativos, sendo os últimos mais dominantes. Os 

maiores problemas incluíam: falta de compreensão dos discentes sobre as principais 

atividades disciplinares e culturais; diferentes níveis de maturidade; e problemas de 

comunicação em situações de projetos em workshops e em trabalho em grupo. 

No Brasil, as investigações de Elali (2013) e Leite et al. (2016), com a aplicação de 

questionários online a estudantes de Arquitetura e Urbanismo, abrangeram fatores amplos, 

como: i) compreensão da criatividade e conceituação; ii) relação com o tema e auto 

identificação como criativos; iii) facilidades e dificuldades que sentem ao criar; iv) importância 

da criatividade no processo de projeto arquitetônico; v) autoanálise do nível criativo de seus 

trabalhos e; v) influência do curso nas atividades criativas. Dentre as respostas obtidas, 

destaca-se que os comportamentos discentes são diretamente influenciados pelo modelo de 

ensino, por situações ocorridas nas disciplinas e pela relação professor-aluno. 

Os autores CHEUNG et al. (2003) aplicaram uma pesquisa com estudantes de três áreas de 

estudo (negócios, ciências sociais e ciência e tecnologia) em uma universidade de Hong Kong 

para investigar os efeitos nas suas habilidades criativas a partir do campo e ano que estavam 

no curso. As análises envolviam dois processos: i) testes de pensamento divergente para aferir 

medidas de criatividade dos estudantes; e ii) aplicação de questionário sobre as realizações 

acadêmica, características educacionais (atual ano, campo e nível de estudo), dados gerais 

(idade, gênero, nível educacional dos pais) e fatores situacionais (motivação e tendência de 

responder positivamente). Os resultados demostraram que em cursos que os estudantes se 

sentem menos estimuladas a praticar atividades criativas, há uma tendência de declínio, ao 

longo do tempo da graduação, para produzir soluções e produtos criativos.  

Já a pesquisa de Reiter-Palmon et al. (2012), questionou a eficácia do uso de instrumentos 

de auto percepção da criatividade, aplicando um questionário com estudantes de psicologia 
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de duas universidades norte-americanas. Os participantes tinham de responder quinze itens 

sobre auto percepção da criatividade, em quatro situações (geral, no trabalho, na 

universidade e em hobbys) preenchendo uma escala Likert (com cinco pontos, desde 

“discordo totalmente” a “concordo totalmente”). As análises consideraram, a percepção dos 

critérios de auto eficácia, personalidade, conquistas, atividades e solução de problemas. Ao 

cruzar os dados, os autores demonstraram certa fragilidade na aplicação do método pelo fato 

da auto percepção ser específica do domínio de interesse e porque não se relaciona 

integralmente com as medidas típicas do desempenho criativo. 

Esse último trabalho destacou que estudar a criatividade a partir de apenas um ponto de 

vista pode conduzir a conclusões limitadas, afirmativa corroborada por Elali (2015) que, 

mesmo não tendo aplicado instrumento de auto percepção com os estudantes, revelou lados 

positivos e negativos da atividade criativa. A autora realizou uma entrevista semiestruturada 

(presencialmente e via chamada de vídeo) com professores-arquitetos de universidades 

brasileiras, tendo como ponto de partida solicitar que descrevessem o “aluno criativo”. Nos 

resultados foram ressaltadas qualidades individuais que facilitavam a prática criativa (como 

talentoso, inovador, interessado e sensível), mas também aspectos que dificultavam as aulas 

(inquieto, transgressor, excessivamente questionador ou crítico). 

As publicações analisadas revelaram que as pesquisas sobre criatividade que abordam 

estudantes geralmente aplicavam questionários, testes e observação. Os questionários 

tendem a averiguar questões emocionais ou motivacionais, enquanto os testes se dedicam a 

aspectos cognitivos. Desse modo, quando os autores conseguem combinar os dois 

instrumentos em uma mesma pesquisa, tendem a obter uma melhor compreensão do 

fenômeno. Também é importante mencionar a preocupação dos autores com a confiabilidade 

do uso de técnicas de avaliação das qualidades pessoais apenas considerando uma opinião, 

que, quando acontece, tende a apresentar alguma fragilidade. 

4.2.O desenho da pesquisa 

Considerando a flexibilidade do processo de projeto arquitetônico, em conformidade com 

a intenção dos objetivos da pesquisa, a investigação que alicerçou esta dissertação assumiu o 

caráter exploratório, ou seja, além de não se almejar conclusões definitivas sobre a temática 

em estudo, seu planejamento envolveu contínuas adaptações ao longo do percurso, 

alterando-se de acordo com as respostas obtidas em cada etapa. Nesse tipo de situação, a 
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realização de uma investigação do tipo estudo de caso e com a adoção de multimétodos, ou 

método misto (GÜNTHER; ELALI; PINHEIRO, 2011), mostrou-se importante, pois possibilitou a 

integração dos resultados obtidos a partir de ferramentas com forte interesse qualitativo. 

De acordo com Gil (2002), a investigação exploratória é caracterizada pela flexibilidade no 

seu planejamento, em geral, abrangendo levantamento bibliográfico e estudos de caso. O 

levantamento bibliográfico é responsável pela construção das referências do trabalho, aliando 

conhecimentos anteriores à avaliação dos processos estudados. Nessa dissertação, as fontes 

utilizadas na revisão bibliográfica foram apresentadas nos capítulos anteriores, e envolveram 

discussões relacionados a contextualização dos conceitos e temas: criatividade; processo 

criativo e de projeto arquitetônico; ambiente criativo; e sobre o TFG. 

Por sua vez, os estudos de caso têm a intenção de explorar situações da vida real a fim de 

proporcionar uma visão global do problema, sendo capaz de oferecer informações que 

identificam o ponto de vista do público alvo, apesar de não se ater a um grupo grande de 

pessoas (GONZÁLES REY, 2002). Na realização de um estudo de caso o pesquisador pode 

acessar um grande arsenal de ferramentas de ordem prática, aplicáveis tanto à coleta de 

dados quanto à sua análise (YIN, 2005).  

A pesquisa que subsidiou essa dissertação seguiu um protocolo de estudo de caso, 

considerando os seguintes aspectos: i) relação entre as questões e os objetivos específicos; ii) 

definição da unidade de análise; e iii) considerações éticas e de responsabilidade. A 

importância de relacionar as questões com os objetivos específicos implica na visualização 

geral dos métodos de pesquisa (Quadro 8), a fim de compreender qual técnica contribui 

melhor para responde-las e atendê-los. 

Quadro 8: Relação entre questões, objetivos e perspectiva metodológica 

QUESTÃO DE PESQUISA OBJETIVO ESPECÍFICO MÉTODO (detalhes no Quadro 9) 

De que maneira a criatividade se 

relaciona com o processo de 

projeto arquitetônico durante a 

elaboração do TFG? 

investigar a compreensão do conceito 

de criatividade pelos participantes e a 

percepção da sua importância no 

projeto arquitetônico  

Levantamentos centrados no 

ponto de vista dos participantes 

Como as regulamentações do 

TFG influenciam na atividade 

criativa e discussão de ideias? 

Analisar as relações do processo 

criativo e discussões de ideias com os 

momentos de avaliação dos TFGs 

Observação das avaliações (pré-

banca e banca final). 

Levantamento centrado no 

ponto de vista dos participantes 

Que aspectos do macro e 
microambiente influenciam a 
criatividade dos estudantes? 

identificar fatores ambientais que 

atuam sobre a atividade criativa 

durante o desenvolvimento do TFG 

Levantamento centrado no 

ambiente, a partir do ponto de 

vista dos formandos 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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A escolha de métodos centrados na pessoa (GÜNTHER; ELALI; PINHEIRO, 2011) permitiu o 

envolvimento do corpus da pesquisa de maneira coordenada, para que fornecessem 

informações que dessem suporte à investigação. Desse modo, o estudo empírico aplicou 

diferentes técnicas de investigação ao longo de uma linha do tempo semestral (Quadro 9). O 

modo de coleta dos dados foi misto, parte presencial e parte online, via Google Forms, tanto 

para respostas quantitativas quanto qualitativas, permitindo aos participantes expressarem 

livremente suas opiniões. O acesso ao Google Forms foi feito através de um link, enviado por 

e-mail e mensagem direta do Instagram.  

Quadro 9: Coleta e análise de dados por semestre 

MÊS COLETA ANÁLISE 

1º (Fevereiro / 

Julho) 

Contato da pesquisadora com Coordenação do CAU-UFRN 

para recolher dados dos participantes 

Triagem dos TFGs de 

projeto arquitetônico 

2º (Março / 

Agosto) 

Envio de questionário online aos estudantes, sobre: a 

compreensão do conceito de criatividade e processo criativo, 

informações sobre as experiências e background projetual. 

Análise lexical e 

estatística descritiva 

básica 

3º (Abril / 
Setembro) 

Observação não participativa das pré-bancas: anotações, 

fotografias das apresentações e gravação de áudio 

Análise do processo e 

representação 

4º (Maio / 
Outubro) 

Entrevista semiestruturada online com estudantes: 

elaboração de registros fotográficos por eles, para identificar 

noções de percepção ambiental 

Análise de discurso 

5º (Junho / 
Novembro) 

Observação não participativa das bancas finais: anotações, 

fotografias das apresentações e gravação de áudio 

Análise do processo e 

representação 

Todo o ano 

Convite aos orientadores para participação em uma 

entrevista estruturada online ou presencial, com questões 

sobre criatividade, processo criativo e ambiência criativa 

Análise de discurso e 

estatística descritiva 

básica 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

As respostas coletadas foram organizadas em uma planilha do Microsoft Excel para que as 

informações coletadas pudessem ser analisadas a partir de estatística descritiva básica (para 

dados quantitativos) e por meio de análise de conteúdo (BARDIN, 1977) dos discursos das 

questões abertas e entrevistas. A análise temática examinou o material coletado, sendo 

elaborada uma codificação específica para cada resposta. A seguir, serão detalhados os 

participantes e procedimentos de coleta dos dados realizados durante a pesquisa. 

4.2.1. Seleção dos participantes e a ética na pesquisa 

Em se tratando de uma proposta investigativa de caráter qualitativo, o total de 

participantes foi definido a partir da disponibilidade dos convidados e das respostas recebidas, 



81 

não tendo havido definição amostral previa. A pesquisa abrangeu dois grupos de pessoas, 

vinculadas ao Departamento de Arquitetura da UFRN, os formandos do ano 2019 (semestres 

2019.1 e 2019.2) e seus professores orientadores. Temporalmente, a coleta de dados com os 

estudantes foi organizada em duas grandes etapas, uma por semestre letivo (intervalos entre 

01/03 a 24/06/2019 e 24/07 a 29/11/2019). Já com os professores, a coleta aconteceu durante 

todo o ano de 2019. 

A triagem dos participantes teve o auxílio da coordenação do curso, que disponibilizou os 

contatos e informações gerais sobre formandos e orientadores (tema do TFG, nível de 

proposta e casos de desistências). Além disso, foram elaborados convites a serem entregues 

aos formandos durante as ocasiões em que tiveram reuniões acadêmicas e bancas (Figura 13) 

e criada uma conta no Instagram24 para contato com eles. 

Figura 13: Convites entregues durante a pesquisa 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Como tratou-se de uma investigação incluindo seres humanos, sua realização só teve 

início após submissão e aprovação do projeto no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UFRN 

(Anexo I); a aplicação dos instrumentos (online e presencialmente) só aconteceu mediante 

aprovação do CEP e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por cada 

participante (Apêndice A). Além da pessoa se mostrar disposta a participar, o critério para 

inclusão de estudantes foi estarem matriculados no TFG e se dedicarem à elaboração de 

projetos de arquitetura, e para os professores, terem orientado ao menos um TFG no campo 

de projeto de arquitetura em 2019.  

O TCLE previu que a participação teria riscos semelhantes ao de conversa informal, não 

vislumbrando exposição a riscos físicos, e indicando a possibilidade de alguma questão causar 

                                                        

24 https://www.instagram.com/pesquisatfg.ufrn/ 

https://www.instagram.com/pesquisatfg.ufrn/
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constrangimento. Nesse caso, em qualquer fase da pesquisa o participante tinha o direito de 

se recusar a responder ou mesmo retirar totalmente seu consentimento e participação, sem 

que isso lhe representasse qualquer prejuízo. 

Entre as responsabilidades da pesquisadora estavam: tratar os dados fornecidos de 

maneira confidencial, não divulgando qualquer informação que identifique algum 

participante, apenas referindo-se a eles de maneira genérica; guardar os dados em local 

seguro durante 5 anos, podendo disponibiliza-los exclusivamente para cada participante a fim 

de auxiliar na reflexão sobre o próprio processo de projeto ou atuação profissional.   

Para efeito do texto dessa dissertação e de outras publicações, a garantia do anonimato 

foi realizada através de codificação das suas identidades, visando sinalizar o tipo de pessoa 

que emitiu as falas constantes das citações. Desse modo, para os professores, o código contém 

a letra “P”, seguida do número de 1 a 15 (correspondente a ordem em que foi entrevistado) 

e separação com espaço sublinhado (“_”), após o que tem-se: gênero (feminino - “f” ou 

masculino - “m”); ano de início da atividade docente (número); separação com ponto (“.”); 

maior titulação (doutor - Dr ou mestre - Ms); e a quantidade de TFGs que já orientou (número). 

Portanto, como exemplo o primeiro docente participante é indicado por P01_m2005.Dr16 

(lido como: professor 01, docente desde 2005, doutor, orientou 16 TFGs). 

Já para os estudantes tem-se: a letra “E”; o número de 1 a 20 (correspondente a ordem 

em que respondeu o questionário); separação com espaço sublinhado (“_”); gênero (feminino 

- “f” ou masculino - “m”); início do código que representa o professor orientador (P01 a P15); 

separação com ponto (“.”); e sigla correspondente as atividades profissionais ou acadêmicas 

realizadas durante a graduação, separadas por vírgula (BP – Bolsa de Pesquisa, BE – Bolsa de 

Extensão, ES – Estágio, JR – Empresa Jr., RE – Representação estudantil e IN – Intercâmbio). 

Desse modo, um exemplo de estudante é E04_fP14.BP, BE, ES, IN (lido como: estudante 04, 

orientada pelo professor 14, participou de bolsas de pesquisa e de extensão, estágio e 

empresa júnior). 

4.2.2. Métodos e técnicas de investigação 

Após aprovação do projeto no CEP da UFRN, a investigação foi realizada durante todo o 

ano de 2019 e, portanto, correspondendo a dois semestres letivos (2019.1 e 2019.2). Desse 

modo, a aplicação dos instrumentos com os estudantes (questionário e entrevista interativa) 

e a observação das avaliações (pré-banca e banca final) foram realizadas em dois momentos 
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durante o ano, visto que se tratavam de turmas com diferentes formandos. Por outro lado, a 

entrevista com os professores orientadores aconteceu de acordo como a sua disponibilidade. 

Os detalhes de cada técnica de investigação serão expostos a seguir. 

4.2.2.1. Questionário e entrevista com estudantes 

O questionário é um instrumento auto aplicado, que através de combinação de perguntas 

com linguagem de fácil compreensão, permite uma interpretação direta dos dados, pela 

possibilidade de tabulação (RHEINGANTZ et al., 2009). O modelo enviado aos formandos 

(Apêndice B) contou com 16 perguntas, sendo 10 abertas (resposta textual livre) e 6 objetivas 

(de múltipla escolha). As questões foram divididas em três seções: características pessoais; 

processo de projeto arquitetônico; e criatividade e concepção.  

Dentre as perguntas pessoais, além das utilizadas para identificação (gênero, ano de 

nascimento, tema do TFG, orientador) foram abordadas questões sobre o background e áreas 

de interesse dos estudantes, para que informassem suas experiências profissionais ou 

acadêmicas e disciplinas cursadas durante a graduação, discutindo como entendem que tais 

fatores contribuíam para sua criatividade. Sobre o processo de projeto arquitetônico, era 

pedido que explicassem como o entendiam, se estabeleciam a divisão em etapas e qual 

importância de cada uma dessas etapa.  

Quanto a criatividade, foi solicitado que explicassem o termo com suas palavras, o que os 

influenciou tal compreensão, que identificassem etapas da atividade criativa e estratégias 

para estimulá-la, bem como sua importância para o projeto de arquitetura. Por fim, havia uma 

pergunta de auto percepção, questionando se o/a participante se considerava criativo/a e em 

quais momentos buscava por soluções criativas. 

O questionário online permaneceu disponível durante todo o ano de 2019 e a previsão 

estimada para preenchê-lo foi de 10 a 15 minutos. O instrumento era essencial para que os 

estudantes participassem em outras etapas da pesquisa, porque neles informavam os dados 

utilizados para sua identificação e assinavam o TCLE, reconhecendo disponibilidade para 

participar da pesquisa e realizar a segunda etapa, de entrevista. 

A entrevista em profundidade foi escolhida para ser realizada com os estudantes porque 

é duradoura e dialética, estimulando-os ao diálogo como força de argumentação (DUARTE, 

2005). Os discentes que responderam ao questionário podiam participar da entrevista 

presencialmente ou online. O modelo semiestruturado e aberto foi escolhido por ser flexível, 
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garantindo a espontaneidade das respostas, por isso, as perguntas eram enviadas 

individualmente a cada quinze dias (Quadro 10). Dessa maneira, os entrevistados 

conseguiriam responder assim que liam cada pergunta, também sendo possível acumularem 

as questões para responde-las em outro momento. 

Quadro 10: Perguntas da entrevista com estudantes 

PROCEDIMENTO PERGUNTA 

1 – Desabafo 

(1º dia do mês) 

Comente sobre como a pré-banca influenciou o processo de projeto e também de 

desenvolvimento do seu TFG. Como dica, você pode falar sobre: 

i) Elaboração do projeto nas semanas que antecederam a sua apresentação; 

ii) Como os comentários do orientador e dos professores e a apresentação dos outros 

alunos pode ter influenciado sua proposta ou processo criativo;  

iii) A administração do tempo dedicado para parte textual e gráfica do TFG;  

iv) O que foi discutido com seu orientador depois da apresentação. 

2 - Registros 

fotográficos 

(15º dia do mês) 

Faça um ou mais registro fotográfico dos ambientes em que passa mais tempo produzindo 

seu TFG. Comente se você considera esses ambientes propícios para a atividade criativa. 

Informe sobre os elementos capturados na fotografia (dica: você pode falar sobre 

organização espacial, detalhes arquitetônicos, iluminação, acústica, ventilação, mobiliário, 

pessoas, animais, plantas e objetos). Quais elementos você acredita que estimulam e/ou 

inibem seu processo de projeto? 

3 - Mapa mental 

(30º dia do mês) 

Elabore um mapa mental, que: 

i) Ilustre o seu processo de projeto enfatizando características principais dos espaços em 

que as ideias surgiram, foram desenvolvidas, discutidas (em orientação, bancas e 

conversas informais) ou “esquecidas” (momentos de relaxamento/desligamento); 

ii) Informe lugares que costuma frequentar ou que já esteve/visitou que contribuíram 

para a escolha do tema do projeto e justifique sua importância; 

iii) Comente sobre as sensações e emoções que passou ao longo do desenvolvimento do 

TFG e se estão relacionadas com alguns dos ambientes citados nos tópicos (i) e (ii). 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

As perguntas correspondiam a “tarefas” e serviam para retratar e contextualizar o 

ambiente em que os projetistas produziam o TFG ou eram avaliados, pedindo que 

“desabafassem”, produzissem registros fotográficos e mapa mental. Também foi solicitado 

que tirassem as próprias fotos, com a intenção de desinibi-los e estimular a auto percepção, 

uma vez que   

As fotografias estimulam a memória e dão à entrevista um caráter de proximidade 
com os objetos. (...). A oportunidade projetiva das fotografias oferece um sentido 
agradável de auto expressão, enquanto o informante é capaz de explicar e identificar 
o conteúdo e instruir o entrevistador com seu conhecimento. (...). Isto acontece para 
reduzir a tensão na entrevista, aliviando o informante de ser o assunto da investigação. 
Ao invés, seu papel pode ser o de guia experiente, que conduz o pesquisador de campo 
através do conteúdo das fotos. As fotografias lhe permitem contar sua própria história 
espontaneamente. Isto em geral faz jorrar um fluxo de informações sobre 
personalidades, lugares, processos e artefatos (COLLIER, 1973, p.70). 
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Os mapas mentais (TOLMAN, 1948; LYNCH, 1982) também visavam estimular a memória 

dos participantes e incentivar a construção de uma imagem do ambiente. A abordagem 

escolhida seguiu o “modelo interpretativo” (RHEINGANTZ et al., 2009), estruturado a fim de 

proporcionar aos respondentes uma oportunidade para ilustrar graficamente a experiência 

vivenciada no TFG; o tempo previamente determinado para a tarefa, entre 15 a 20 minutos, 

buscou garantir que selecionassem os elementos representados, correspondendo ao mínimo 

necessário para imaginar as situações. Enquanto o realizavam, era mantido certo 

afastamento, garantindo privacidade ao trabalho, cujas informações eram analisadas apenas 

após a aplicação.  

A intenção da aplicação do questionário e da entrevista em profundidade com os 

formandos era fazer uma discussão sobre criatividade a fim de incitar o reconhecimento dos 

aspectos representativos dos espaços que afetavam os seus processos criativos, seja de 

trabalho, conversa ou de surgimento das ideias. Desse modo, oferecia a possibilidade de eles 

incluírem nas suas percepções detalhamentos sobre pessoas, objetos, recursos e 

características naturais que se tornaram parte das experiências cotidianas, enquanto 

realizavam uma atividade de projetação individual e fora do contexto da sala de aula. 

4.2.2.2. Entrevista com orientadores 

A entrevista estruturada com os orientadores (Apêndice C) buscou aprofundar as 

informações gerais sobre a criatividade. Foram oferecidas duas possibilidades de responder 

as 13 questões, através de formulário online ou pessoalmente, com agendamento de horário 

(nesse caso, era necessária autorização da gravação de voz). Nos dois casos, o tempo estimado 

para realização era de 15 a 20 minutos. 

As perguntas iniciais abrangiam informações pessoais (utilizadas na codificação): gênero, 

ano de nascimento, maior titulação, ano de início da atividade docente e tempo e quantitativo 

de orientação de TFGs. As demais questões tratavam da compreensão da criatividade 

(entendimento do termo, sua importância e explicação do processo criativo), das experiências 

com o tema (vividas academicamente ou na profissão e repassadas para os estudantes) e 

influência das questões sócio físicas durante o momento do TFG. 

A opção por aplicar questões de cunho geral, não explorando aspectos atitudinais ou 

comportamentais sobre os próprios docentes ou discentes, visou não prolongar o tempo de 

entrevista e explorar uma conversa dinâmica, sem coleta de dados formais. Além disso, 
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buscou-se igualar ao máximo as perguntas direcionadas aos dois grupos investigados na 

pesquisa (professores e estudantes), a fim de possibilitar uma futura análise comparativa. 

4.2.2.3. Observações das bancas de avaliação 

Visto que, além de ser uma atividade propositiva acadêmica, o TFG se aproxima da 

realidade profissional, compreender suas exigências, analisando a aplicação prática das 

questões normativas é essencial. No decorrer do 10º período, os dois momentos de avaliação 

do TFG (pré-banca e banca final) são fundamentais para perceber essa relação. Para captar 

informações sobre essas avaliações, optou-se por realizar a observação não participativa.  

A atividade aconteceu in loco, e as observações subsidiaram o preenchimento de uma 

planilha, organizada em: i) aspectos gerais (data, horários, características do local e 

quantidade de participantes); ii) dados das apresentações (modelo de exposição, conteúdo, 

cronologia e tempo de duração); e iii) participação dos presentes (comentários e ações). Além 

das anotações, durante as pré-bancas e bancas finais, a coleta dos dados era completada com 

registros fotográficos das apresentações e gravação de áudio. Para manter o anonimato, 

preservando a identidade dos envolvidos, os registros fotográficos enfocaram principalmente 

as projeções dos slides que tratavam do processo projetual.  

4.3.Identificação inicial dos participantes 

Embora a análise das informações coletadas nos semestres letivos 2019.1 e 2019.2 tenha 

sido feito em conjunto (ou seja, considerando todas as respostas, sem distinção de semestre), 

a título de considerações iniciais, serão identificadas as características gerais das duas turmas. 

No semestre 2019.1, haviam 29 discentes matriculados no décimo período, sendo 18 

interessados em projetos arquitetônicos, 6 em estudos analíticos e 1 em projeto paisagístico. 

Como o interesse da pesquisa é o processo criativo em propostas de arquitetura, apenas 18 

alunos foram convidados a participar. Dentre esses estudantes, dez aceitaram responde-lo 

(10/18), dos quais seis chegaram à entrevista (comentários sobre a pré-banca). No entanto, 

somente quatro concluíram a participação em todas as etapas (incluindo percepções sobre o 

ambiente). Como as respostas do questionário e da entrevista eram analisadas 

separadamente, todos números foram mantidos, o que explica a variação de participantes em 

função das técnicas e momentos de pesquisa. 

Por sua vez, a turma 2019.2 contava com 35 estudantes e, inicialmente, 24 iriam propor 

projetos arquitetônicos, enquanto os demais realizaram trabalhos analíticos (9) ou planos 
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urbano-paisagísticos (2). Após a pré-banca verificaram-se algumas mudanças na turma, e o 

número de projetos de arquitetura passou para 21 (houve duas desistências e uma troca de 

tema, de projeto para análise projetual). É importante ressaltar que esse quantitativo final 

incluiu quatro discentes da turma anterior que não apresentaram o TFG na banca e, com isso, 

realizaram o processo em um tempo mais longo, submetendo-se a duas pré-bancas. 

Novamente, apenas dez estudantes responderam o questionário online (10/22) e, dentre eles, 

seis participaram de todas as etapas da entrevista. 

Desse modo, somando-se todos quantitativos do ano de 2019 (Figura 14), de um total de 

35 estudantes que fizeram TFGs de projeto arquitetônico, 20 participaram da pesquisa, sendo 

que: todos os 20 responderam o questionário preliminar; 12 chegaram à primeira etapa da 

entrevista (comentários sobre a pré-banca); e 10 concluíram a participação até o final 

(incluindo percepções sobre o ambiente).  

Figura 14: Esquema de quantidade de participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

O quadro 11 reúne as principais informações do grupo de estudantes que participou da 

pesquisa, excetuando as observações de bancas. Os estudantes aptos a participar da pesquisa 

se vincularam a um total de quinze professores orientadores que foram entrevistados (dados 

gerais organizados no quadro 12), cinco de modo online e dez presencialmente.  
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Quadro 11: Dados gerais dos participantes - estudantes 

Dados pessoais Quantitativo de cada resposta 

Gênero Feminino (14) Masculino (6) 

Ano de nascimento 1991 (1) 1993 (5) 1994 (3) 1995 (6) 1996 (3) 1997 (5) 1998 (1) 

Nível de projeto Estudo preliminar (4) Anteprojeto (16) 

Ano de ingresso no curso 2012 (1) 2013 (6) 2014 (7) 2015 (6) 

Tipo de proposta Nova edificação (15) Reuso (4) Restauro (1) 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Quadro 12: Dados gerais dos participantes - professores 

Dados pessoais Quantitativo de cada resposta 

Gênero Feminino (6) Masculino (9) 

Década de nascimento 1950 – 59 (1) 19960 – 69 (6) 1970 – 79 (6) 1980 – 89 (2) 

Maior titulação Mestrado (2) Doutorado (13) 

Década de início da 
atividade docente 

1980 – 89 (1) 19990 – 99 (4) 2000 – 09 (5) 2010 – 19 (5) 

Área de ensino Projeto de 
arquitetura (7) 

Representação e 
linguagem (4) 

Teoria e história (2) Tecnologia e 
conforto (2) 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

No CAU-UFRN, um orientador pode assumir até três orientações em um semestre 

(dependendo de sua disponibilidade pessoal, dos temas trabalhados naquele período letivo e 

de sua vinculação à pós-graduação), de modo que, no máximo, um mesmo professor poderia 

orientar até seis trabalhos em um ano (dois semestres). Durante a pesquisa, o Departamento 

de Arquitetura contava com 33 professores permanentes, sendo convidados a participar da 

pesquisa os 15 que estavam orientando TFGs de projeto arquitetônico em 2019. 

4.4.Estratégias para análise dos dados 

A análise dos dados teve início no período de férias semestrais e envolveu: transcrição 

dos áudios das bancas e entrevistas com docentes; digitalização dos mapas mentais 

produzidos pelos discentes; catalogação das fotografias registradas nas bancas e retiradas 

pelos alunos na entrevista interativa; codificação dos participantes e das respostas do 

questionário em planilha do Microsoft Excel. Inicialmente pretendia-se analisar 

separadamente as turmas dos dois semestres (período em que cada dado foi coletado), no 

entanto, no decorrer do ano essa distinção deixou de fazer sentido, e mostrou-se mais 
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adequado trata-los como um conjunto único: os TFGs na área de projeto de arquitetura 

defendidos no CAU-UFRN em 2019. 

A exploração inicial dos dados apontou para a importância de realizar um exame temático 

das informações coletadas, atributo que caracteriza a análise de conteúdo, comumente 

aplicada a questões abertas e entrevistas (BARDIN, 1977).  Para tanto, o autor indica ser  

necessário a codificação  prévia dos discursos, atividade que compreende: i) recorte das 

unidades de registro perceptíveis (palavras-chave), semânticas (temas ou núcleo de sentido) 

e de contexto (frases ou parágrafos); ii) escolha de uma ou mais regras de contagem 

(presença/ausência, frequência, intensidade, direção, ordem de aparição e co-ocorrência por 

associação, equivalência ou oposição); e iii) categorização, que classifica por diferenciação e 

posterior agrupamento dos critérios pré-definidos (semântico, sintático, léxico e expressivo), 

seguindo os princípios de exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, 

fidelidade e produtividade. 

Como a pesquisa realizada preza a identificação dos “4 Ps” que compõem a criatividade 

(pessoa, processo, pressão ambiental e produto – RHODES, 1961) a análise das respostas 

utilizou como categorização prévia as características desses componentes nas respostas. A 

avaliação temática dos resultados teve início pela organização das informações a partir de três 

tópicos principais associados à percepção dos participantes, os quais acabaram por também 

orientar a redação dos resultados: i) compreensões sobre criatividade; ii) observações e 

opiniões sobre as avaliações do TFG de projeto arquitetônico; e iii) influências ambientais na 

criatividade. Os primeiros dados foram organizados no capítulo 5 e os demais no capítulo 6. 
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5. COMO OS PARTICIPANTES ENTENDEM A CRIATIVIDADE (RESULTADOS 1) 

Como visto no capítulo 2, a compreensão da criatividade pela sociedade se modificou ao 

longo do tempo, até chegar à concepção contemporânea, que considera as circunstâncias do 

indivíduo, do processo, do produto e do ambiente. Além disso, a discussão do termo ganhou 

bibliografia própria em alguns campos de estudo, como no de AU e, especificamente, no que 

se refere ao projeto arquitetônico, suas metodologias e práticas. 

Nesse contexto, a fim de analisar como o assunto é entendido pelos participantes da 

pesquisa e confrontar sua percepção com a evolução global na área, foram selecionadas 

perguntas-chave a fim de investigar sua compreensão sobre conceito, processo, mecanismos 

de estímulo e importância da criatividade. Para tanto, cinco questões semelhantes foram 

apresentadas aos professores (em entrevista) e aos estudantes (no questionário): i) Para você, 

o que é criatividade?”; ii) “Como você explica o processo criativo?”; iii) “Cite suas experiências 

relacionadas às temáticas criatividade e/ou processo criativo”; iv) “Você conhece (ou 

estimula) alguma estratégia de estímulo à criatividade? Quais?”; e v) “Indique a importância 

da criatividade nas etapas do projeto de arquitetura”. 

As quatro primeiras perguntas foram abertas, oferecendo liberdade para surgimento de 

respostas sucintas ou mais elaboradas. A quinta questão correspondia a um quadro, com dez 

quesitos que deveriam ser assinalados a partir de uma escala Likert, admitindo +5 = muito 

importante e 0 = sem importância. Além disso, para os discentes, foi acrescentada uma 

questão sobre auto percepção da atitude criativa. Os resultados serão discutidos inicialmente 

separando as opiniões dos professores (5.1) e estudantes (5.2), posteriormente comparando-

as (5.3), a fim de demonstrar o que os influenciou a chegarem às respostas e as principais 

semelhanças e diferenças de percepções. 

5.1.A opinião dos professores 

Como arquitetos que já passaram por práticas profissionais de projetação (em escritório 

ou serviços públicos) e atuando como professores e orientadores de TFG há, no mínimo cinco 

anos, os professores entrevistados, em geral, revelaram diversas experiências (em seus 

entendimentos) relacionadas com a criatividade. Apenas cinco desses docentes não 

especificaram situações exatas, mesmo assim alguns destacaram o contato indireto ou 

pontual com o tema, como revelado em seus depoimentos: 
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 Diretamente com o tema, trabalhando com conceito de criatividade abertamente, 
não. (...). Mas, claro que toda atividade que a gente faz no dia a dia, a gente tem 
sempre criatividade (P11_m2008.Dr033). 

Não, porque não foram experiências muito consolidadas, que eu passei muito tempo, 
assim, foi uma coisa pontual, né. Concurso, coisas desse tipo. Mas não era uma 
atividade sistemática (P15_m1993.Dr026). 

Dentre as vivências no mercado de trabalho, destacaram o florescimento da criatividade 

em demandas para soluções de problemas com restrições normativas, funcionais ou impostas 

pelos clientes. Na universidade, acreditam que mantêm contato com o tema por causa das 

disciplinas que ministram e dos TFGs que orientam. Mesmo que nem todos estejam 

oficialmente vinculados à área de projeto de arquitetura, revelam que estimulam o processo 

e produção criativa ao promoverem atividades com os estudantes: 

(...). Não sou professor de projeto, mas eu oriento TFGs. E eu, sempre, como professor 
de história procuro estimular o aluno, a trabalhar com criatividade. Quer dizer: 
procurar além de trabalhar com o conteúdo, trabalhar de modo que você incorpore 
outros elementos que vão dar uma outra perspectiva para aquele produto que vai ser 
apresentado. Então, de uma maneira geral, eu posso dizer que minha própria atividade 
como professor de teoria e história já tem essa perspectiva de trabalhar com o 
processo criativo (P13_m2002.Dr015). 

Além das disciplinas em que atuam, outras experiências dentro da academia fizeram com 

que alguns professores se aproximassem da criatividade, através de participação em 

workshops e concursos que estimulavam atividades de concepção e projetos de pesquisa ou 

leituras relacionadas ao tema. O contato com outras áreas também promoveu o 

esclarecimento sobre a temática, como identificado por uma professora:  

Recentemente, (...) recebi uma professora lá do IF-RJ, (...) fotógrafa na sua formação. 
Ela trouxe processos criativos que desenvolveu para a fotografia na área dela, mas que 
a gente consegue enxergar aplicações para a arquitetura também (P07_f1996.Dr114). 

A importância de considerar as experiências dos docentes com relação a criatividade 

contribui para perceber que, conforme se sentiam mais próximos da temática, conseguiam 

explicá-la com maior facilidade. Assim, ao serem questionados sobre “o que é criatividade?”, 

os professores que citaram ter vivências constantes e diretas com as atividades criativas, 

foram os que apresentaram definições mais eficazes. Também foi perceptível a diferença nos 

depoimentos em função da técnica de pesquisa escolhida por eles para participação: os 

professores que responderam por escrito foram concisos e diretos, enquanto os entrevistados 

verbalmente foram mais prolixos, como segue: 

Capacidade de resolver problemas de formas variadas, conforme contexto e recursos 
disponíveis (P03_f2014.Dr007 – Exemplo de resposta escrita). 
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Criatividade é a pessoa conseguir colocar os seus conhecimentos (...) de forma 
relativamente fácil, (...) expressar exatamente a ideia do projeto com poucos recursos. 
Inclusive, ser criativo com o que se tem, apesar das restrições, já que todo projeto tem 
muitas restrições e a pessoa consegue, (...) no processo de criação, dominar todas 
essas respostas que tem que ser dada relacionadas às restrições e mesmo assim 
vencer a questão. (...) Pessoas que tem capacidade de atender as normas e assim 
mesmo (...) sair do convencional (...). Para isso, essa pessoa precisa ter muita 
percepção espacial e também conhecimento, porque tudo facilita. (...). Se você tem 
conhecimento e tem percepção espacial, aí você vai ter potencial para ser criativo 
(P14_f1994.Dr007 – Exemplo de resposta oral). 

A variedade de tamanhos e, principalmente, de estilos de respostas, ressaltaram a 

necessidade de analisá-las a partir de um sistema que captasse as ideias-síntese dos 

depoimentos. Sendo assim, o primeiro passo da análise temática foi o recorte das unidades 

de registro: i) palavras-chave; ii) núcleos de sentido e iii) frases de contextualização. A regra 

de contagem seguiu os princípios da ordem de menção e frequência. 

Para tanto, cada depoimento foi subdividido em três partes, destacando a palavra 

imediata, seu complemento, e os demais elementos do discurso. Geralmente, a ideia-síntese 

da resposta era resultado da conexão entre a palavra imediata e seu complemento, que 

formavam o núcleo de sentido. Os demais elementos do discurso foram considerados frases 

de contextualização, que podiam estar presentes ou não. 

Após essa codificação foi realizada a categorização semântica das unidades de registro 

considerando a identificação dos “4 Ps” que compõem a criatividade (pessoa, processo, 

pressão ambiental e produto) e o background do participante, que, como uma característica 

subjetiva influenciada diretamente por fatores ambientais, destacou-se devido à dualidade 

que representa. A intenção da definição destas cinco categorias foi investigar: (i) a presença 

de cada tema; (ii) como os temas eram hierarquizados nas sentenças (a partir da posição em 

que se encontravam nos trechos); (iii) a intensidade de frequência das palavras mais 

associadas a eles (a partir de agrupamento dos sinônimos).  

O reconhecimento dos lugares que as cinco categorias estavam posicionadas nas 

frases está representado nos exemplos do Quadro 13. É importante ressaltar que nem todos 

os discursos citavam todas as categorias, que foram destacadas por cores: em vermelho as 

palavras ligadas a pessoa; em lilás, ao background; em verde, aos componentes da pressão 

ambiental (elementos que influenciam os demais “Ps” no presente); em azul, que descrevem 

o processo; e em marrom, que qualificam o produto. 
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Quadro 13: Exemplo de codificação, contagem e categorização da análise temática 

Núcleo de sentido / ideia-síntese Frases de contextualização 

Palavra-chave imediata Complemento Demais elementos do discurso 

Ato de criar soluções virtuosas, 
a partir de variáveis postas. 

(P02_m2010.Ms010) 

Capacidade 
de, a partir das informações 

adquiridas, desenvolver 
soluções 

que demonstram uma reflexão consciente 
e que trazem algo que surpreende. 

(P04_m2010.Dr008) 

Interpretar 
a situação que a pessoa vive, o 
ambiente 

e inteirar ideias novas para qualquer tipo 
de proposta. (P12_m1989.Dr114) 

Seria a capacidade, 

não falo nem do aluno, da 
pessoa, de conceber algo de 
maneira inusitada e pouco 

usual. 

Que foge um pouco das amarras do 
convencional. (P15_m1993.Dr026) 

Legenda: vermelho = pessoa; lilás = background; verde = pressão ambiental; azul = processo; marrom = produto. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Com relação a palavra-chave imediata, foi percebido que, dentre as que iniciavam as 

frases, a ordem de aparição mais comum se referia à pessoa (11) e em menos casos ao 

processo (4). Como estas também foram as categorias que obtiveram mais variações de 

termos, elas foram divididas em dois subgrupos: para a pessoa foram diferenciadas as ideias 

referentes a competência e a emoção; e para o processo, as ações de resoluções e de 

percepções. Para as demais, foram destacados apenas um tema: as questões subjetivas e 

contextuais do background; as influências do presente causadas pela pressão ambiental; e as 

qualidades atribuídas ao produto. 

O gráfico de “Explosão Solar” (Gráfico 1) agrupou as palavras mais comuns relacionadas 

a cada categoria e a frequência em que foram citadas. Numericamente, os temas com maiores 

presenças de termos foram pessoa (17), processo (13) e background (13). Em termos 

sintáticos, as classes gramaticais dos componentes pessoa, background e pressão ambiental 

eram substantivos, do processo eram verbos e do produto, adjetivos. Esse último foi a 

categoria menos citada (3), sendo pouco detalhado ou qualificado. 
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Gráfico 1: Análise das palavras associadas pelos professores à pergunta “o que é criatividade?” 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

A opção por manter o background como uma categoria a parte se deu porque muitos 

respondentes ressaltaram que o processo criativo depende da relação entre a pessoa e as 

informações adquiridas, principalmente de contextos do seu passado, que podem ser 

diferentes das influências do presente, como notado nas sentenças: 

(...) E é claro que isso está aliado com uma carga, não é instintivo, está associado a 
uma carga de informações que o sujeito tenha tido acesso ao longo da sua vida 
(P07_f1996.Dr114).  

(...) Mas não é só exercício de intuição, não. Eu acho que passa por quanto mais 
conhecimento você tem, quanto mais o cognitivo também entra (P10_f2001.Dr138). 

Nessas falas é possível perceber que, para a maioria dos professores, o processo criativo 

não acontece em um momento único e depende de diversas variáveis para acontecer. 
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Segundo os participantes, por ser “denso” (P06_f2006.Dr014), “complexo” 

(P12_m1989.Dr114) e “demandar investimento de tempo” (P03_f2014.Dr007), para eles o 

processo criativo é constantemente estimulado (pelo background dos estudantes ou por 

exercícios específicos), sendo inclusive suscetível a receber interferências do próprio 

problema e das obrigações ou relações sociais. A partir dessa compreensão, os professores 

associam fortemente o processo criativo com outros dois “Ps” (pessoa e pressão ambiental), 

e menos com o produto, o que indica que, para eles, a criatividade acontece em qualquer 

situação do cotidiano e não se prende ao resultado específico de uma profissão, conforme 

também indica a literatura (BODEN, 1999; CRAFT, 2001). 

Sobre a explicação do processo criativo, a análise do discurso diferenciou duas tendências 

nas falas dos professores: (i) os que explicaram através de etapas (7), embasados na literatura 

de projeto; (ii) os que destacaram a subjetividade da atividade (8), ou seja, por depender das 

experiências e formação de cada indivíduo, ela não pode ser interpretada genericamente, 

como mostra a seguinte opinião: 

Passa por um processo de busca, de tentativa e erro. Quanto mais você domina uma 
coisa, é criativo com mais rapidez, mas aí pressupõe que você tem o conhecimento de 
algo, então você já pula algumas etapas. Mas eu acho que ele não tem uma etapa 
amarrada, pré-definida, eu acho que é individual, de cada um.  Porque eu posso criar 
de um jeito e você pode criar de outro, né? E tem a ver com um pouco da formação, 
se estudou em uma escola mais conservadora ou mais criativa. Tem um pouco a ver 
com o que você ler, com o que você assiste (P10_f2001.Dr138, grifo da autora). 

Para maioria dos respondentes, os que explicaram o processo através de etapas, a 

sequência projetual “análise-síntese-avaliação” (BROADBENT, 1973; LAWSON, 2011) foi a 

mais identificada, inclusive com a citação direta da fonte “aquelas estabelecidas pelo livro 

‘Como Arquitetos e Designers pensam’, (...)” (P02_m2010.Ms010). No entanto, além de 

especificar o processo, um dos professores ressaltou a importância destas fases serem 

renovadas por meio da “retroalimentação das informações” (P04_m2010.Dr008) e dois 

reconheceram o trabalho inconsciente para geração das ideias, indicando que há momentos 

“de confusão mental, incubação, insight criativo, entre outros” (P02_m2010.Ms010) ou de 

“readaptação das experiências (...). Seja conscientemente ou não” (P11_m2008.Dr033). 

De modo geral interpreta-se que, segundo os professores participantes: a análise 

corresponde aos momentos de apreensão do problema (compreensão do que está sendo 

demandado) e preparação para a proposição (busca de referências do próprio repertório ou 

de pesquisa); a síntese resulta na geração de ideias; e a avaliação, as verifica. O Quadro 14, 
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mostra como é difícil identificar claramente os exemplos dessas etapas nos textos e falas dos 

participantes. Nota-se, ainda, que não foi estabelecida nenhuma hierarquia ou sequência 

evidente dos acontecimentos, mas, para representar visualmente os termos mais associados 

a cada etapa, elaborou-se o Gráfico 2 (“Mapa de árvore”). 

Quadro 14: Exemplos de respostas dos professores que explicam o processo criativo através de etapas 

Participante Descrição do processo 

P01_m2005.Dr016 

É muito importante dizer o caminho que leva até as soluções, os princípios que 
nortearam, falar sobre o processo, os métodos de análise (das referências) e os de 
concepção. (...). A ideia é que o processo deve ser feito com abertura e leitura, para 
conseguir fazer correlações, avaliações e sínteses das ideias. 

P06_f2006.Dr014 

Eu acho que é um processo bem denso, porque não é aquela coisa que acontece na hora 
que a gente quer. Então eu acho que ele vai acontecendo à medida que a gente vai 
amadurecendo a ideia e tendo referências e relações. E aí, esse processo ele pode ser 
muito rápido, mas ele pode ser muito demorado também. 

P07_f1996.Dr114 

Mas inicialmente eu acho que ele precisa de uma demanda, precisa de algo para poder 
ser “iniciado”.  E, a partir do momento que você tem essa demanda, esse problema 
(vamos chamar assim), você vai buscar no seu repertório de informações e de 
conhecimento, você vai “linkar” esses elementos que vão te ajudar nessa resolução. 

Legenda: realce em azul = análise; realce em rosa = síntese; realce em amarelo = avaliação. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Gráfico 2: Análise das respostas dos professores à pergunta “Explique o processo criativo?” 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Como alguns reconheceram que geralmente a atividade criativa é “mais atuante nas 

etapas iniciais, ditas de concepção” (P05_f1990.Dr055), os professores foram questionados a 

respeito de estimularem seus orientandos a utilizarem estratégias de florescimento da 

criatividade. Dez afirmaram que sim, três que não e dois que depende da situação, 

(questionam se os estudantes já adotam alguma e, informalmente, recomendam técnicas). 

Dentre as práticas mais comuns estão: brainstorming (4); produção de colagens ou painéis 

conceitos (3), busca por referências ligadas ou não ao projeto (3); e confecção de maquetes 
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(3). O primeiro método está mais ligado a definição e discussão do conceito através de 

palavras que ativam as ideias, já os demais estão relacionados ao estímulo da produção 

manual através do apelo visual, linguagem que facilita a expressão dos arquitetos, como 

mostra o depoimento: 

Tanto (o uso das) maquetes eu acho que é importante, como outros métodos manuais 
(...). O manual vai para o desenho a mão, vai para o croqui, o manual vai para uma 
modelagem com a massinha de modelar. O manual vai para você pegar as 
caixas/embalagens em formas diferentes e a partir dali conseguir enxergar alguma 
coisa (...). Entendeu? E você pode fazer seu projeto, pensar formalmente, pode pensar 
em zoneamento, criando a partir disso (P10_f2001.Dr138). 

Ao ponderarem a importância da criatividade no exercício projetual (Gráfico 3), todos 

consideraram a elaboração de esboços, croquis e modelagens das ideias como o momento 

mais importante (avaliado com 5). A média das respostas revela que o desenvolvimento do 

partido e do conceito também obtiveram altos índices. No entanto, o desvio padrão da 

definição do conceito foi de “1” e da elaboração do partido “0”, o que demonstra divergências 

nas opiniões sobre a necessidade de ser preciso definir um conceito para iniciar um projeto. 

Gráfico 3: Escala de importância da criatividade no projeto arquitetônico 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

A participação da criatividade no desenvolvimento do estudo preliminar teve avaliação 

0,57 pontos acima do aferido para o anteprojeto, condição justificada pelo fato de nessa fase 

as decisões estarem mais “amarradas” do que naquela. A escolha do sistema construtivo e 

atendimento às normas e legislações obtiveram o mesmo desvio padrão (0,98), que é 

considerado alto, mas médias diferentes, enquanto um ficou em quinto lugar no ranking o 

outro está na décima e última posição. 
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Além das fases projetuais indicadas, os respondentes tinham a oportunidade de citar 

outros momentos em que a criatividade se fazia importante durante o TFG. Apenas quatro 

professores indicaram novas opções, dando o peso mais alto (5) para elas: “apresentação da 

proposta” (P04_m2010.Dr008); “relação orientador/orientando” (P05_f1990.Dr055); “ir ao 

local de intervenção e ter um diário de bordo” (P07_f1996.Dr114); e “identificação dos 

usuários e das questões ambientais” (P10_f2001.Dr138). 

5.2.Respostas dos estudantes 

Diante das mesmas questões, em geral, a maioria das respostas dos estudantes mostra 

que as atividades acadêmicas contribuíram para que a compreensão do conceito de 

criatividade, principalmente por meio de disciplinas, palestras, fóruns e concursos ligados as 

artes, design e arquitetura. O contato com profissionais em estágio, também favoreceu tal 

entendimento, já que a análise de processo de projeto de outros conduziu à reflexão sobre o 

próprio processo. Desse modo, atividades tanto artísticas como técnicas foram capazes de 

influenciar a percepção dos estudantes sobre criatividade (quer represente uma dualidade 

contraditória ou complementar), como mostram as declarações a seguir. 

Disciplinas como 'espaço e forma', 'desenho artístico' e 'comunicação visual' porque 
eram as 'mais livres' e possibilitavam diferentes resultados, ao contrário de projeto 
(que embora devesse estimular o processo criativo) que acabava podando 
possibilidades uma vez que o 'lado técnico' pesava mais (E03_mP04.BP, ES, RE). 

Ao longo da vida, sempre me interessei pelas artes no geral. Quando entrei no curso 
de arquitetura vi que era muito técnico, mas ainda assim havia um viés artístico, no 
entanto, percebi que a criatividade perpassava não apenas o viés artístico, mas 
também o técnico pois a criatividade está relacionada à solução encontrada no geral 
para uma determinada situação (E07_mP13.BE, ES).  

Outras respostas simples também destacavam que o modo como entendem a criatividade 

se expande para experiências do cotidiano, como “a vida (?)” (E10_mP14.ES), “insights da 

vida” (E04_fP14.BP, BE, ES, IN) e “leituras pessoais” (E02_fP03.BP, ES, IN). Outras experiências 

durante a graduação fora do curso de arquitetura e urbanismo serão discutidos no tópico 6.2, 

que trata sobre influências dos aspectos ambientais. Em se tratando da conceituação 

propriamente dita, quando perguntados sobre “o que é criatividade?”, todos os estudantes 

responderam com frases simples, de uma a duas linhas. Para análise temática, foram adotados 

os mesmos procedimentos aplicadas nas respostas dos professores (exemplos do Quadro 15). 
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Quadro 15: Exemplo de codificação, contagem e categorização da análise temática com estudantes 

Núcleo de sentido / ideia-síntese Frases de contextualização 

Palavra-chave imediata Complemento Demais elementos do discurso 

Capacidade de aplicar soluções 
perante os problemas que aparecem. 
(E03_mP04.BP, ES, RE) 

Meio 
de alcançar um produto ou 

resultado 
relevante e o mais original possível. 
(E10_mP14.ES) 

Algo que se expressa de forma 
involuntária e subconsciente 

mas que tem relação com as experiências e 
vivências pessoais do indivíduo. (E16_fP04. ES) 

Legenda: vermelho = pessoa; lilás = background; verde = pressão ambiental; azul = processo; marrom = produto. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

A maioria das respostas iniciava destacando o componente humano e depois o processo, 

desse modo, ordem de aparição da palavra-chave imediata esteva relacionada à pessoa (14) 

ao processo (5) e apenas uma ao produto. O gráfico das palavras agrupadas (Gráfico 4) revelou 

uma distribuição numérica mais equitativa quanto aos temas, com as seguintes somas: pessoa 

(18); processo (12); background (11); pressão ambiental (11); e produto (8). 

Gráfico 4: Análise das respostas dos estudantes à pergunta “o que é criatividade?” 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Relacionando a síntese das respostas com a definição consensual da literatura (ver 

capítulo 2), pode-se dizer que os estudantes percebem a criatividade de modo semelhante ao 

presente nas discussões atuais, relacionadas ao “Pequeno-c” e às atividades cotidianas 

(BODEN, 1999; CRAFT, 2001). Isso pode ser exemplificado pelas respostas que a 

caracterizaram como: “inerente de todo ser humano” (E07_mP13.BE, ES); “para tudo, 

qualquer área” (E06_fP01.ES); resultado de uma ação “não cartesiana” (E05_mP02.BP, BE, ES, 

IN); da qual “não existe uma fórmula pronta” (E09_fP03.ES); “inserindo ainda o que é sensível 

ao humano (senso estético, psicologia ambiental)” (E12_fP13. ES, JR). 

O entendimento da criatividade como uma atividade diária é reforçado pelas justificativas 

dadas à pergunta “Você se considera uma pessoa criativa?”, na qual os estudantes a 

relacionaram com atividades fora do contexto de projeto de arquitetura e da academia. Assim, 

oito responderam que “sim, se consideram criativos”, e doze, que “depende da situação”, 

exemplificando como momentos do cotidiano os levam a buscar por soluções criativas: 

Criatividade tento desenvolver quando quero criar algo diferente. Seja através de 
projeto arquitetônico, presentes ou até mesmo na cozinha (E04_fP14.BP, BE, ES, IN). 

Na hora de me maquiar, compor roupas e mandar para costureira (E06_fP01.ES). 

A cozinha sem dúvidas é um local para criatividade. Fazer algo, com os mesmos 
ingredientes, ser diferente do que já se está acostumado; ensinar crianças também 
exige criatividade: descobrir como cativá-las com o assunto, tornar o conteúdo algo 
atraente (E09_fP03.ES). 

Em absolutamente todos os momentos do meu dia eu estou com a cabeça criando as 
mais loucas situações, mesmo que eu esteja ocupada (E13_fP03. BP, BE, ES). 

 No contexto de projeto arquitetônico, a maioria revelou que a criatividade surge nos 

momentos de resolução de problema; dependendo do estímulo desafiador ou restrições das 

condicionantes, eles são provocados a busca por práticas criativas, como mostram os 

exemplos: “quanto mais me aproprio do problema, mais me sinto criativa” (E02_fP03.BP, ES, 

IN), “sempre que tenho um problema/desafio” (E08_fP07.BE, ES, IN), “quando é necessário 

solucionar problemas é preciso ter criatividade para encontrar a melhor saída” (E14_fP11. BE, 

ES), “quando há muitas limitações projetuais ou muitas necessidades em um projeto” 

(E15_mP15. ES, JR, RE, IN). 

Considerando a criatividade como parte do processo de projeto, como a maioria dos 

estudantes já havia relacionado sua conceituação com a resolução de problema, quando 

solicitados para explicar o processo criativo, a metade dos respondentes (10 deles) também 

se valeu dessa relação. De modo semelhante ao que aconteceu com os professores, a outra 
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metade não ilustrou o processo por meio de fases, enfatizando o caráter subjetivo da ação, 

pois “é algo bastante pessoal e orgânico e varia conforme o estado e humor do indivíduo” 

(E05_mP02.BP, BE, ES, IN), de modo que “cada pessoa tem o seu modo de agir diante do 

problema apresentado” (E03_mP04.BP, ES, RE). Além disso, ressaltaram que “está relacionada 

sobretudo as nossas referências” (E06_fP01.ES) e, por ser pessoal, em alguns momentos pode 

ser “caótico, não sendo guiado por passo-a-passo ou etapas” (E13_fP03. BP, BE, ES). 

Para os estudantes que identificaram etapas principais do processo, o modo como 

explicaram, usando setas ou numerações (cardinais ou ordinais), possibilitou o 

reconhecimento de uma sequência simples e linear, sem interpenetração de fases ou retorno 

para as anteriores, como mostram os exemplos (Quadro 16). A análise temática procurou 

agrupar os termos mais comuns referentes as etapas de projeto reconhecidas pela bibliografia 

(WALLAS, 1926; KNELLER, 1976; BROADBENT, 1976, LAWSON, 2011). 

Eles destacaram atividades realizadas conscientemente, como: compreensão do problema 

(apreensão); atividades preparatórias (análise) que auxiliam na geração de ideias (síntese); 

verificação das soluções (avaliação) e detalhamento (representação). Não foram 

reconhecidas por eles etapas feitas em estado sub ou inconsciente, nem incluída uma de 

apresentação da solução final. 

Quadro 16: Exemplos de respostas dos estudantes que explicam o processo criativo através de etapas 

Participante Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

E01_fP03.BP, 
ES, IN 

Situação 
desafiadora --> 

Busca por 
conhecimento --> 
Análise de todos os 
condicionantes da 
situação --> 

Tornar as ideias 
palpáveis --> 

testes e simulações 

E02_fP03.BP, 
ES, IN 

Primeiro você 
entende o 
problema, 

depois você 
interpreta o 
contexto. 

Com isso, você vai 
testando ideias e 
sempre as avaliando e 
tentando corrigir seus 
problemas. 

Quando você define 
uma ideia geral com 
mais potencialidades, 
você aprofunda em 
detalhes. 

E07_mP13. 
BE, ES 

Observa-se 
primeiro o 
problema a ser 
resolvido. 

Em seguida, deve-se 
ter clareza sobre um 
conceito a ser 
concretizado ao 
longo da solução do 
problema. 

Então, busca-se fazer 
associações com 
dados que devem ser 
previamente 
coletados e, até 
mesmo com 
experiências prévias. 

Trabalha-se então sobre 
o resultado alcançado 
para “talhá-lo”. 

E18_fP10. BE, 
ES, JR 

Definição do 
Problema,  

brainstorming, 
seleção das ideias, 

aplicação das ideias, 
incrementação com 
outras ideias. 

Legenda: realce em cinza = apreensão; realce em azul = análise; realce em rosa = síntese; realce em amarelo = avaliação; 
realce em laranja = representação 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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O Gráfico 5 sintetiza os termos mais associados a cada categoria, percebendo-se uma 

distribuição equivalente entre as atividades referentes as etapas de análise e avaliação, com 

nove citações, dando maior hierarquia para a busca de repertórios e realização de testes e 

experimentos. A síntese, também teve esse quantitativo, mas com peso mais igualitário para 

os exemplos citados. A apreensão, como está intrínseca ao problema, mudou apenas a relação 

que se tem com ele, em termos de uso verbal. Já a representação, foi menos citada, mas 

destacou alguns processos de aperfeiçoamento da solução ou produto. 

Gráfico 5: Análise das respostas dos estudantes à pergunta “Explique o processo criativo?” 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Dentre as estratégias para estimular a criatividade, doze estudantes afirmaram conhecer 

exemplos comuns aos usados nas etapas iniciais do processo, como: brainstorming (7); busca 

por referências (5); painel conceito (4) e desenho (2). Também foram mencionadas táticas não 

ligadas a um momento específico, entre as quais: ouvir música (4) “abrir a mente” (3) e se 

relacionar com outras atividades artísticas (cinema, dança) ou vivenciar/lembrar de viagens. 

 Especificamente no tocante ao exercício projetual arquitetônico, foi pedido que os 

discentes indicassem a importância da criatividade com as etapas do projeto arquitetônico, 

admitindo uma escala de 0 (valor nulo, sem importância) a 5 (muito importante). A média das 

respostas (Gráfico 6) revela que é também na etapa de geração das ideias que é reconhecida 

a sua maior importância, principalmente nas que envolvem a expressão das volumetrias 

preliminares (média 4,6), definição do conceito (4,5) e partido (4,5), todas com desvio padrão 

inferior a 0,8. 
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Gráfico 6: Média das respostas sobre importância da criatividade no projeto arquitetônico 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Sobre as etapas reconhecidas por eles como as que menos demandavam criatividade, 

destacam-se ‘atendimento as normas e legislações’ (2,8) e ‘escolha do sistema construtivo’ 

(3,26), com desvio de 1,5 e 1,0 respectivamente. Os desvios padrão mais altos (atrás apenas 

do de atendimento as normas) foram obtidos na etapa de ‘reconhecimento do problema’ (1,4) 

e ‘representação gráfica e detalhamento’ (1,2), com médias abaixo de 3,5, o que indica uma 

diferença consistente de opinião entre os respondentes. Por fim, apesar de poderem indicar 

outros aspectos, nenhum respondente sugeriu fatores adicionais. 

5.3.Análise comparativa das respostas 

Apesar da diferença de vivências devido à idade/experiência e nível de formação, como os 

professores e estudantes tem em comum o interessem pela área de AU e convivência no 

mesmo espaço acadêmico (que oferece oportunidades de atividades ligadas a criatividade 

para os dois públicos), optou-se por uma breve análise comparativa de suas respostas para 

ressaltar as principais semelhanças e divergências de opinião. Além disso, como o número 

total de participantes é próximo (15 docentes e 20 discentes), as comparações dos dados 

quantitativos também não é destoante em termo de proporções. Principalmente porque, 

apesar do fato de quatro das cinco questões apresentadas aos dois grupos serem abertas, a 

análise temática das respostas permitiu comparações, visto que estabeleceu as mesmas 

regras de contagem e agrupamento dos principais termos citados. 

No que diz respeito às as experiências relacionadas às temáticas criatividade e/ou 

processo criativo, e por mais que as respostas tenham sido subjetivas, percebeu-se que as 

práticas realizadas nas disciplinas da graduação foram os exemplos mais citados pelos dois 
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grupos. Segundo eles, mesmo em campos fora da área de projeto (como as de teoria e 

história, por exemplo), beneficiam o desenvolvimento de sua criatividade pessoal e 

profissional: (i) a constante interação entre docentes e discentes; e (ii) a busca por atitudes e 

práticas criativas para a elaboração de trabalhos e a realização de apresentações em sala de 

aula. Os seguintes depoimentos ressaltam a influência da presença da criatividade nas 

disciplinas de atelier de projeto: 

No campo acadêmico, tenho tido contato com a temática nas disciplinas de projeto 
que ministro, embora sejam experiências bem distintas. (...) a quantidade/diversidade 
de variáveis existentes no processo exige bastante objetividade e cuidado na gerência 
do tempo. Nesse caso, o trabalho criativo aparece principalmente nas aulas de atelier 
com os primeiros croquis e elaboração de maquetes (P03_f2014.Dr007 - Resposta de 
uma professora). 

A disciplina de Atelier Integrado marcou muito a metodologia de concepção, foi uma 
ótima forma de captar condicionantes não apenas físicos, como também sociais de 
modo a elaborar um projeto inclusivo. (E07_mP13. BE, ES - Resposta de uma 
estudante). 

Em termos da compreensão do conceito de criatividade, a maior semelhança encontrada 

foi com relação a concepção geral de que é uma atividade resolutiva ligada a competência 

pessoal e está diretamente relacionada com o background de conhecimentos que se adquire 

ao longo da vida. Essa interpretação é reforçada através da comparação das nuvens de 

palavras geradas pelo software IRAMUTEQ (Figura 15), que revelam a semelhança entre os 

termos mais citados: “capacidade” (competência pessoal); “solução” (processo) e 

“conhecimento” (background).  

Figura 15: Comparação entre nuvens de palavras à pergunta “o que é criatividade?” 

 
Respostas dos professores 

 
Respostas dos estudantes 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

No tocante às diferenças das principais palavras associadas a cada tema (pessoa, processo, 

background, pressão ambiental e produto), os Gráficos 1 e 4 (rever páginas 92 e 97) mostram 
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que os estudantes tiveram a tendência de considerar o processo mais relacionados as 

resoluções do problema do que as percepções das variáveis; já os professores, empregaram 

números equivalentes de sinônimos para ambos. Além disso, os discentes citaram mais 

qualidades associadas ao produto. 

Quanto à explicação sobre o processo criativo, a divisão entre quem considerou os 

aspectos subjetivos, sem indicar etapas e as pessoas que as indicaram foi distribuída do 

mesmo modo entre os dois grupos (em ambos a metade das respostas). No entanto, 

comparando os Gráficos 2 e 5 (rever páginas 94 e 100) os estudantes identificaram a ordem e 

procedimentos de cada fase mais detalhadamente, possibilitando uma análise visual completa 

de cinco etapas (identificadas como apreensão, análise, síntese, avaliação e representação); 

e, nas respostas dos docentes, reconheceram apenas três fases (análise, síntese e avaliação). 

Acerca das estratégias de estímulo à criatividade, ambos obtiveram o mesmo ranking, com 

o brainstorming liderando entre as técnicas para geração de ideias, seguido pela busca de 

referências e elaboração de painel conceito. O predomínio do brainstorming se dá 

principalmente pelo costume de estudantes e seus orientadores discutirem a definição de um 

conceito para o projeto, o que reflete uma prática adotada em muitas disciplinas de projeto 

durante o curso. O depoimento de um professor reforça esse entendimento:  

Em nove semestres de faculdade, a pessoa já começou a se adaptar, mas uma coisa 
que eu procuro trabalhar sempre é com a definição do conceito. Então, em certo 
momento (...), antes do partido ainda, a gente começa a fazer um brainstorming (...). 
Peço que o aluno em uma palavra preveja quais são as qualidades que o projeto dele 
deve ter. Então, a gente vai fazendo um quadro, uma nuvem de palavras e a gente 
começa a pensar qual seria uma ideia que poderia abranger a maior parte desses 
temas. E a intenção é que esse termo, ele comece a dar frutos mais para frente (...). 
Fica mais fácil você explicar o teu projeto, se você tem essa ideia unificadora que é o 
conceito (...). Desde 2012 eu trabalho com essa metodologia. Em alguns TFGs ele fica 
mais presente e em outros fica menos. (P11_m2008.Dr033, grifo da autora). 

Finalmente, na indicação da importância da criatividade nas diversas etapas do projeto de 

arquitetura no TFG com base em uma escala Likert (Gráfico 7), houve semelhança na média 

dos dois grupos quanto ao primeiro e último lugar do ranking, são eles: 

esboços/croquis/modelagens das ideias, com índices acima de 4,5; e atendimento as normas 

e legislações, com média próxima a 3. Essas posições também foram as opções que tiveram, 

o menor e maior desvio padrão, respectivamente.  

Dentre as divergências nas demais classificações, para os docentes, a criatividade na 

definição do partido tem que ser maior do que na do conceito, já para os discentes é igual. Os 
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professores reconhecem que ela também deve vir na escolha do sistema construtivo antes do 

desenvolvimento anteprojeto, enquanto que os estudantes percebem o inverso. 

Gráfico 7: Curvas das médias sobre importância da criatividade no projeto arquitetônico 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Concluindo esta análise comparativa, percebeu-se mais semelhanças do que diferenças 

acerca das compreensões dos docentes e discentes sobre a criatividade, principalmente no 

que diz respeito à definição do conceito e apontamento das técnicas para geração de ideias, 

percepções que vão ao encontro da literatura atual, desconectando-se das antigas “teorias 

implícitas" (FERRARI; CACHIA; PUNIE, 2009) e mostrando-se conscientes dos recentes 

métodos/técnicas de suporte para desenvolvimento das atividades criativas.  

Ambos os grupos reconheceram fases definidas pela bibliografia com relação ao processo 

criativo e também houve uma proporção semelhante entre aqueles que optaram por frisar a 

subjetividade do momento criativo. Ressalte-se, no entanto, que os estudantes explicitaram 

mais claramente as etapas do processo criativo no âmbito do projeto (o que permitiu, 

inclusive, a visualização gráfica do processo segundo sua percepção), o que talvez seja reflexo 

da formação comum que os une enquanto cluster específico (condição de “turma”), o que não 

acontece com os professores, entre os quais é comum e desejável maior diversidade de 

perspectivas para encarar esse tipo de questionamento. 

A reflexão sobre a importância no projeto de arquitetura de TFG por meio do uso de escala 

Likert, embora com algumas diferenças na curva de médias se comportou seguindo um 

caminho análogo para os dois grupos. Como os elementos da escala foram predefinidos pela 

pesquisadora, havia a oportunidade de adição de outros procedimentos, que foi aproveitada 

apenas pelos professores. 
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6. INFLUÊNCIAS ACADÊMICAS E DO AMBIENTE NA CRIATIVIDADE (RESULTADOS 2) 

Conforme exemplificado pelas pesquisas do tópico 4.1, a criatividade dos estudantes 

universitários é constantemente influenciada pelas condições da Instituição de Ensino 

(normativas e espaciais) e as relações sociais e de ensino (com os professores, colegas de 

classe e pessoas da rede profissional). Além disso, o tempo de curso incrementa seu 

background, provocando maior consciência sobre o próprio processo criativo. 

No caso dos cursos de arquitetura e urbanismo, foi possível notar, ainda uma tendência 

para promoção de interdisciplinaridade, abordagens de ensino diversificadas e contato com 

situações de projeto que abordam tanto exercícios utópicos quanto exigências reais da 

profissão. Para os formandos do CAU-UFRN, as regulamentações do TFG e o modo de 

produção e discussão do projeto arquitetônico, tem particularidades que evidenciam como o 

processo criativo é influenciado pelas condições acadêmicas e ambientais. 

Visando apresentar os resultados das percepções dos participantes da pesquisa 

(docentes e discentes) sobre esses aspectos, o presente capítulo é dividindo em dois itens, 

apresentando: no primeiro (6.1), os resultados das observações e opiniões sobre as bancas de 

avaliações (com os registros da pesquisadora, dos depoimentos dos participantes e análise 

comparativa); e no segundo (6.2), as características dos principais ambientes onde os 

trabalhos eram elaborados e orientados (com relatos dos discentes sobre os espaços de 

trabalho individual e de ambos sobre os lugares de produção coletiva). 

6.1.Avaliações do TFG de projeto arquitetônico 

O capítulo 3 mostrou que o modelo de TFG do CAU-UFRN segue um regulamento que 

preza pelo desenvolvimento de produtos propositivos em duas versões: (i) a escrita, que segue 

o caminho das pesquisas científicas; e (ii) gráfica, que apresenta a proposta projetual com 

níveis de representação que se aproximam do exigido para a profissão. Para a literatura, esse 

sistema tem consequências diretas na organização do tempo, dedicação criativa e qualidade 

dos volumes (MARQUES, LOUREIRO, 2009; MARQUES 2010). 

É importante analisar o impacto dessas normativas nos dois momentos de avaliação do 

TFG (pré-banca e banca final) durante o 10º período, pois são oportunidades de acréscimo de 

visões externa à proposta, nas quais os membros apontam suas visões críticas sobre as 

soluções. Para isso, esse tópico tem como principais fontes de informação: (i) a observação 
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(não participativa) da pesquisadora durante as duas sessões de avaliação; (ii) as respostas 

obtidas nas entrevistas com os estudantes e professores. 

Os dados da observação in loco foram organizados no subitem 6.1.1, considerando os 

aspectos gerais das bancas, os conteúdos das apresentações (modelo de exposição, 

componentes abordados e nível de representação) e o comportamento dos participantes 

presentes (principais comentários e atitudes durante as arguições). Já o subitem 6.1.2, integra 

o que foi respondido em depoimento dos 15 professores e 12 estudantes, trazendo 

comentários sobre a elaboração do projeto nas semanas próximas à pré-banca, dinâmica 

entre as partes textuais e gráficas do TFG (em termos de conteúdo, tempo, etc.), influência 

das arguições e de outros trabalhos no processo criativo e principais aspectos das orientações. 

Finalmente, em 6.1.3 são comparadas as percepções, cruzando os dados analisados. 

6.1.1. Observações preliminares 

Como previsto no regulamento do TFG (CAU/UFRN, 2018), durante o 10º semestre 

acontecem dois momentos de avaliação dos estudantes, com intervalo de nove a dez semanas 

entre si. No período de análise da pesquisa, durante o ano de 2019, foi possível realizar a 

observação de 12 pré-bancas e 24 bancas finais (Tabela 4). Nos dois semestres, a ausência de 

observação de uma se deu porque ela concentrava trabalhos de estudos urbanos e acontecia 

ao mesmo tempo que outra com propostas de arquitetura. Também não foi possível assistir 

todas as bancas finais de projeto arquitetônico porque algumas tinham horários que 

coincidiam, para que pudessem ser apresentadas na mesma semana. 

Tabela 2: Dados gerais sobre as avaliações do TFG em 2019 

 2019.1 2019.2 TOTAL 2019 

Datas das pré-bancas 01/04 a 05/04 16/09 a 20/09 - 

Quantidade de pré-bancas 6 8 14 

Pré-bancas observadas 5 7 12 

Datas das bancas finais 13/06 a 19/06 26/11 a 6/12 - 

Quantidade de bancas finais 21 33 54 

Bancas Finais assistidas 7 17 24 

Quantidade de TFGs de projeto 
arquitetônico defendidos 

14 21 35 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Atendendo a regulamentação da atividade, as pré-bancas costumam ter acesso restrito, 

e avaliam de quatro a cinco estudantes por reunião, que eram agrupados de acordo com a 

proximidade da área de estudos dos professores. Elas são compostas por três professores do 

departamento (justamente os orientadores daqueles estudantes). Nas bancas finais, cada 
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estudante é avaliado por três membros (orientador, professor interno ao CAU-UFRN e 

profissional externo ao curso), sendo a apresentação aberta para qualquer pessoa interessada 

em acompanhar. 

Em 2019, todas as reuniões de pré-banca da área de projeto de arquitetura aconteceram 

no auditório do Centro de Tecnologia da UFRN, que conta com: cerca de 50 poltronas fixas, 

uma mesa para reuniões e recursos para projeção de slides (computador e data show). As 

bancas finais foram distribuídas entre esse auditório e o do departamento de arquitetura, com 

a mesma capacidade e equipamentos oferecidos, mudando apenas o estilo das cadeiras 

(Figura 16). 

Figura 16: Imagens dos auditórios onde aconteceram as avaliações 

 
Auditório do Centro de Tecnologia 

 
Auditório do Departamento de Arquitetura 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Em geral, cada estudante teve 15 minutos de apresentação na pré-banca e de 20 a 25 

minutos na banca final. Na maioria dos casos, os três avaliadores acrescentavam comentários 

imediatamente após, sendo o orientador o último a falar (o controle de tempo entre eles era 

mais flexível). Em geral, os estudantes optaram por expor o andamento e o resultado final do 

TFG em projeções (uso de data show), mas também levaram cadernos de desenhos/anotações 

ou plantas impressas para eventuais esclarecimentos e discussões ao fim da apresentação 

(Figura 17).  
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Figura 17: Exemplos de exposições das plantas impressas 

 
Exposição das plantas na mesa 

  

Exposição das plantas nas paredes 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Um aspecto observado nas apresentações foi a ordem dos conteúdos, que posteriormente 

foram agrupados em três esferas: (i) elementos da pesquisa científica (objetivos e justificativa, 

referencial teórico e sumário do TFG); (ii) análises de suporte ao projeto (condicionantes do 

terreno e entorno, estudos de referência programa de necessidades e pré-dimensionamento); 

e (iii) estudos de concepção e soluções projetuais (zoneamento, planta-baixa, modelagem 

eletrônica, maquete física, cortes e fachadas, definição do conceito e do partido). Obviamente 

tais esferas não eram estanques, podendo apresentar componentes em comum. 

Como é possível observar no Gráfico 8, grande parte dos componentes do projeto foram 

apontados durante as exposições com frequência acima de 50%. Abaixo dessa média ficaram: 

cortes e fachadas (42,86%); definição do partido (34,29%); e maquetes físicas (11,43%). Para 

esses dois primeiros já era esperado esse índice baixo, dado o fato de muitas propostas ainda 

estarem “presas” aos estudos em planta. Mas para o último, quando comparado ao 

percentual da modelagem eletrônica (77,14%), percebe-se uma tendência para realização de 

estudos volumétricos com auxílio computacional, com pouca prática manual. 
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Gráfico 8: Presença dos componentes das três esferas de conteúdos nas apresentações 

 
Legenda:     elementos da pesquisa científica     análises de suporte ao projeto       estudos de concepção  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Na pré-banca foi observado que a maioria dos estudantes não tinha ciência de como 

estava organizado o trabalho dos demais. Mesmo assim, exibiram comportamentos comuns, 

provavelmente por causa da configuração burocrática do regimento interno que direciona 

para esse modo de expor as informações, como já revelado pela literatura (MARQUES; 

LOUREIRO, 2009; MARQUES; MACEDO; SOUZA, 2011), e também em função da experiência 

anterior com disciplinas de projeto.  

Durante as bancas finais, houve maior semelhança quanto a organização das 

apresentações (mesmos componentes), com substituição da esfera dos “estudos de 

concepção” pela descrição e detalhamento do projeto final. Assim, após esclarecerem o tema 

e nível do projeto arquitetônico, os discentes explicavam rapidamente alguns elementos da 

pesquisa, como: objetivos; justificativa; principais autores e conceitos-chave do referencial 

teórico; e questões metodológicas aplicadas. Na pré-banca, vários estudantes revelaram 

como estava estruturado o sumário do volume escrito do TFG, geralmente destacando 

capítulos concluídos, em aberto e a serem desenvolvidos (Figura 18). 
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Figura 18: Exemplos de apresentação do sumário 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Os dados levantados para análise projetual já demandavam um pouco mais do tempo de 

exposição e compreendiam informações sobre: estudos de referências projetuais (geralmente 

de 2 a 4, sendo no mínimo 1 direto, ou seja, analisado in loco); características do terreno 

(prescrições urbanísticas e condicionantes ambientais) e do entorno (especialmente uso do 

solo); programa de necessidades e pré-dimensionamento (Figura 19).  

Figura 19: Exemplos de programa de necessidades e pré-dimensionamento 

  
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Por ser uma esfera com muitos componentes, os estudos de concepção e soluções 

projetuais apresentaram maior variedade em sua representação gráfica, de acordo com o 

estágio de avanço do trabalho. Já nas apresentações dos desenhos do zoneamento e 

fluxograma foi possível notar as diferenças de representação das setorizações e circulações 

principais, tanto horizontais quanto verticais (Figura 20).  
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Figura 20: Exemplos de zoneamentos e fluxogramas 

  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Também, verificou-se diversidade de representações nos estudos volumétricos (Figura 

21), principalmente nas modelagens eletrônicas, que recorreram a: formas geométricas 

simples, elaboradas no programa SketchUp (18 estudos); blocos com detalhamentos externos 

e de fachadas no SketchUp (5); e volumetrias elaboradas na plataforma Revit, com 

“renderizações”25 (4). Poucos estudantes apresentaram croquis nas projeções, o que 

justificaram pela dificuldade de digitalização dos desenhos ou por julgarem que eles não eram 

“esclarecedores o suficiente”. Oito estudantes não chegaram a desenvolver estudos 

volumétricos e apenas quatro, somaram modelos virtuais à confecção de maquetes físicas. 

 

 

                                                        

25 “Renderização” é um termo derivado do original em inglês Rendering, que se refere ao processo de elaboração 
(por meio de softwares específicos) de imagens ou vídeos gerados a partir de informações de modelos 
tridimensionais. Os produtos visam reproduzir parâmetros de geometria, ponto de vista, texturas e efeitos de 
iluminação para representar algum grau de realismo (SANTOS, 2009). 
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Figura 21: Exemplos de estudos volumétricos 

  

  

  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Acostumados com esse processo durante a graduação, 27 dos 35 formandos já tinham 

adotado uma concepção projetual baseada na definição do conceito. O método mais comum 

para formulação do conceito foi o brainstorming, aliado a representações visuais, como 

conexões e nuvens de palavras (Figura 22). Já a definição do partido arquitetônico foi 

esclarecida apenas por 13 discentes, visto que representa um “todo conceitual” que é melhor 
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definido quando decididas questões formais, estéticas, de material e relação com o contexto, 

e a maioria ainda estava construindo essas ideias e ponderando decisões até a pré-banca. 

Figura 22: Exemplos de representação do conceito 

  

 
  

  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Sobre a influência das arguições e dos outros trabalhos, dezoito estudantes tiveram a 

oportunidade de complementaram suas apresentações com exibição de plantas impressas 

(Figura 23). Todos os participantes eram convidados a olhar esses produtos e a maioria dos 

professores, enquanto oferecia os comentários, tinha liberdade para adicionar algumas 

sugestões desenhando ou escrevendo diretamente sobre as pranchas. Esse comportamento 

deixava quem já tinha apresentado mais esclarecidos porque poderia ter registradas as 

soluções sugeridas. Apesar de estarem observando os trabalhos dos outros, os demais 

estudantes raramente opinavam sobre sugestões ou faziam questionamentos aos outros. 
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Figura 23: Exemplos de exposições de plantas impressas 

  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

O nível de representação dos estudos de concepção e soluções projetuais foi peça-chave 

para a quantidade de feedback nas arguições da pré-banca, pois em trabalhos mais avançados, 

as recomendações eram poucas, já em propostas sem o mínimo de especificações, os 

professores também não tinham muito a contribuir. Outro contexto dessa discussão abordou 

o estilo do desenho “mais técnico” (com cotas e linhas de chamadas) ou “mais artístico” (sem 

esses elementos), porque alguns orientadores reclamaram que o primeiro modelo, com 

diversos detalhes visuais, limitava a experiência de contribuir “desenhando por cima” e outros 

notavam que o segundo, falhava por não conter informações necessárias. 

No segundo momento de avaliação, a banca final, o que se notou foi, que nessa etapa de 

conclusão as discussões sobre o processo de concepção e criação foram pontualmente 

destacadas pelos concluintes ou questionadas pelos avaliadores, com exposições sucintas 

sobre a evolução do processo criativo e alta hierarquia do tempo de apresentação para 

exposição do produto, focalizando nos detalhamentos estéticos e nas “renderizações”.  

6.1.2. Opiniões dos participantes 

O fato das bancas carregarem uma carga de subjetividade tanto no processo de projeto 

quanto na avaliação, induziu a necessidade de captar as opiniões dos participantes a fim de 

descobrir como afetam a criatividade. Como a pré-banca demonstrou provocar maiores 
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impactos, visto que é quando a maioria ainda está construindo as soluções projetuais, o 

enfoque dessa discussão se relacionou apenas as percepções sobre esse momento. 

 Para isso, foram analisados os dados fornecidos pelos estudantes na primeira etapa da 

entrevista semiestruturada, nomeada “desabafo” e por uma questão respondida pelos 

professores na entrevista estruturada. A maior liberdade do modelo aplicado com os 

discentes permitiu que comentassem sobre mais aspectos, como: i) a elaboração do projeto 

nas semanas próximas a pré-banca ii) administração entre as partes textuais e gráficas do TFG; 

iii) influência das arguições e dos outros trabalhos no processo criativo; e iv) o que foi discutido 

em orientações posteriores. Já para os docentes foi questionada a influência da participação 

dos membros da pré-banca no processo criativo dos seus orientandos. 

Dos doze estudantes participantes da entrevista, alguns depoimentos, que ilustram como 

foi a elaboração do projeto nas semanas anteriores à pré-banca, retratam duas situações 

diferentes: (i) aqueles formandos que se sentiram “travados” à medida que a banca se 

aproximava, os quais justificavam essa dificuldade como bloqueios criativos pessoais - 

cognitivos, emocionais ou atitudinais (PRIETO; SOTO; VIDAL, 2013); (ii) aqueles que estavam 

mais “satisfeitos” com o processo. Assim, enquanto alguns estudantes se mostravam 

frustrados com o processo, outros se sentiram mais seguros e interagiam com os orientadores, 

o que refletia no que era produzido, como mostram as citações: 

Anterior a pré-banca estava com o pensamento muito fechado sobre como poderia 
modificar minha planta baixa para ter um resultado que me deixasse mais satisfeita. 
Sabia que mudanças eram necessárias, mas não estava conseguindo mexer, 
reorganizar e pensar diferente do que aquilo que já tinha produzido. (...). Trabalhar 
com a criatividade em um período tão curto de tempo, com cobranças pessoais, dada 
a importância pessoal do trabalho que está sendo desenvolvido, faz com que o 
resultado nem sempre saia como esperado. (E01_fP03.BP, ES, IN – exemplo de 
estudante que se sentia “travada”). 

A semana antes da pré-banca foi bastante corrida, mas como já havia discutido 
bastante com o orientador e mostrado bastante esquemas e propostas, a semana 
resumiu mais a trabalho braçal do que definição da solução arquitetônica 
(E05_mP02.BP, BE, ES, IN - exemplo de estudante que se sentia “satisfeito”). 

Com relação a quarta esfera de bloqueio criativo, a contextual (PRIETO; SOTO; VIDAL, 

2013), alguns estudantes apontaram que as condutas sociais criadas em torno da pré-banca, 

provocam altas expectativas quanto ao que tem que ser produzido. Alguns criticaram o 

processo, esclarecendo que sentiram, ao mesmo tempo, certa “falta de esclarecimento” sobre 

o que apresentar, e excesso de exigência da definição de um conceito para o trabalho. 
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A ideia no papel é muito boa, só que as vezes ela não ajuda tanto você no meio do 
processo. Porque eu acho que as coisas passaram a ficar muito “enrijecidas” e nem sei 
se essa seria a palavra, mas é no sentido de que, tipo assim: tem que fazer “x” produtos 
para a pré-branca. (...) E, às vezes, você para aquele processo orgânico para fazer “x” 
coisas que é para ganhar aquele conceito. Então isso, para mim, é uma coisa que 
acontece e, infelizmente, acaba atrapalhando mesmo. E as coisas acabam não ficando 
reais. E aí, você pula etapas para fazer isso (E03_mP04.BP, ES, RE). 

No período que antecede a pré-banca, como várias etapas dessa faculdade, é feita 
muita pressão psicológica nos alunos, além de que não existe nenhuma orientação do 
que seria necessário ou indicado para apresentar, sempre escutei "Leve o máximo que 
você conseguir". Mas, o que é esse máximo? Passei os dias que antecede a pré-banca 
sentada o dia inteiro tentando adiantar meu trabalho, o objetivo já não era fazer o 
melhor, mas sim fazer o máximo que eu podia (E18_fP10. BE, ES, JR). 

Uma implicação sobre a exigência de um certo nível para detalhamento das 

representações se atenuou no dilema da administração entre as partes textuais e gráficas do 

TFG. Durante as pré-bancas esse assunto era levantado pelos professores, pois precisavam ser 

esclarecidos como estavam sendo desenvolvido cada trabalho, a fim de decidir se o TFG teria 

condições de ser apresentado na defesa final com equivalência entre as duas partes. 

Para os estudantes, o processo de elaboração do projeto foi intercalado com o memorial 

escrito, atividade que assumiu formas variadas, influenciadas por aspectos diversos (Quadro 

17). Em alguns trabalhos essa oscilação era mais equilibrada e as duas partes eram 

desenvolvidas ao mesmo tempo, já em outros, um dos lados pesava mais (o estudante tinha 

informações textuais avançadas ou ao contrário, as de representação gráfica).  

Quadro 17: Exemplos de depoimentos dos estudantes sobre partes escrita e gráfica do TFG 

Tipo de influência Descrição da relação 

Questões pessoais 

Devido à dificuldade de criar, de enxergar novamente o macro, passei um pouco para a 
parte escrita, onde consegui escrever sobre toda a análise de terreno e os condicionantes 
anteriores ao projeto, de forma que também fosse possível clarear as soluções que 
melhor seriam aceitas nas condições de projeto que eu tenho (E01_fP03.BP, ES, IN). 

Modelo do 
regulamento 

A parte escrita vai ser corrida agora e inclusive essa é uma das partes mais pesadas e que 
aumenta o trabalho, principalmente de fundamentar muito a parte escrita. Quando 
talvez, para projetos, um memorial descritivo bastasse (E10_mP14.ES). 

Opinião do 
orientador 

Sobre a administração da parte textual, que é a que mais se desenvolve no começo do 
TFG, chega um momento que o orientador fala “Não, parou! Agora vá para o 
desenvolvimento da planta”. E aí, você fica só em projeto e não lembra mais o que 
escreveu porque fica um pouco mais de um mês só fazendo o projeto. E, só durante a 
apresentação é que lembra o que foi escrito. Então depois, precisa voltar para a parte 
escrita que não estava fazendo (E12_fP13. ES, JR). 

Aspectos 
temporais 

Até umas duas semanas antes da pré-banca eu só tinha feito a parte teórica do trabalho. 
Aí faltando essas duas semanas eu larguei a parte teórica e foquei no projeto. Como tinha 
a pressão do prazo chegando eu consegui produzir bastante coisa! Não fiquei 100% 
satisfeita com as plantas baixas que produzi, mas ao menos foi um caminho/opção de 
início (E17_fP13. ES, RE). 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) - grifo da autora. 
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Para os que se consideraram “menos preparados” a avaliação foi um “choque de 

realidade”, enquanto para os outros, “mais avançados”, aparentou ser uma “obrigação 

protocolar”, logo, os depoimentos dos estudantes sobre a influência das arguições e dos 

outros trabalhos no processo criativo, ilustram tanto percepções positivas quanto negativas 

com relação ao que vivenciaram (Quadro 18). Numericamente, sete estudantes apresentarem 

boas visões sobre a atmosfera proporcionada pelo momento, já cinco se mostraram mais 

críticos, destacando problemáticas que variavam de acordo com o nível de desenvolvimento 

do trabalho apresentado (quanto mais ou menos produtos ou detalhamentos levavam). 

Quadro 18: Opiniões positivas e negativas sobre a pré-banca 

Opiniões positivas Opiniões negativas 

Apesar de não ter muitas observações sobre meu 
trabalho (e isso foi um pouco frustrante, porque só um 
professor fez algumas observações), os comentários da 
professora foram cruciais para me atentar alguns 
pontos. Assistir o trabalho de outros alunos me inspirou 
e surgiram alguns outros pontos que quis adicionar ao 
meu projeto. Além de que, alguns comentários dos 
professores para os meus colegas, pude filtrar para mim 
(E04_fP14.BP, BE, ES, IN). 

É como se os comentários dissessem que eu não tinha 
feito nada. Mas, justamente, eu não consegui mostrar 
o que já tinha feito. (...) E aí, na verdade eles falaram 
“a gente não pode contribuir” e escolheram não falar 
nada do meu projeto. (...). Houve mais 
questionamentos colocados que eu não poderia 
responder naquele momento. (...). Mas eu acho que, 
no geral, é uma coisa que contribui muito pouco 
atualmente (E03_mP04.BP, ES, RE).  

A comunicação com os outros professores ajudou a 
enxergar pontos antes não solucionados da melhor 
forma, como também eles conseguiram ressaltar pontos 
positivos sobre minha organização espacial 
(E01_fP03.BP, ES, IN). 

Como já levei uma proposta bem definida não tive 
muitas recomendações na pré-banca, mas estou 
aproveitando o tempo para rever algumas pequenas 
questões que acho fundamental para deixar o projeto 
mais adequado (E05_mP02.BP, BE, ES, IN). 

Acho que a experiência foi mais positiva do que eu 
esperava, mais tranquila, inclusive. Estava nervosa, mas 
quando vi a primeira apresentação, senti que a banca foi 
acolhedora e realmente com mais intenção de orientar e 
ajudar do que só criticar (E12_fP13. ES, JR). 

Pessoalmente, a pré-banca não me foi muito útil 
porque o retorno foi bem abaixo do que o esperado, 
inclusive com apontamentos que eu admiti no dia que 
estava ciente e iria resolver. Não foram pontos muito 
construtivos e de certa forma pareceu perda de tempo 
(E10_mP14.ES). 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) - grifo da autora. 

Em contrapartida, as opiniões dos professores sobre a influência da participação dos 

membros da pré-banca no processo criativo dos seus orientandos foram todas positivas. Em 

essência, suas respostas apontam como principal contribuição a vantagem de ampliar as 

visões dos problemas e soluções do projeto arquitetônico para outras pessoas, permitindo o 

surgimento de novas discussões, direcionamentos e proposições. Alguns docentes ainda 

ressaltam que, apesar da necessidade de tomar decisões práticas e objetivas, é grande a 

importância desse momento para a atividade criativa, como revelam os trechos a seguir: 
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A pré-banca dá o direcionamento. E às vezes o aluno não escuta a gente, mas escuta 
quando tem dois professores de fora que dizem a mesma coisa, ou dizem uma coisa 
que a gente não viu também. (...). É objetivo na hora que você tem método, na hora 
que você tem norma, na hora que você tem alguns pontos que você tem que cumprir. 
Mas, ele é subjetivo, porque trabalha com toda uma questão plástica e vários aspectos 
indiretos que influenciam e permitem a criatividade também (P10_f2001.Dr138). 

Influencia muito, porque é a oportunidade que tem de outros olhos de fora (...) para 
ver o projeto e avaliar, dar sugestões e aplicar um pouco das próprias experiências 
dentro da criatividade. Quer dizer, a pré-banca é um ato de criatividade. (...). Às vezes 
tem essa coisa muito prática: de dizer se avançou o suficiente; ou se a pessoa vai 
conseguir concluir ou não; dar um puxão de orelha se tiver devagar; ou manda 
cancelar se tiver horrível; ou só dar parabéns. Essa é a questão mais prática. Mas, tem 
essa questão da criatividade, pois sempre que gente chega na semana seguinte da pré-
banca, normalmente tem uma ideia nova (P11_m2008.Dr033). 

Para complementar as informações sobre a influência da pré-banca na criatividade, a 

entrevista com os estudantes explorou o que foi discutido nas orientações posteriores a esse 

momento. Mesmo obtendo mais ou menos feedbacks na avaliação, eles perceberam quais 

recomendações poderiam ser discutidas com os orientadores para direcionar a uma nova 

etapa do processo criativo, com viabilidade para consolidação das ideias, como apontam: 

A pré-banca deu contribuições técnicas, de finalização de projeto. Até então o 
processo tinha sido de ideias, mas na última orientação já foi falado sobre aspectos 
mais executivos e viabilidade das ideias. Essa fase já teve muitos impactos sobre a 
criatividade, porque as vezes as formas são definidas na primeira fase de maneira 
muito livre, e agora a gente começa a pensar que algumas coisas não podem ser 
executadas da maneira que pensamos (E02_fP03.BP, ES, IN). 

Desde a pré-banca não sabia muito o que fazer, porque eles questionaram, mas não 
propuseram nada. Então, me senti satisfeita com o que tinha e não sabia como mudar 
(na verdade, não é bem satisfeita, mas presa ao resultado que estou tendo dificuldade 
de organizar). A orientação posterior foi uma continuação da pré-banca, uma coisa 
mais descritiva que meu orientador ajudou a enxergar como posso melhorar isso. E, é 
em cima disso, que vou trabalhar agora (E12_fP13. ES, JR). 

Como os momentos de avaliação refletiam nas emoções dos estudantes ao longo do 

processo de projeto, alguns ressaltaram nos mapas mentais como era essa influência (Figura 

24). Para eles, antes da pré-banca, a ansiedade26 provocou certo estímulo criativo, mas, ao 

mesmo tempo, cansaço para organizar o que seria apresentado. A partir do momento que se 

sentiram esclarecidos sobre suas escolhas (após o feedback da pré-banca e orientação 

posterior), a criatividade impulsionou e as sensações ruins diminuíram. No entanto, a 

                                                        

26 Para essa dissertação, entende-se “ansiedade” como resposta ao “estresse ambiental”, que reflete uma 
relação dinâmica e temporária de desequilíbrio entre as demandas ambientais, recursos sociais e as capacidades 
de resposta do indivíduo (EVANS; COHEN, 1987). Ressalte-se, ainda, que “ansiedade” não é sinônimo de 
“estresse”, e, ainda, que ela pode não representar, necessariamente, uma experiência negativa, podendo auxiliar 
na motivação e produção (GATERSLEBEN; GRIFFIN, 2017). 
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proximidade da entrega final do trabalho, trouxe de novo a ansiedade e o cansaço, embora 

para eles, o esforço criativo para concepção projetual tenha se mantido estagnado, pois as 

ideias foram esclarecidas e as decisões estavam mais consolidadas. 

Figura 24: Exemplificação das emoções durante o processo projetual 

 
E02_fP03.BP, ES, IN 

 

 

 

E08_fP07.BE, ES, IN 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

As opiniões gerais dos participantes sobre a avaliação do TFG de projeto arquitetônico, 

principalmente durante a pré-banca, apontam para questões subjetivas, mas também 

percepções sobre as influências contextuais no processo criativo (pressão ambiental). Dentre 

esses aspectos, abordaram questões de motivação (intrínseca e extrínseca), das interações na 

relação docente-discente e exigências das demandas de tempo e burocracia do regulamento.  

6.1.3. Comparando percepções 

Como as informações sobre as observações das bancas considerou todos os 35 trabalhos 

de projeto arquitetônico apresentados durante 2019, mas apenas 12 estudantes forneceram 

comentários sobre a pré-banca em entrevista, a primeira análise comparativa desse subitem 

procura relacionar o que foi observado in loco com os seus depoimentos. 

Para isso, os estudantes foram agrupados em “satisfeitos” e “insatisfeitos” com a pré-

banca para que fosse possível cruzar suas ponderações com os conteúdos identificados 
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durante as apresentações (elementos da pesquisa científica, análises de suporte ao projeto e 

estudos de concepção e soluções projetuais). A intenção dessa análise não foi fazer juízo de 

valor sobre as suas produções, apenas perceber se suas falas foram coerentes com as ações.  

Considerando que 5 discentes fazem parte do grupo de “insatisfeitos” e 7 “satisfeitos”, ao 

cruzar os componentes de cada conteúdo, mantiveram-se tanto os altos (relacionados aos 

elementos de pesquisa e análise de suporte) quanto os baixos índices (maquete física, cortes 

e fachadas e definição do partido) referentes aos outros TFGs observados (ver Gráfico 8). 

Nota-se, entretanto, que na Tabela 5 o comportamento do último componente revelou que 

todos os “insatisfeitos” apresentaram o partido, opondo-se à minoria de “satisfeitos”. 

Tabela 3: Cruzamento entre nível de satisfação com a pré-banca e conteúdos apresentados 

Esferas Componentes Insatisfeitos Satisfeitos Total 

Elementos da 
pesquisa científica 

Sumário do TFG 3 5 8 

Objetivos e justificativas 5 6 11 

Referencial teórico 5 7 12 

Análises de 
suporte ao projeto 

Estudos de referência 5 7 12 

Condicionantes do terreno e entorno 5 7 12 

Programa de necessidades 5 7 12 

Pré-dimensionamento 4 6 10 

Estudos de 
concepção 

Zoneamento 5 7 12 

Planta-baixa 4 7 11 

Maquete física 0 2 2 

Modelagem eletrônica 5 5 10 

Cortes e fachadas 3 3 6 

Definição do conceito 5 7 12 

Definição do partido 5 2 7 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Uma correlação que se pode fazer com essa informação é que os estudantes que 

chegavam a pré-banca com ideias definidas o suficiente para já conseguirem definir um 

partido geralmente apresentavam altos níveis de detalhamento gráfico. Com isso, a maioria 

dos professores sentia receio de opinar sobre esses projetos avançados, pois a situação 

parecia menos aberta a modificações. Quase paradoxalmente, depois o discente passava a 

considerar que não tinha recebido contribuições suficientes e se mostrava insatisfeito com a 

pré-banca. Pensando em impedir essa ocorrência, alguns orientadores revelaram que 

recomendam a apresentação de propostas que prezem pelas ideias e não o produto: 

Eu acho que a pré banca é o fato de você está ali num limite de mais ou menos 50% 
do tempo (...). Para o fato desse 50%, o que eu coloco para os meus alunos é que: 
“vocês vão trazer ideias ainda, não é a representação técnica. Não é o render. Não é 
este momento.” Este é o momento de discussão em cima de uma ideia. É claro que se 
é uma ideia de arquitetura, precisa ter planta, precisa ter elevações, precisa ter visão 
tridimensional. Mas, da ideia. (P07_f1996.Dr114). 
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Outro aspecto a destacar diz respeito aos termos relacionadas a influência da pré-banca 

na criatividade, utilizados pelos professores e estudantes nas entrevistas. Para esta análise, as 

ideias presentes nas respostas foram agrupadas em conjuntos de quatro palavras mais 

frequentemente associadas àquele momento (Gráfico 9), o que promoveu o afloramento de 

três temas (categorias): relação com ideias e questões; aspectos pessoais; e demandas de 

projeto (técnicas e de representação).  

Gráfico 9: Análise das palavras associadas a influência da pré-banca para a criatividade 

 
Legenda:     estudantes      professores        

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Observa-se que, enquanto os docentes mencionaram mais palavras associadas a relação 

com ideias e questões (11), os discentes enfatizaram as demandas do projeto (9). No tocante 

às questões do projeto, os estudantes destacaram o impacto da pré-banca em provocar 

críticas e modificações no TFG, já os professores, ressaltaram a adição de “novos olhos” para 

o processo criativo. Em termos de aspectos pessoais, ambos os grupos enfatizaram aspectos 

positivos do momento, especialmente através de verbos relativos à diminuição dos bloqueios 

criativos, como: direcionar, dar confiança, inspirar e tranquilizar. 
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6.2.Influências ambientais na criatividade 

O desenvolvimento desse item é subsidiado pelo conteúdo teórico relativo a 

contextualização do ambiente criativo (tópico 2.3 dessa dissertação), segundo o qual o macro 

e microambiente apresentaram características que influenciam na percepção, previsão e 

manipulação dos elementos associados à atividade criativa: o primeiro (macro), apesar de 

apresentar componentes não controláveis por um só indivíduo, possibilita a antecipação de 

experiências e deslocamentos; o segundo (micro), oferece recursos sócio espaciais que podem 

ser adaptados de acordo com a tarefa realizada pela pessoa. 

A fim de identificar como os participantes da pesquisa associam esses fatores ambientais 

à elaboração do TFG, a análise aqui apresentada se fundamenta em: dados do questionário 

aplicado a 20 estudantes (perguntas sobre o background e áreas de interesse); entrevista com 

10 estudantes (registros fotográficos e mapas mentais); e informações extraídas da entrevista 

com 15 professores (questões sobre os espaços de aula e orientação). 

Os resultados foram organizados a partir de uma escala que se desloca das vivências no 

macro ambiente (6.2.1) para o micro, este último, por sua vez, diferenciado pelos espaços de 

produção coletiva (6.2.2) e individual (6.2.3). O primeiro e terceiro subitens revelam dados 

apenas dos instrumentos aplicados com os discentes (6.2.1, questionário e 6.2.3, entrevista), 

mas o segundo expõe percepções comuns a eles e seus orientadores. O tópico 6.2.4 faz uma 

análise comparativa dos aspectos físicos dos microambientes coletivos e individual. 

6.2.1. As experiências no macro ambiente 

A revisão da literatura (CSIKSZENTMIHALYI, 1996; LUBART, 2007; JOHNSON, 2011; CRUZ, 

2014) caracterizou o macro ambiente criativo a partir de aspectos que podem ser 

compreendidos em quatro esferas: da cultura da época (oriental e ocidental); dos centros das 

atividades (cidades, campos de estudo, corporações e mídias); dos setores criativos 

(patrimônio, expressões, artes do espetáculo, audiovisual/literatura e criações culturais); e 

padrões de fertilização de ideias (exaptação, serendipidade, redes líquidas e plataformas). 

Pelo tempo passado na mesma cidade e universidade pode-se aferir que todos os 

estudantes que participaram da pesquisa se mantiveram influenciados pelos princípios da 

cultura ocidental (individualidade, enfoque no produto, progresso e novas interações ou 

deslocamentos e tendência de ruptura com a tradicionalidade) e pelas virtudes do ambiente 

de código aberto (não dependência do mercado, sistema conectado em rede, 
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interdisciplinaridade e liberdade para pesquisa, divulgação e discussão de ideias). Portanto, 

não tinham controle sobre esses estímulos, mas conservavam a possibilidade de questioná-

los, desviar-se ou adaptar-se a eles, de acordo com suas concepções pessoais. 

Quando responderam ao questionário, relatando sobre suas experiências acadêmicas e 

profissionais durante a graduação, foi possível perceber que os participantes se adaptaram a 

essas influências e ainda tiraram vantagens dos investimentos do meio que se encontravam. 

Com isso, apresentaram uma diversidade de vivências e interações (Gráfico 10) a partir das 

oportunidades oferecidas pela universidade e pelo curso de Arquitetura e Urbanismo (AU). 

Gráfico 10: Experiências acadêmicas e profissionais dos participantes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

A prática de estágio é um requerimento do Projeto Político Pedagógico (PPP) do 

currículo (DARQ/UFRN, 2006), portanto uma atividade indispensável a todos, que deve ter 

duração mínima de seis meses. A maioria (14) estagiou em um ou mais escritórios privados de 

arquitetura/interiores, quatro deles em instituições públicas (secretarias da Prefeitura 

Municipal e superintendência da UFRN) e dois em ambos.  

As bolsas de pesquisa e extensão não são obrigatórias, mas em geral são procuradas 

pelos discentes para contato com linhas de estudos em AU ou atividades que conectam a 

universidade com a sociedade, atuando como “plataformas de ideias”. O tempo de 

permanência e os temas das bolsas eram variados. Quatro participantes realizaram apenas 

modalidades de pesquisa e outros quatro de extensão, sendo que três fizeram ambas, por isso 

o somatório geral tem sete para cada.  

A Empresa Junior foi uma “rede líquida” promovida pelos próprios estudantes de AU e 

esses cinco respondentes participaram da primeira equipe, ajudando na sua fundação e 

consolidação. O modelo, integrado com o curso de Engenharia Civil, presta serviços de projeto 
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e consultoria para a sociedade e ainda possibilita que os membros lidem com questões de 

gestão e empreendedorismo. Com relação a representação estudantil, apenas três discentes 

se envolveram nas atividades sociopolíticas do curso e instituição. 

Enquanto estavam cursando a graduação, a UFRN recebia investimentos do Governo 

Federal para programas de intercâmbio. Os estudantes de AU podiam ser inscrever em dois 

editais para estudar fora: o Ciências sem Fronteiras (CsF), indo para continentes com países 

desenvolvidos (América do Norte, Europa e Oceania); e o Programa de Mobilidade Acadêmica 

Regional em Cursos Acreditados (MARCA), em países membros do Mercosul (Argentina, 

Paraguai e Uruguai) e associados (Bolívia e Chile).  

Os participantes selecionados para estudar fora passaram de seis a dezoito meses em 

universidades do Canada (1), Itália (1), EUA (1), Bolívia (1) e Argentina (4). Além deles, um 

respondente veio do Senegal para o Brasil cursar a graduação completa, através do Programa 

de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), que recebe estrangeiros dos continentes com 

países em desenvolvimento (África, América Central e Ásia).  

A expansão para campos fora do setor criativo da arquitetura também aconteceu no 

nível de instrução. Quinze participantes cursaram no mínimo uma disciplina em outros 

programas da UFRN enquanto estavam na graduação em AU (Gráfico 11). Elas estão ligadas a 

diferentes departamentos: ciências sociais (gestão de políticas públicas); ciências humanas 

(comportamento e antropologia); idiomas (linguagem de sinais); administração 

(empreendedorismo); engenharia têxtil (moda); e artes e design (ergonomia, iluminação 

cênica e fotografia).  

Gráfico 11: Disciplinas cursadas em outros departamentos durante a graduação 

 
Legenda:     ciências sociais      ciências humanas       idiomas 

enegnharia têxtil     administração             artes e design   
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Alguns respondentes explicaram como a diversidade de experiências e contato com 

outras áreas de conhecimento auxiliam na criatividade: “Através de disciplinas, colegas de 

curso e experiências no exterior meu repertório criativo foi ampliado, lidando diretamente 

com meu humor e as vezes destravando alguns bloqueios criativos” (E04_fP14.BP, BE, ES, IN); 

“Elas são fundamentais para a concepção de um projeto, visto que o curso (de AU) 

proporciona apenas a técnica de projetar, o que torna o projeto convidativo e inovador são as 

experiências externas” (E19_mP14. BP, ES, IN). 

A maioria dessas vivências permaneceram temas de interesse desses discentes, como 

foi possível notar a partir da pergunta do questionário em que cada um tinha a opção de citar 

cinco áreas que mantêm constante contato. As atividades mais citadas formam o Gráfico 12 e 

foram coloridas de acordo com os setores criativos identificados pela literatura (MEC, 2011; 

FIRJAN, 2019): artes do espetáculo (música e dança); expressões artísticas/culturais 

(gastronomia, artes em geral e desenho); audiovisual e literatura (cinema, literatura, séries de 

TV e vídeo games); criações culturais de consumo (moda).  Em laranja estão as atividades fora 

desses grupos (idiomas, esportes, administração, viagens, nutrição e religião). 

Gráfico 12: Atividade foras de AU que os estudantes mantêm constante contato 

 
Legenda:     artes do espetáculo      epressões artísticas/culturais       audiovisual e literatura 

    criações culturais de consumo      outros   
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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A maioria afirmou que os contatos mais regulares são com a música (15) e o cinema 

(11). A primeira atividade “está mais relacionada à concentração nos momentos de criação” 

(E12_fP13. ES, JR), mas também “como distração, favorecendo momentos de descanso para 

o surgimento de novas ideias” (E16_fP04. ES). Já o cinema, como as outras atividades do setor 

audiovisual e literário (literatura, séries de TV e vídeo games), “ajuda a ter conhecimento de 

diferentes culturas, linguagens e formas de expressão, servindo também como referência” 

(E12_fP13. ES, JR).  

As expressões artísticas de produção manual (desenho, artes em geral e gastronomia) 

assim como a moda, “contribuem com um olhar mais atento a estética, trabalhando melhor 

com colorimetria e texturas” (E11_fP11. ES, JR), bem como “para que explore diferentes 

sensações, abrindo a mente para coisas que fogem ao padrão” (E13_fP03. BP, BE, ES). 

As outras atividades não relacionadas a algum setor criativo contribuem para 

construção de repertório e incentivo aos padrões de florescimento das ideias. Para uma 

estudante, a prática de outros idiomas, por exemplo, “faz explorar profundamente aspectos 

de diferentes culturas, lidar com pessoas de todas as faixas etárias e ter acesso a diferentes 

tipos de conhecimento” (E13_fP03. BP, BE, ES). Esportes, viagens e religião também 

“permitem relaxar para focar em momentos de produção e conhecer novas formas de 

pensamento” (E18_fP10. BE, ES, JR). 

Como conclusões para esse subitem, a análise dos dados permitiu observar que as 

experiências relatadas pelos participantes ressaltam como tiraram proveito e se adaptaram 

às influências do contexto da cultura da época no macro ambiente criativo. Os intercâmbios, 

aproveitamento de disciplina de outros campos e o constante contato com atividades 

artísticas foram as práticas citadas com maiores chances de possibilitaram a interação com 

outros setores criativos e florescimento dos padrões de fertilização das ideias (exaptação, 

serendipidade, redes líquidas e plataformas). 

6.2.2. As relações no microambiente coletivo 

Como foi discutido no subitem 2.3.2 desta dissertação, o microambiente criativo é 

dinâmico em termos de relações sociais (nos contextos familiar, educacional e de trabalho) e 

algumas características espaciais podem atuar sobre o comportamento das pessoas, 

estimulando ou dificultando as interações. As pesquisas apresentadas no subitem 4.1.2 

revelaram como as condições acadêmicas e físicas das universidades podem fomentar as 
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atividades criativas. E, no momento do TFG, o tópico 3.3 também mostrou que a relação 

docente-discente, durante as orientações, afeta diretamente o processo criativo, podendo 

refletir na qualidade do produto. 

Esse embasamento teórico sustenta as análises deste subitem, que apresenta os dados 

fornecidos: nos mapas mentais elaborados pelos estudantes ao ilustrarem seus processos de 

projeto (10 participantes); e nos comentários das entrevistas com os professores, sobre as 

características dos espaços que dão orientação e o que acreditam que pode promover uma 

ambiência criativa no curso de AU. 

Quando os estudantes já estavam nas proximidades de finalizar o TFG, foram contatados 

para que produzissem um mapa mental, que dentre os requisitos mínimos incluísse as 

características principais dos espaços em que as ideias surgiram, foram desenvolvidas, 

discutidas (em orientação, bancas e conversas informais) ou “esquecidas” (momentos de 

relaxamento/desligamento). Eles tinham liberdade para expressar seus pontos de vista do 

modo que preferissem (textualmente, com estrutura de tópicos ou por desenho). 

Dependendo se ainda estavam estagiando ou não, os itinerários mais representados foram 

“casa-trabalho-UFRN” e “casa-UFRN” (Figura 25), de modo que as relações sociais mais 

frequentes eram estabelecidas nesses espaços e, portanto, onde estavam as pessoas que 

influenciavam seus processos criativos. Alguns indicaram que as ideias surgiram ao realizarem 

atividades cotidianas ordinárias (dormindo, no carro e no banho) e que também precisaram ir 

a locais para “desligamento”, o que vai de acordo com a literatura sobre incubação das ideias 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1996; FLECK, KOUNIOS, 2009; JOHNSON, 2011). 

Figura 25: Desenhos dos principais itinerários dos estudantes durante o TFG 

  
E02_fP03.BP, ES, IN 

        
E08_fP07.BE, ES, IN 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Para desenvolvimento ou discussão do trabalho, além da casa, as edificações na 

universidade em que permaneciam por mais tempo eram o prédio dos laboratórios de 

arquitetura (conhecido também por “Galinheiro” ou “Galis”) e a Biblioteca Central Zila 

Mamede (BCZM), tendo o primeiro um caráter maior de familiaridade e constante 

movimentação e o segundo, de isolamento e concentração. 

 Durante a graduação, o “Galinheiro” foi o centro das práticas sociais e produção criativa 

desses estudantes, que costumavam frequentá-lo durante todos os dias e permanecendo nele 

por muito tempo. Mas, durante o 10º período a maioria ia pouco ao local, geralmente para 

realizar uma atividade rápida, como: ter reuniões com seus orientadores; pegar algum livro 

emprestado da biblioteca setorial; usar o laboratório de informática e procurar outros 

professores para esclarecer questões sobre suas escolhas projetuais. 

  Aqueles que continuaram indo ao “Galinheiro” com mais frequência reconheciam as 

influências positivas dele para a criatividade, principalmente pela oportunidade de encontro 

e conversas com outros colegas e professores de um modo informal e com menos cobrança 

(Figura 26). Além disso, o átrio do prédio (Figura 27) apresenta constante estímulos visuais 

(diversidade de cores, texturas e presença de trabalhos de outras turmas expostos), 

flexibilidade para disposição de mobiliário e ainda oferece sensação de contato com a 

natureza (aberturas que possibilitam percepção da trajetória solar, vista de árvores e livre 

circulação dos ventos), que promovem inspiração, relaxamento e restauração. 

Figura 26: Exemplos das relações sociais no prédio dos laboratórios de arquitetura 

 
E03_mP04.BP, ES, RE 

 
E08_fP07.BE, ES, IN 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Figura 27: Imagens do prédio do laboratório de arquitetura 

  

  
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Outro ponto positivo do prédio é a interdisciplinaridade provocada por eventos 

programados durante o período letivo ou pelos encontros espontâneos. Em um depoimento 

dado por um docente é destacado porque o Galinheiro traz benefícios para a criatividade: 

“Por elementos físicos e também não físicos, como a troca de conhecimento entre atividades 

não tradicionais. É interessante ver todo mundo junto, os professores falando sobre outras 

áreas. Essas experiências são importantes pela fuga do padrão” (P09_m2002.Dr013). Mesmo 

assim, ele também apontou desvantagens no espaço: “Mas, quando o galinheiro está sujo e 

barulhento, isso é desestimulante” (P09_m2002.Dr013). 

Para as orientações de TFG, a maioria dos professores prefere se reunir nas salas dos seus 

grupos de pesquisa. No prédio de arquitetura a divisão das salas é feita de um modo que 

concentra de três a sete docentes (de áreas de estudos em comum) no mesmo ambiente 

(Figura 28), por isso, possuem tamanhos diferentes. Desse modo, era comum que algumas 

orientações não acontecessem apenas com o orientador e formando na sala, pois o fluxo e 

permanência de outras pessoas (docentes, bolsistas e discentes) não era controlado. 
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Figura 28: Exemplos de salas onde aconteceram as orientações de TFG 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Além da possibilidade de outros docentes estarem presentes durante um encontro, alguns 

estudantes relataram ser comum a presença de outro formando nas discussões, como mostra 

a citação: “as orientações são conjuntas com meu orientador e a outra orientanda dele e é 

bom porque eu vejo a diferença do andamento dos trabalhos” (E12_fP13. ES, JR).  

Quando os professores foram perguntados se consideram esses espaços propício para a 

atividade criativa, dez responderam que “depende da situação”, quatro que “não” e apenas 

um que “sim”. Dentre os motivos para essa variação estão aspectos físicos, como: tamanho 

da sala; presença/ausência de materiais de suporte (livros, computadores e maquetes); 

conforto ambiental e o fluxo de outras pessoas. Os depoimentos a seguir revelam algumas 

dessas percepções: 

As orientações geralmente eu dou na minha sala. Eu acho interessante porque, além 
de ter a opção de consultar, quando necessário, ter acesso aos livros. É um espaço 
bem incomum porque tem uns 6-7 professores que coabitam. Essa parte colaborativa 
é bem interessante, além de ser um espaço amplo para sentar (P11_m2008.Dr033). 
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É porque, na verdade, é um espaço bem reduzido. E, muitas vezes não tem ninguém, 
outras vezes está cheio de gente e dispersa. Eu acho que a criatividade precisa de 
concentração, né, de um foco no que você está querendo desenvolver. E se você está 
no ambiente que dispersa, isso complica. Agora por outro lado, muitas vezes nas 
minhas orientações, já teve de acontecer que outra pessoa estava escutando e 
começou a se envolver naquela história e passou a dar dicas. Então, talvez nesse caso, 
auxilia nesse desenvolvimento. Mas, de uma maneira geral, eu vejo que a dispersão é 
um problema para isso (P13_m2002.Dr015). 

Como nem todos os contextos eram bons para o florescimento da criatividade, outras 

experiências com relação as orientações também influenciaram para o acontecimento de 

bloqueios criativos nos estudantes (PRIETO; SOTO; VIDAL, 2013), indo de acordo com o que 

foi apontado pela literatura (MACEDO, 2010; MARQUES, 2010), foram elas: dependência do 

orientador que provocou certa “coautoria” do projeto; inseguranças por causa da comparação 

com outros discentes; e constrangimento em apresentar as ideias (Quadro 19). 

Quadro 19: Comentários dos estudantes e professores sobre as orientações 

Experiências que provocam 
bloqueios criativos 

Descrições das situações 

Dependência do orientador 
como “coautor” 

De início, meu orientador pegava meu arquivo, jogava no Sketchup e ele 
mesmo ia testando coisas. Mas, do meio para o final do processo, as 
orientações ficaram corridas e eu fiquei um pouco perdido porque a gente foi 
perdendo esse hábito que tinha anteriormente de ficar mexendo muito no 
arquivo (E03_mP04.BP, ES, RE). 

Inseguranças por causa da 
comparação 

Em certos momentos senti frustração comigo mesmo e com o meu trabalho 
por estar comparando a minha produção, evolução e qualidade do trabalho 
com as das outras pessoas. Essa comparação me ajudou em certos momentos 
e me derrubou em outros (E15_mP15. ES, JR, RE, IN). 

Constrangimento em 
apresentar as ideias 

Agora, as vezes o próprio aluno não gosta de fazer (o projeto) na frente da 
gente, né?! (...). É aquela história, nunca gostei de estar desenhando na 
prancheta e chega alguém e para aqui atrás. Você para. Todo mundo tende a 
parar. É muito incômodo você ter um olhar, porque parece que o olhar é 
sempre avaliador, e a gente sempre tem a impressão de levar a avaliação para 
conotação negativa. Como se avaliar não fosse também para mostrar ponto 
bom, né? (P10_f2001.Dr138).  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Em vistas de discutir como prevenir esses bloqueios e promover uma ambiência criativa 

favorável aos discentes e docentes, a última questão da entrevista com os professores pediu 

que opinassem como deve ser esse ambiente. As caracterizações foram diversas, mesmo para 

aqueles não familiarizados com o termo. No que toca aos elementos elencados pela literatura 

que caracteriza a ambiência – morfologia, cinestesia, tratamento das áreas externas, 

privacidade e individualidade, confortabilidade e conforto ambiental (BRASIL, 2010; BESTETTI, 
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2014; FORMIGA, 2018), - alguns participantes citaram apenas um deles. Os que mais 

integraram esses componentes foram os seguintes depoimentos: 

A ambiência. Então a gente está falando do espaço, né?! (...). É, eu acho que me vem 
à cabeça locais que também não sejam desumanizados, vamos chamar assim. (...). 
Uma sala de aula de arquitetura, com cores, com o trabalho dos alunos colados e tem 
um computador ali com uma tela grande que você pode entrar. Então, eu acho que 
um ambiente, (...) que tenha esse mobiliário, também associado a tecnologia. E essa 
humanização que eu estou falando está mais relacionado em você está dentro de um 
ambiente que você se sente bem, eu acho que aflora um pouco a criatividade 
(P06_f2006.Dr014). 

Eu acho que, acima de tudo, o ambiente criativo é o ambiente que não inibe a 
criatividade da pessoa. (...). Porque se você começa a sugerir muitas coisas, se o 
ambiente for sugestivo, pode até inibir um pouco a criatividade, no sentido de criar 
restrições. Mas o ambiente que seja de fácil comunicação, visibilidade, troca de ideias, 
(...), eu acho que é um ambiente que ajuda bastante. Tem o outro passo da 
criatividade, que no processo varia muito de pessoa para pessoa, que é o momento de 
você se isolar e criar sozinho, sentar e ligar uma música, colocar um fone de ouvido, 
se você não quer ficar conversando, senta e resolve as coisas sozinho. Então, eu acho 
que esses dois momentos são importantes, mas principalmente quando o espaço não 
atrapalha, já ajuda muito. Então, qualidade ambiental, iluminação, ventilação, o que 
quer que a pessoa esteja se sentindo bem (P11_m2008.Dr033). 

Além dos elementos da ambiência, os docentes também abordaram fatores do espaço de 

trabalho que podem orientar o comportamento criativo e facilitar o desenvolvimento das 

ideias – organização espacial, detalhes arquitetônicos, visuais, recursos e tecnologia, 

condições climáticas e geográficas (COLOSSI, 2004; MCCOY, 2005; CEYLAN, DUL; AYTAC, 

2008). A análise dessas características será feita com mais aprofundamento no tópico 6.2.4 de 

modo a comparar com as respostas dos estudantes sobre seus ambientes de produção 

individual, que serão apresentadas no subitem a seguir. 

6.2.3. Os microambientes de produção individual 

Quando convidados pela entrevista para discutirem sobre os espaços em que passavam 

mais tempo produzindo o TFG, os estudantes eram estimulados a comentar sobre os pontos 

positivos e negativos dos elementos percebidos e se era possível considerar o lugar propício 

para a atividade criativa. Os dez participantes dessa etapa fotografaram seus quartos ou 

escritórios em casa e alguns complementaram as informações com desenhos ou textos. 

Apesar da subjetividade dos ambientes, foi possível analisar as fotos a partir do 

agrupamento em duas configurações: alta e baixa complexidade visual. A categorização foi 

feita a partir da observação da quantidade e variedade de objetos e materiais, considerados 

com base na bibliografia (SCOTT, 1993; OLIVA et al. 2004). Na Figura 29, os três registros de 

cima exemplificam espaços com baixa complexidade visual e o trio da parte inferior, com alta. 
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Figura 29: Exemplos dos espaços de trabalho dos estudantes fotografados por eles 

   
E02_fP03.BP,ES, IN E09f_ES E08f_ BE, ES, IN 

   
E18f_BE, ES, JR, IN E04_fP14.BP, BE, ES, IN E13_fP03. BP, BE, ES 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Os espaços das imagens superiores foram considerados ordenados porque apresentam 

níveis menores de complexidade visual, especialmente na parede em frente e sobre a mesa 

de trabalho. Os mobiliários parecem planejado e possuem cores neutras (preto, branco e 

marrom). Eles estão próximos a uma janela que permite entrada de iluminação e ventilação 

natural, mas também possuem cortinas que regulam a incidência solar e privacidade. Apenas 

os materiais de suporte para a atividade estão próximos (notebook, post-its, luminária e livros) 

e instrumentos para esboços e anotações. 

Em contraste, as três fotografias de baixo possuem alta complexidade visual. As paredes 

que ficam logo à frente da mesa possuem informações (cartões postais, quadros e desenhos) 

dispostas ao alcance da linha de visão principal, oferecendo diferenças de cores e texturas. Os 

móveis parecem ter sido adaptados separadamente para a circunstância e também 

apresentam variações de cor e textura. Em cima das mesas há uma variedade maior de 

materiais de desenho/anotações e um monitor de apoio ao notebook. 

Como os autores (MCCOY, EVANS, 2002; CEYLAN, DUL, AYTAC, 2008) já tinham apontado 

que uma das limitações das investigações com fotografias é a impossibilidade de avaliar o que 

ela não captura (espaços adjacentes, temperatura, ventilação, odores e níveis sonoros), para 
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esta pesquisa foi previsto que os participantes adicionassem comentários sobre os espaços, 

podendo revelar esses “dados perdidos”. Alguns complementaram as informações nos mapas 

mentais (Figura 30) ou ao preencher o formulário de resposta. 

Figura 30: Exemplos de mapas mentais sobre os espaços de trabalho dos estudantes  

 
E05_mP02.BP, BE, ES, IN 

 
E15_mP15. ES, JR, RE, IN 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

O que foi possível aferir é que, apesar da categorização das fotos em diferentes níveis de 

complexidade visual, as percepções dos estudantes tendem a considerar o ambiente em que 

estão desorganizados (até os com baixa complexidade), como mostram as citações referentes 

a primeira e quarta foto da Figura 29 (rever, a partir da parte superior esquerda): 
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Meu quarto é onde mais passo tempo produzindo. (...). Não parece muito organizado 
porque tive que fazer adaptações para meu próprio conforto (o computador fica 
apoiado em livros para ter uma altura melhor) e porque tem sempre muitos fios. Acho 
que se fosse mais organizado me estimularia mais, mas também não atrapalha tanto 
(E02_fP03.BP, ES, IN – grifo da autora). 

O contexto da minha mesa parece muito caótico. (...). A mesa de trabalho é uma 
antiga prancheta adaptada, a régua paralela a divide em dois espaços (materiais úteis 
e área de trabalho), considero ter liberdade nesse ambiente. (...). Embaixo da mesa, 
tenho uma mala deitada que serve especificamente para apoiar meus pés. (...). A 
televisão tem várias funções, quando conectada ao computador me auxilia com a tela 
duplicada, no entanto é um inibidor do processo criativo quando divido a atenção do 
trabalho com ela (E18f_BE, ES, JR, IN – grifo da autora). 

Conforme informado nos depoimentos, os participantes sentem que seus espaços de 

trabalho precisavam ser modificados para trazer melhorias ergonômicas. Mas, com relação a 

criatividade, apesar de apontarem o que poderia potencializá-la ou não a inibir, acreditam que 

essas modificações não têm tanta urgência comparada as de conforto físico. As principais 

adaptações realizadas pela maioria foram: regulações da ergonomia (apoio para pés e costas 

e altura da tela); controle das condições de iluminação e ventilação (adição de cortinas, 

luminárias e ventiladores); e disposição dos materiais de suporte ao alcance das mãos. 

Sobre os instrumentos de apoio à atividade de projetação, destaca-se, em todas as 

fotografias, a ênfase dada aos notebooks. Como as imagens partiram do ponto de vista dos 

participantes, percebe-se a importância que eles deram a esse instrumento ao desenvolverem 

seus TFGs, comportamento esperado para a geração digital, que prioriza o desenvolvimento 

de seus trabalhos com o auxílio dos recursos tecnológicos e midiáticos (LEITE et al., 20116; 

OBREGON et al., 2016). Um reflexo dessa atitude foi demonstrado no tópico sobre a 

observação das avaliações (6.1.1), que ressaltou a tendência da apresentação de estudos 

volumétricos elaborados nas ferramentas computacionais e não manualmente, já que seus 

espaços de trabalho individual não possuem áreas definidas para fazer maquete e desenhar, 

ou, no mínimo, não demonstram que tentam utilizar esses recursos em casa. 

Além dos notebooks e utensílios de anotações, alguns estudantes também fizeram 

registros em comum de três elementos frequentemente presentes (Figura 31): quadros para 

programação e controle das atividades – ex.: “Paralelamente eu fiz uma parede de giz que 

agora tá sem nada, mas eu costumo colocar meu deadline nela” (E04_fP14.BP, BE, ES, IN); 

bebidas que oferecem hidratação ou energia – ex.: “Costumo ter uma garrafa de água sempre 

ao lado” (E18f_BE, ES, JR, IN); e animais – ex.: “Em casa eu tenho privacidade, conforto e 

contato com meus gatos” (E08f_ BE, ES, IN). 
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Figura 31: Registros de elementos em comum nos ambientes de trabalho 

   
E04_fP14.BP, BE, ES, IN E15_mP15. ES, JR, RE, IN E13_fP03. BP, BE, ES 

   
E18f_BE, ES, JR, IN E12_fP13. ES, JR E16_fP04. ES 

   
E08f_ BE, ES, IN E20_fP10. ES, JR E14_fP11. BE, ES 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

Por serem ambientes de produção individual o alto grau de personalização já era previsto 

para os espaços de trabalho dos estudantes. Mas, as semelhanças na maioria das fotos 

demonstram como as modificações realizadas estão associadas a comportamentos e 

percepções comuns a profissionais de arquitetura. Com isso, além dos materiais necessários 

para realização da atividade projetual, a presença de objetos que provocam estímulos visuais 

(fundamental para arquitetos) também contribuem para inspiração criativa. 

Como boa parte dos participantes realizou intercâmbio, a possibilidade de resgatar as 

memórias dessas experiências por meio de fotos é vista também como um estímulo a 
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criatividade, como mostram os depoimentos: “Gosto das frases de incentivo na parede, como 

também as fotos e lembranças de viagens são elementos que me trazem conforto e 

felicidade” (E18f_BE, ES, JR, IN); “Eu coleciono cartão postal e amo viajar. Então essa parede 

atrás da minha mesa significa meu mundo, sabe? São minha inspiração para continuar 

trabalhando sempre” (E04_fP14.BP, BE, ES, IN). 

A capacidade restaurativa desses elementos promove “distrações” já associadas pela 

literatura com a renovação da atenção e desbloqueio do inconsciente (CSIKSZENTMIHALYI, 

1996; STUDENTE, SEPALLA, SADWOSKA, 2016). Mas, ao mesmo tempo, os quadros e post-its 

com programação e controle das atividades trazem segurança para permanecerem focados 

na atividade. Desse modo, os espaços de trabalho possuem elementos que equilibram os 

pensamentos divergentes e convergentes. Por fim, a ausência de pessoas e vegetação nas 

fotos foi comum a todos, não contribuindo para contextualizar o ambiente familiar que se 

encontram, mas alguns registros de animais adicionaram vivacidade aos ambientes. 

6.2.4. Comparando os microambientes 

A intenção da análise desse subitem é associar os principais termos citados nos discursos 

dos professores sobre os lugares de orientação e as falas dos estudantes quanto aos seus 

espaços de trabalho, a fim de identificar como eles percebem a influência das características 

físicas dos microambientes de produção coletiva e individual para a realização e discussão da 

atividade criativa de projeto arquitetônico.  

A classificação temática foi feita a partir do agrupamento de palavras que identificavam os 

elementos que caracterizam o ambiente e a ambiência criativa: organização espacial; detalhes 

arquitetônicos e sinestésicos; tratamentos visuais; recursos de suporte; privacidade e 

individualidade; confortabilidade e condições de conforto ambiental27 (COLOSSI, 2004; 

MCCOY, 2005; CEYLAN, DUL, AYTAC, 2008; BRASIL, 2010; BESTETTI, 2014; FORMIGA, 2018). 

O resultado relacionou as opiniões positivas e negativas dos depoimentos de cada grupo, 

sobre o que contribui ou dificulta a atividade criativa ou discussão de ideias (Quadro 20). Mas, 

                                                        

27 De acordo com o que foi identificado a partir da bibliografia sobre ambiente (1) e ambiência (2) criativa, por 
possuírem características semelhantes os seguintes elementos identificados em cada uma foram correlacionados 
para corresponderem ao mesmo tema: organização espacial (1) e morfologia (2); detalhes arquitetônicos (1) e 
cinestesia (2); visuais (1) e tratamento das áreas externas; condições climáticas e geográficas (1) e conforto 
ambiental (2). 
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nem todos os elementos do microambiente tinham essas duas oposições e, às vezes, apenas 

um ponto de vista era ressaltado. Para os estudantes isso aconteceu com os tratamentos 

visuais, privacidade/individualidade e confortabilidade, que só teve citações positivas. Com os 

professores, a privacidade/individualidade e condições de conforto ambiental só negativas. 

Quadro 20: Análise das percepções associadas aos microambientes criativos individual e coletivo 

 Elementos Pontos positivos Pontos negativos 

Ambiente 
individual 

(Percepções 
estudantes) 

Organização espacial 
Divisão do espaço e da mesa 
em setores de acordo com a 

tarefa realizada 

Distribuição apertada, mobiliário 
inadequado causou adaptações 

ergonômicas temporárias 

Detalhes 
arquitetônicos e 
sinestésicos 

Monitor para duplicar a tela 
de trabalho, personalização 
com lembranças de viagem  

Alguns objetos muito distrativos 
tendem a dificultar o retorno ao 

foco (ex.: televisão, cama) 

Tratamento visuais 

Parede com cores e texturas 
(fotos, frases e desenhos), 

vista de vegetação pela 
janela 

- 

Recursos de suporte 
Computador, post-its, 

calendários, quadros de 
anotações, água e café 

- 

Privacidade e 
individualidade 

Maior controle de quem 
pode acessar ou interagir 

- 

Confortabilidade 
Auto identificação e 

liberdade  
- 

Condições de 
conforto ambiental 

Regulação da entrada de 
ventilação e iluminação 

natural, silêncio 

Ofuscamento provocado pelas 
janelas, localização geográfica para 

o poente, fraca iluminação 
artificial 

Ambiente 
coletivo 

(Percepções 
professores) 

Organização espacial 

Diversidade de mobiliário 
para diferentes 

possibilidades de layout, 
mesa grande, permite fácil 
comunicação e visibilidade, 

amplitude 

Infraestrutura inapropriada para a 
atividade realizada (problemas 

ergonômicos), falta de 
manutenção do mobiliário, sujeira, 

algumas salas pequenas e 
apertadas 

Detalhes 
arquitetônicos e 
sinestésicos 

Maquetes e outros trabalhos 
dos estudantes expostos, 

imagens e cores estimulantes 

Quando todas as paredes não têm 
cor ou textura são desestimulantes 

Tratamento visuais 
Possibilidade de contato com 

a natureza ou estar ao ar 
livre 

Se forem imagens muito sugestivas 
podem provocar restrições 

Recursos de suporte 

Integração dos instrumentos 
de representação 

(computador, desenho e 
maquete), livros e materiais 
de referência para consulta 

Falta de tomadas e acesso à 
internet em algumas salas, nem 

todo ambiente consegue ter todos 
os instrumentos de representação 

ao mesmo tempo 

Privacidade e 
individualidade 

- 
Ambiente compartilhado dificulta 
o controle de acesso e interação 

Confortabilidade 
Familiaridade, democrático, 

liberdade de expressão 
Excesso de dificuldades provoca 

preocupações 

Condições de 
conforto ambiental 

- 
Temperaturas extremas (muito 
calor ou frio), ruídos externos, 

iluminação inadequada  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Quando agrupadas as percepções, nota-se que algumas qualificações ou problemas são 

específicos para um microambiente, como os detalhes arquitetônicos/sinestésicos e os 

recursos de suporte. Porém, algumas opiniões se assemelham quanto a organização espacial 

e tratamentos visuais. A importância do registro dessas informações é que possibilitam prever 

o planejamento de novos espaços a partir do que potencializa o florescimento da criatividade, 

permitindo até que se pense esses elementos existindo no mesmo local, integrando a 

produção coletiva e individual, como mostra o comentário de uma professora: 

O processo criativo quando é feito pensando junto é prazeroso, mas se cada um tiver 
que fazer uma tarefa sozinha a tendência é querer fazer sem ninguém estar vendo. 
(...). Então, para o aluno, eu acho que para orientação o espaço é adequado, mas eu 
acho que para criar ele precisa de ter um local individual. A gente não tem aqui. Não 
sei se a universidade tinha que oferecer, eu acho que sim, por ser um TFG, os alunos 
deviam ter salas. Muitas vezes eles improvisam, por causa de internet, do ar 
condicionado, da tomada, mas poderia ter um espaço com umas cabinezinhas. (...). 
Eu acho que tem que ser um lugar bem iluminado, com mesas ergonomicamente 
ideais, né?! Mas normalmente, um espaço que não pareça um laboratório muito 
formal (P10_f2001.Dr138 – grifo da autora). 

Atualmente, apenas uma sala no prédio de arquitetura tem a possibilidade de conciliar as 

atividades de orientação e trabalho individual com a integração de diferentes práticas de 

representação, a antessala do laboratório de informática (Figura 32). No entanto, como é um 

espaço pequeno, com alto fluxo de circulação e divide suas funções com as aulas nos 

computadores, percebeu-se que quem estava realizando o TFG e chegava a utiliza-lo, não 

permaneciam por muito tempo e tinham muitas distrações, o que dificultava o processo 

criativo, como exemplificado: “É muito disputado, o que atrasa o processo criativo. Houve 

ocasiões onde não pude desenvolver o trabalho pois não havia computadores livres ou estava 

tendo aula no local, com isso eu tive alguns "dias perdidos" (E03_mP04.BP, ES, RE). 

Figura 32: Exemplo de sala para produção individual e coletiva  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Como conclusões, algumas falas dos professores sobre como promover uma ambiência 

criativa, destacaram um balanceamento entre ordem e desordem nos espaços físicos da 

Universidade, como: “Não sei porque, mas eu acho que tem que ser… não é bagunçado, mas 

não ser uma coisa muito organizada, então a gente se sente mais acolhido” 

(P06_f2006.Dr014). E também: “Eu acho que... não precisa ser a bagunça da bagunça (...), mas 

não pode ser uma coisa em que eu não tenha liberdade, eu tenho que me sentir com se 

pudesse mexer naquele espaço sem ser engessado” (P10_f2001.Dr138). 

 Desse modo, eles reafirmam a perspectiva teórica que defende a inevitabilidade de 

manter o “equilíbrio entre ordem e caos” (JOHNSON, 2011, p. 56). Tal dualidade estimula o 

constante balanceamento entre ordem e desordem, característica marcante do sistema 

complexo de produção criativa. Além disso, denotam que “arquitetos e artistas têm grande 

preferência por novidades e ficam entediado com ambientes ‘típicos’ com muita facilidade” 

(LERDHAL, 2001, p. 44), sendo necessária uma flexibilidade espacial.  

No entanto, é importante ressaltar também a necessidade do curso disponibilizar um 

espaço exclusivo para os concluintes, a ser utilizado em qualquer horário, e no qual eles 

possam desenvolver suas atividades de modo adequado. Sob essa ótica, o planejamento de 

uma sala para turma de concluintes deve ser pensado considerando a preparação para a 

realidade profissional, portanto com um caráter mais próximo da estética de um escritório do 

que de um laboratório universitário.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o propósito de tomar a criatividade como fio condutor da investigação sobre o 

processo de projeto arquitetônico e contribuir com as discussões a respeito do tema, esta 

pesquisa intencionou contextualizar o estudo a partir do acompanhamento da elaboração de 

Trabalhos Finais de Graduação (TFGs).  

Para isso, considerou-se as percepções de estudantes e professores do curso de 

Arquitetura e Urbanismo (AU) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 

termos de compreensão sobre o conceito e importância da criatividade e influências das 

regulamentações acadêmicas e fatores ambientais. A título de considerações finais, serão 

apresentadas a seguir as sínteses da investigação, do caminho metodológico e dos resultados 

obtidos no estudo de caso desenvolvido. 

O ponto de partida do trabalho foi a realização de leituras a respeito: dos aspectos teórico 

do conceito de criatividade e metodologias do processo criativo no projeto de arquitetura; do 

contexto do ambiente criativo, em escalas macro e micro; e condições legislativas e 

problemáticas dos TFGs do curso de AU. A princípio, foi possível perceber que a bibliografia 

sobre os assuntos é vasta e difusa, possuindo um leque de investigações e termos associados. 

No entanto, a maioria dos autores tende a se direcionar apenas a uma temática dentro do que 

esse leque abrange, produzindo alta quantidade de publicações, mas, às vezes, desconexas. 

Diante disso, admitiu-se um princípio integrador nessa dissertação, ou seja, foram 

apresentados diversos estudos realizados em âmbito nacional e internacional, mas 

procurando relacioná-los em termos de agrupamento teórico e de descobertas. Portanto, a 

primeira contribuição da pesquisa se relaciona à proposta de reunir extensa revisão 

bibliográfica, contribuindo para associar trabalhos antes não relacionados, em termos de 

diferenças temporais (anos de publicação) e geográficas (investigações de diversos países). 

O capítulo sobre criatividade foi dividido em três eixos, oferecendo a evolução das 

compreensões e discussões acerca do conceito de criatividade, como está inserida no 

processo de projeto arquitetônico e sua contextualização em termos ambientais. A 

conceituação adotada atualmente leva em conta os autores ocidentais que a reconhecem 

como uma competência desenvolvida por qualquer indivíduo e em níveis diferentes. Assim, é 

fundamental considerar as caraterísticas da pessoa, do processo, do produto e da pressão 
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ambiental (“4 Ps”) para relacionar a atividade criativa com o reconhecimento da originalidade 

e adequação da produção pela sociedade da época. 

Para o processo criativo no projeto de arquitetura, mesmo que não tenha se encontrado 

uma perspectiva consensual, reconheceu-se a existência de um caminho metodológico 

contendo as seguintes fases: apreensão do problema; preparação, geração e avaliação das 

ideias; e apresentação. Os autores defendem que elas podem ser interpenetráveis, 

simultâneas e não necessariamente sequenciais, admitindo a dinamicidade da concepção, 

visto a particularidade da atividade cerebral e as influências dos fatores ambientais.  

Os aspectos ambientais podem ser divididos em uma macro e microescala, de acordo com 

o impacto nas relações sócio espaciais, sendo a macro caracterizada pela cultura da época, 

centros das atividades, setores criativos e padrões de fertilização das ideias. E a microescala, 

por recursos do cotidiano, adaptáveis em espaços familiares, educacionais e de trabalho, de 

acordo com atividade criativa realizada. 

Ainda quanto ao referencial teórico, o capítulo sobre o TFG de Arquitetura e Urbanismo 

foi iniciado por um breve histórico sobre seu reconhecimento e oficialização nas universidades 

nacionais, desde as primeiras Escolas até os modelos adotados atualmente. As diferenças de 

regulamentação em cada IES se refletem no modo como os trabalhos são elaborados, 

apresentados e avaliados, ampliando as discussões dos autores da área de ensino em AU, 

referente às questões de entraves no processo projetual e na relação docente-discente. 

O regulamento do TFG do CAU-UFRN possui exigências quanto: ao tempo da atividade 

(dividida entre o 9º e 10º período); necessidade de orientação por um professor do corpo 

docente arquiteto-urbanista; procedimentos de avaliação das bancas (parcial e final); e 

documentos a serem entregues (memorial da pesquisa e do projeto e representações 

gráficas). Dentre as críticas a esse sistema, estão: a visão do TFG como mito pelos membros 

da Academia; dificuldades na escolha do tema e metodologia adequada; os papéis 

empregados na relação docente-discente, que podem provocar inseguranças, dependência e 

bloqueios criativos. 

Sobre o estudo empírico, as publicações de referência sobre a criatividade no ensino 

superior contribuíram para perceber que, embora também vastas, geralmente enfatizam 

apenas uma das três dimensões dos agentes do processo: o professor (em termos atitudinais); 

a instituição (situações curriculares e de infraestrutura); e o estudante (questões cognitivas, 
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motivacionais e emocionais). Desse modo, influenciaram na decisão do delineamento 

metodológico da presente dissertação, que buscou estudar as três dimensões em conjunto. 

O método misto aplicado a partir de estudo de caso, revelou-se satisfatório a medida que 

possibilitou a investigação das três dimensões e, apesar do baixo número de participantes (20 

estudantes e 15 professores) impossibilitar generalizações, ele suportou as análises 

quantitativas e qualitativas propostas para o estudo, sendo esta segunda contribuição da 

dissertação. Principalmente, porque o uso de diferentes procedimentos para coleta de dados 

priorizou as percepções dos respondentes e as análises temáticas foram embasadas pelas 

classificações e agrupamentos a partir dos conteúdos estudados no referencial teórico. 

Os resultados gerais revelaram que, apesar da diferença de geração e nível de formação, 

os professores e estudantes tem em comum o contato com a maioria dos aspectos que 

potencializam a criatividade, como busca pela interdisciplinaridade através da interação com 

pessoas e disciplinas de outras temas de estudo (dentro ou fora da área de arquitetura e 

urbanismo) e convivência no mesmo ambiente acadêmico, um prédio vivido que oferece 

possibilidade de flexibilização e personalizações dos elementos espaciais, bem como 

oportunidade de contato com atividades ligadas à criatividade (como workshops e oficinas).  

Além disso, o modo de apresentação dos resultados da pesquisa em três tópicos, 

possibilitou relacioná-los às questões da pesquisa e ao alcance dos objetivos específicos. 

Dentre as compreensões sobre a criatividade, ressaltam-se aquelas respostas que foram 

comuns aos dois grupos e, ainda, em conformidade com os capítulos teóricos, no que diz 

respeito à capacidade dos participantes para:  

i) relacionarem a criatividade com atividades cotidianas que podem ser praticadas por 

qualquer pessoa, não considerando as antigas “teorias implícitas" em suas respostas e 

indo de acordo com a conceituação consensual da literatura; 

ii) considerarem a criatividade como parte do processo de projeto arquitetônico, 

ressaltando, a sua relação com as competências pessoais e bagagem projetual;  

iii) explicarem o processo criativo a partir de uma perspectiva subjetiva, e para aqueles 

que reconheceram suas etapas, correspondência com os princípios básicos de “análise, 

síntese e avaliação”; 

iv) reconhecerem entre as principais técnicas para geração de ideias e métodos de 

suporte para desenvolvimento das atividades criativas aquelas comumente utilizadas 

por arquitetos: brainstorming; busca de referências e elaboração de painel conceito. 
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v) elencarem que a criatividade é mais importante na etapa de elaboração dos esboços, 

croquis e modelagens das ideias, e definição do conceito e partido arquitetônico. 

As observações dos momentos de avaliação do TFG (pré-bancas e bancas finais) revelaram 

que as apresentações seguiram uma ordem protocolar, seguindo os seguintes conteúdos: 

elementos da pesquisa científica; análises de suporte ao projeto; e estudos de concepção e 

soluções projetuais. Porém, na pré-banca esse último apresentou grande variedade quanto 

aos níveis de representação gráfica, o que influenciou nos comentários dos membros das 

bancas e na satisfação dos estudantes quanto aos feedbacks, que posteriormente foi 

relacionado à apresentação ou não do partido arquitetônico, considerado elemento-chave da 

concepção em projeto arquitetônico. 

As opiniões gerais dos orientadores e formandos sobre a avaliação do TFG de projeto 

arquitetônico, principalmente durante a pré-banca, abordaram questões subjetivas e 

contextuais de: motivação (intrínseca e extrínseca); interações na relação docente-discente; 

e exigências das demandas de tempo e burocracia do regulamento. A análise comparativa das 

respostas revelou diferenças quanto a frequência dos termos mais citados, referentes a: 

relação com ideias e questões (mais citados pelos professores); demandas técnicas e de 

representação de projeto (mais falados pelos estudantes); e aspectos pessoais positivos 

(equivalente entre os dois grupos). 

Os resultados sobre as percepções dos contextos ambientais foram organizados a fim de 

revelar as experiências a partir do macro ambiente e posteriormente do microambiente, 

reconhecido pelos espaços de produção coletiva e individual. A primeira análise possibilitou 

afirmar que os estudantes tiraram proveito e se adaptaram às influências do contexto da 

cultura da época no macro ambiente criativo. Principalmente, com a realização de 

intercâmbios, aproveitamento de disciplina fora da graduação em AU e constante interação 

com atividades artísticas de outros setores criativos. 

A análise de conteúdo fotográfico dos espaços de produção coletiva e individual, quando 

associada com a análise do discurso dos respondentes, elucidou possíveis componentes da 

percepção sócio espacial que poderiam passar despercebidos. Além disso, como terceira 

contribuição da pesquisa, relacionou os aspectos subjetivos das opiniões com o embasamento 

bibliográfico, diminuindo as concepções do que poderia ser visto como “certo ou errado”, mas 

destacando pontos positivos/negativos dos ambientes, que estimulam e inibem a criatividade.  
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As percepções sobre os aspectos físicos do microambiente criativo foram identificadas nos 

discursos dos discentes e docentes a partir da observação dos seguintes elementos: 

organização espacial; detalhes arquitetônicos e sinestésicos; tratamentos visuais; recursos de 

suporte; privacidade e individualidade; confortabilidade e condições de conforto ambiental. 

O principal microambiente de produção coletivo foi o “Galinheiro”, prédio dos 

laboratórios de arquitetura e urbanismo, que como vantagens para a criatividade apresentou: 

ambiente familiar; constante estímulos de cor e textura e referências de outros trabalhos no 

átrio; flexibilidade de layout do mobiliário; sensação de contato com a natureza provocada 

pelas aberturas. Já as desvantagens, foram: diferenças de morfologias e mobiliário nas salas 

dos professores; falta de privacidade e alguns recursos de suporte; e más condições climáticas. 

Já os espaços de trabalho individual, apresentaram diferenciação de configurações quanto 

a complexidade visual (organizados e caóticos). Mas também, semelhanças de percepções dos 

elementos físicos, como: condições satisfatórias de privacidade, individualidade e 

confortabilidade; possibilidade de personalização com detalhes arquitetônicos que ativam a 

memória e inspiração; necessidade de recursos de suporte em comum (computador post-its, 

calendários, quadros de anotações, bebidas e animais). Os aspectos de organização espacial e 

conforto ambiental foram os que mais exigiram adaptações para realização da atividade 

criativa e desenvolvimento do projeto. 

Quanto as hipóteses da pesquisa, entende-se que elas foram confirmadas (pelo menos 

nos termos exploratórios pretendidos) e ainda podem ser expandidas para apontar pontos 

positivos e negativos. A primeira foi que a discussão regular entre o orientador e o estudante 

afetava diretamente questões que se refletem na criatividade, mas as influências positivas são 

mais destacadas no início do projeto (nas fases de geração de ideias) - o que também provoca 

certo nível de dependência na tomada de decisões (ponto negativo).  

Com o passar do tempo, assim que o estudante atingia uma maior definição projetual, 

especialmente após a pré-banca, tanto professores quanto estudantes percebem que a 

criatividade dedicada à concepção projetual passava a ser menos estimulada, pois as soluções 

formais e escolha de materiais estavam consolidadas. Note-se, ainda, que ambos 

demonstraram não ressaltar o quanto outros aspectos do projeto continuam a exigir uma ação 

criativa (como, entre outras, a finalização gráfica e a própria apresentação do trabalho). 

A segunda hipótese apontou que os dois momentos em que o TFG passava por avaliação 

(pré-banca e banca final) injetava estímulos criativos no produto em desenvolvimento, porém 
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isso aconteceu essencialmente na avaliação parcial (nas semanas que a antecederam e 

precederam) e principalmente, na criatividade dedicada à concepção projetual. No entanto, 

também houveram relatos negativos sobre bloqueios criativos, devido as pressões impostas 

ao momento (temporal, de representação e comparações), e quanto a ausência de 

informações sobre o que deve ser apresentado e o nível gráfico das soluções. 

A última hipótese tratou da influência (mesmo que indireta) do ambiente de trabalho e 

indivíduos ao redor do projetista no processo projetual. Percebeu-se que as relações sociais 

mais enfatizadas foram no âmbito educacional (professores do curso, colegas de turma e de 

outros períodos), com poucas referências aos membros da família ou companheiros de 

estágio. Sobre os aspectos físicos do espaço de trabalho (individual e coletivo), os 

participantes perceberam que quanto maior a possibilidade de regulação dos objetos, 

materiais, recursos, privacidade e individualidade e condições de conforto ambiental, melhor 

para a criatividade, pois aumentava a noção de liberdade e qualidade ambiental. 

Por fim, ressalta-se que o desenho da metodologia exploratória utilizada no estudo pode 

ser aperfeiçoado para pesquisas futuras, vislumbrando a sua aplicação com outros 

participantes (da área de arquitetura e outras profissões dos setores criativos) ou contextos 

ambientais (escritórios, salas de aula e espaços corporativos). Também é indicada a busca por 

uma padronização dos instrumentos para possibilitar análises comparativas, contanto que 

considere a integração entre os elementos analisados (estudante, professor e universidade).  

Ao salientarem a relevância da necessidade de espaços de produção coletiva, com 

suporte para socialização (colaborações e orientações) e ao mesmo tempo de trabalho 

individual, fornecendo recursos de suporte e controle da concentração e privacidade, os 

resultados relacionados aos elementos físicos do microambiente (seus pontos positivos e 

negativos) também podem ter implicações práticas, ao contribuir para a definição de 

estratégias de projeto em escritórios e ambientes de estudos, em especial na universidade. 

 Dentre as questões para desdobramento/continuidade da pesquisa nesse campo, 

destacam-se algumas questões surgidas a partir da investigação, e que exigiriam o 

planejamento de novos trabalhos: o julgamento dos participantes não define o que é 

arquitetura ideal, mas a relação emocional pode impactar o olhar crítico sobre o ambiente 

criativo? Poderia ser previsto um espaço dentro do prédio dos CAUs para que a turma 

concluinte desenvolvesse o TFG? Como o ambiente atua para resolver problemas da realidade 

física projetual (associando trabalho manual e computacional)? 
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Valoriza-se, finalmente, a originalidade do estudo que, por explorar de modo integrado o 

processo de projeto de arquitetura (por meio do acompanhamento de alguns momentos-

chave de desenvolvimento do TFG, avaliação das condições acadêmicas e captação de 

opiniões e percepções de professores e estudantes) lança algumas luzes sobre a criatividade 

que a atividade exige e sobre os elementos que podem auxilia-la a emergir. 
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APÊNDICE A  - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “A criatividade sob o olhar discente: Um estudo em 

TFGs de projeto arquitetônico” (título provisório), que tem como pesquisadora responsável Natalya 

Cristina de Lima Souza. Esta pesquisa pretende compreender a inserção da criatividade no processo de 

elaboração do TFG em projetos arquitetônicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, a partir da percepção de formandos e orientadores. O motivo que leva 

a fazer este estudo é identificar de que maneira os participantes entendem a criatividade, seus processos 

e métodos, buscando também diagnosticar em que contexto as exigências do ambiente sócio físico 

influenciam na atividade projetual. 

Caso decida participar, se for estudante deverá responder a um questionário (com 16 perguntas, que 

levará cerca de 10 a 15 minutos para responder) e a uma entrevista em profundidade com seções 

distribuídas em três questões. Sendo professor, deverá responder a uma entrevista estruturada (com 13 

perguntas, que levará cerca de 15 a 20 minutos para responder).  Para completar a coleta de dados, 

solicito autorização para uso das imagens coletadas e confeccionadas pelo próprio respondente e 

gravação de voz. 

Durante a realização do questionário e/ou entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, os riscos 

previstos assemelham-se à participação em conversa informal, não se vislumbrando exposição do 

respondente a riscos físicos, embora haja a possibilidade de se deparar com alguma questão que lhe 

cause desconforto ou constrangimento para deixar sua opinião, podendo interromper a participação a 

qualquer momento, sem que isso venha a trazer qualquer prejuízo. 

Esclarecemos que sua participação é voluntária, portanto, você não é obrigado (a) a fornecer as 

informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela Pesquisadora. Caso decida não participar 

do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na Instituição.  

Os dados fornecidos serão confidenciais, não havendo divulgação de nenhuma informação que possa 

identificar o participante, apenas de maneira genérica para ampliar a discussão na área de estudo em 

congressos e/ou publicações científicas (benefício indireto). Eles serão guardados pela pesquisadora 

responsável em local seguro por um período de 5 anos e você terá como benefício solicitar a 

disponibilização exclusiva das suas respostas a fim de auxiliar na reflexão sobre o processo de projeto 

de arquitetura e atuação profissional. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a pesquisadora 

responsável Natalya Cristina de Lima Souza pelo telefone (84) 98826-5808 ou enviando e-mail para 

natalyalimasouza@gmail.com. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-
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5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1°Andar, Prédio 

Administrativo CEP: 59.012-300 Nata/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a pesquisadora 

responsável Natalya Cristina de Lima Souza. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente 

de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Natal, (data). 

 

 

  

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa   Impressão datiloscópica do participante 

  

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “A criatividade sob o olhar discente: um estudo em TFGs 

de projeto arquitetônico” (título provisório), declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, (data). 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE B  - MODELO DO QUESTIONÁRIO APLICADO COM FORMANDOS 

 

1. Características pessoais 

1.1 Gênero: (PERGUNTA CURTA)  

1.2 Ano de nascimento: (PERGUNTA CURTA) 

1.3 Tema do TFG que está desenvolvendo: (PERGUNTA CURTA) 

1.4 Nome do orientador e co-orientador (caso tenha): (PERGUNTA CURTA) 

1.5 Cite quais foram suas experiências profissionais e/ou acadêmicas durante a graduação em 

Arquitetura e Urbanismo (AU): (PERGUNTA LONGA) 

1.6 Durante a graduação em AU, você cursou disciplinas em outros cursos?    (  ) sim (  ) não 

1.6.1. Nomeie quais foram e a que departamento estavam vinculadas: (PERGUNTA LONGA) 

1.7 Indique cinco áreas ou tipos de conhecimento que você mantém grande contato constantemente 

(música, literatura, HQ, esportes, cinema, física quântica, medicina, teatro, idiomas, matemática...): 

(PERGUNTA LONGA) 

1.8. Como você acha que essas experiências, disciplinas e áreas de conhecimento, citadas anteriormente, 

contribuem para a sua criatividade? (PERGUNTA LONGA) 

 

2. Processo de projeto arquitetônico 

2.1 Como você explica o processo de projeto arquitetônico (etapas, elementos, termos...)? (PERGUNTA 

LONGA) 

2.2 Considerando os conhecimentos e habilidades envolvidos na ação projetual, indique o quanto cada 

item a seguir é importante no desenvolvimento de um projeto de arquitetura de TFG. Admita: +5 = 

muito importante e 0 = sem importância.  

 +5 +4 +3 +2 +1 0 
Não se 

aplica 

Conhecimento do tema do projeto        

Relação com o contexto urbano        

Reconhecimento das necessidades dos 
usuários 

  
 

 
 

 
 

Condições de conforto ambiental, eficiência 

energética e sustentabilidade 
  

 
 

 
 

 

Compreensão dos materiais e técnicas 

construtivas 
  

 
 

 
 

 

Estudo da funcionalidade e circulações        

Proposta estética e elementos formais        

Criatividade        

Acessibilidade e desenho universal        

Representação gráfica e detalhamento        

Atendimento a legislação        

Orçamento e viabilidade econômica        

Outro (indique):        

Outro (indique):        
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 3. Criatividade e concepção 

3.1 Para você, o que é criatividade? (PERGUNTA LONGA) 

3.2 Quais experiências foram fundamentais para que você compreendesse o conceito de criatividade 

(disciplinas cursadas dentro ou fora de AU, palestra, estágio...)? (PERGUNTA LONGA) 

3.3 No quadro a seguir, indique a importância da criatividade nas diversas etapas do projeto de 

arquitetura. Admita: +5 = muito importante e 0 = sem importância. 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 
Não se 

aplica 

Reconhecimento do problema        

Estudo de referências projetuais        

Esboços/croquis/modelagens das ideias        

Definição do conceito de projeto        

Definição do partido arquitetônico        

Desenvolvimento do estudo preliminar        

Desenvolvimento do anteprojeto        

Especificação de sistema construtivo        

Representação gráfica e detalhamento        

Atendimento as normas e legislação        

 

3.4 Você conhece algum método de estímulo à criatividade?  (  ) sim (  ) não 

3.4.1. Informe quais estratégias conhece: (PERGUNTA CURTA) 

3.5 Como você explica o processo criativo (etapas, elementos, termos ...)? (PERGUNTA LONGA) 

3.6 Você se considera uma pessoa criativa?  (  ) sim   (  ) não   (  ) depende da situação 

3.6.1. Justifique a resposta, enfatizando quais motivações o levam a buscar por soluções 

criativas. (PERGUNTA LONGA) 

 

 

Obrigada pela participação. 

 

Planejamos uma segunda etapa dessa pesquisa, que é uma entrevista interativa, em que você será 

requisitado a responder uma pergunta a cada quinze dias, enquanto está desenvolvendo seu TFG, 

totalizando 3 questões. Caso se interesse em participar, por favor indique por quais meios podemos 

contatá-lo/a:
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APÊNDICE C  - MODELO DE ENTREVISTA APLICADA COM ORIENTADORES 

 

1.1 Ano de nascimento: (PERGUNTA CURTA) 

1.2 Gênero: (PERGUNTA CURTA) 

1.3 Maior titulação: (PERGUNTA CURTA) 

1.4 Ano que começou a atividade docente: (PERGUNTA CURTA) 

1.5 Desde quando orienta TFGs e cerca de quantos já orientou: (PERGUNTA CURTA) 

1.6 Para você, o que é criatividade? (PERGUNTA LONGA) 

1.7 Como você entende o processo criativo? (etapas, elementos, termos ...)? (PERGUNTA LONGA) 

1.8 Você teve alguma experiências profissionais e/ou acadêmicas relacionadas especificamente as temáticas 

criatividade e/ou processo criativo? Qual? (PERGUNTA LONGA) 

1.9 No quadro a seguir, indique a importância da criatividade nas diversas etapas do projeto de TFG. Admita: +5 

= muito importante e 0 = sem importância. 

 +5 +4 +3 +2 +1 0 
Não se 

aplica 

Reconhecimento do problema        

Estudo de referências projetuais        

Esboços/croquis/modelagens das ideias        

Definição do conceito de projeto        

Definição do partido arquitetônico        

Desenvolvimento do estudo preliminar        

Desenvolvimento do anteprojeto        

Especificação de sistema construtivo        

Representação gráfica e detalhamento        

Atendimento as normas e legislação        

Outro (indique):        

Outro (indique):        

 

2. No TFG, você estimula que seus orientandos utilizem algum método ou ferramenta de estímulo à 

criatividade?   (  ) sim (  ) não   Informe quais:  

2.1. Como você acredita que a pré-banca influencia no processo de elaboração do TFG dos seus orientandos? 

(dica: você pode falar sobre aspectos positivos e negativos). (PERGUNTA LONGA) 

2.2. Sobre os ambientes em que dá aula e os que oferece orientações, você os considera propícios para a atividade 

criativa?  (  ) sim  (  ) não   (  ) depende da situação. Comente sobre os elementos. Quais elementos acredita que 

estimulam e/ou inibem a criatividade? (dica: você pode falar sobre organização espacial, condições ambientais, 

detalhes arquitetônicos, pessoas e objetos, elementos visuais e recursos acessíveis). (PERGUNTA LONGA) 

2.3. A literatura aponta que os cursos de graduação em arquitetura precisam promover uma “ambiência criativa” 

para estudantes e professores. Na sua opinião, o que vem a ser uma “ambiência criativa” e como deve ser 

promovida? (PERGUNTA LONGA) 

 

Obrigada pela participação. 
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ANEXO I  - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

UFRN - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE 

LOPES DA UNIVERSIDADE 
 
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa: A criatividade sob o olhar discente: um estudo em TFGs de projeto arquitetônico 

Pesquisador: NATALYA CRISTINA DE LIMA SOUZA 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 07290819.5.0000.5292 

Instituição Proponente:  Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 
DADOS DO PARECER 
 

Número do Parecer: 3.179.928 

Apresentação do Projeto: 

A pesquisa tem como título "A criatividade sob o olhar discente: Um estudo em TFGs de projeto 

arquitetônico", que tem como pesquisadora responsável Natalya Cristina de Lima Souza. Esta pesquisa 

pretende compreender a inserção da criatividade no processo de elaboração do TFG em projetos 

arquitetônicos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a 

partir da percepção de formandos e orientadores.  

Objetivo da Pesquisa: 

Compreender como a criatividade se insere no processo de elaboração do TFG em projetos arquitetônicos a 

partir da percepção de formandos e orientadores do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Caso decida participar do estudo, os riscos previstos assemelham-se à participação em conversa informal, 

não se vislumbrando exposição do respondente a riscos físicos, embora haja a possibilidade de se deparar 

com alguma questão que lhe cause desconforto ou constrangimento para deixar sua opinião, podendo 

interromper a participação a qualquer momento, sem que isso venha a trazer qualquer prejuízo. 

 
 
 

Endereço:     Avenida Nilo Peçanha, 620 - Prédio Administrativo - 1º Andar - Espaço João Machado 

Bairro: Petrópolis CEP: 59.012-300 

UF: RN Município: NATAL 

Telefone: (84)3342-5003 Fax: (84)3202-3941 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br 
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UFRN - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE 

LOPES DA UNIVERSIDADE 
 
Continuação do Parecer: 3.179.928 

 
 

Benefícios: 

Os dados fornecidos serão confidenciais, não havendo divulgação de nenhuma informação que possa 

identificar o participante, apenas de maneira genérica para ampliar a discussão na área de estudo (benefício 

indireto). Eles serão guardados pelo pesquisador responsável em local seguro e poderão ser 

disponibilizados exclusivamente para cada participante a fim de auxiliar na reflexão sobre o próprio processo 

de projeto de arquitetura (benefício direto). 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa com base em entrevista de alunos do curso de arquitetura. 
 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os termos apresentados de acordo com as resoluções pertinentes. 
 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Projeto aprovado pelo relator 

Considerações Finais a critério do CEP: 
 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1282671.pdf 

06/02/2019 
21:05:19 

 Aceito 

Outros NatalyaSouza_CARTADEANUENCIA.pd 
f 

06/02/2019 
21:03:34 

NATALYA CRISTINA 
DE LIMA SOUZA 

Aceito 

Outros NatalyaSouza_FOLHAIDENTIFICACAO 
DOPESQUISADOR.pdf 

06/02/2019 
21:02:51 

NATALYA CRISTINA 
DE LIMA SOUZA 

Aceito 

Folha de Rosto NatalyaSouza_FOLHADEROSTO.pdf 06/02/2019 
21:01:36 

NATALYA CRISTINA 
DE LIMA SOUZA 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

NatalyaSouza_TCLE.pdf 06/02/2019 
21:00:00 

NATALYA CRISTINA 
DE LIMA SOUZA 

Aceito 

Outros NatalyaSouza_Outros_MODELOINSTR 
UMENTOS.pdf 

07/01/2019 
16:53:22 

NATALYA CRISTINA 
DE LIMA SOUZA 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

NatalyaSouza_PROJETODETALHADO. 
pdf 

07/01/2019 
16:52:22 

NATALYA CRISTINA 
DE LIMA SOUZA 

Aceito 

Orçamento NatalyaSouza_ORCAMENTO2019.pdf 07/01/2019 
16:51:32 

NATALYA CRISTINA 
DE LIMA SOUZA 

Aceito 

Cronograma NatalyaSouza_CRONOGRAMA2019.pdf 07/01/2019 
16:47:56 

NATALYA CRISTINA 
DE LIMA SOUZA 

Aceito 

 
 
 
 

Endereço:     Avenida Nilo Peçanha, 620 - Prédio Administrativo - 1º Andar - Espaço João Machado 

Bairro: Petrópolis CEP: 59.012-300 

UF: RN Município: NATAL 
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UFRN - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO ONOFRE 

LOPES DA UNIVERSIDADE 
 
Continuação do Parecer: 3.179.928 

 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 
 

NATAL, 01 de Março de 2019 
 
 

Assinado por: 
jose diniz junior 

(Coordenador(a)) 
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