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O PROCESSO CRIATIVO ENTRE ESTUDANTES E DESIGNERS DE INTERIORES 

RESUMO 

Este trabalho, realizado com estudantes e designers de interiores, teve como 

objetivo identificar a importância das ferramentas da criatividade trabalhadas nas 

disciplinas que envolvem processos criativos, na Universidade Veiga de Almeida. 

Após pesquisa bibliográfica e aplicação de questionários, concluímos que o 

desenvolvimento da criatividade na educação formal é de grande importância para 

que o intelecto e a imaginação não se separem, gerando assim um profissional 

contextualizado com o mundo em que está imerso, capaz de fazer a diferença 

através de soluções inovadoras. 

Palavras-chave: criatividade; ferramentas da criatividade; design de interiores. 

INTRODUÇÃO 

A criatividade é, segundo Ostrower (2010, p.5), “um potencial inerente ao 

homem”. Em outras palavras, todos os seres humanos possuem competências para 

serem criativos. Isso ocorre, pois a criatividade é a capacidade de se produzir algo 

novo e original, que seja útil e adequado a determinada circunstância.  

No entanto, muitas vezes acreditamos que a criatividade é um dom e não 

uma característica da natureza humana, em consequência da educação que 

recebemos desde a infância, nos privando de desenvolver esta aptidão, conforme 

aponta o educador Neil Postman (apud SOARES, 2005b), “quando as crianças vão 

para a escola, são pontos de interrogação; quando saem, são frases feitas”. Em 

vista disso, podemos dizer que a educação formal deveria ensinar não só eficiência, 

mas proporcionar o aprendizado com a liberdade necessária para a criação, 

constituindo um sujeito capaz de criar e de recriar-se.  

Na medida em que a criatividade é central na profissão dos designers de 

interiores, este estudo visa responder a seguinte questão: qual a importância das 

ferramentas de criatividade trabalhadas nas disciplinas que envolvem o processo 

criativo durante a graduação de design de interiores e como isso perdura em sua 

vida profissional? Visto que este processo é fundamental para se ter uma identidade 

no trabalho, almejando, assim, destaque no mercado.  
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JUSTIFICATIVA 

Ao ingressar no curso de design de interiores, da Universidade Veiga de 

Almeida (UVA), os alunos passam por disciplinas que envolvem criatividade, cujo 

principal objetivo é “desenvolver as competências de aprendizagens essenciais para 

criação” (SPADA, 2011), através da mudança de modelos mentais referentes ao 

processo de criação. Para tanto, são utilizadas algumas técnicas que auxiliam esse 

processo, tendo como ponto de partida, a quebra de conceitos estabelecidos. A 

partir daí, os alunos voltam a ser crianças, isto é, são estimulados a buscar dentro 

de si o lado criativo que estava “adormecido”. A quebra de paradigmas tem seu 

início: pensar como criança, sem se preocupar com o que os outros estão pensando 

ou procurando impressionar alguém (SOARES, 2005a).  

Nas palavras de Gomes (2004 apud SANTA, 2009), “o conhecimento do 

processo criativo leva o estudante a adquirir maior consciência e controle dos 

caminhos que sua mente percorre [...]”, ou seja, trabalhar o processo criativo entre 

os estudantes de designers de interiores é fundamental para que possam imaginar,  

inventar e reinventar durante a graduação, a fim de que se tornem profissionais 

competentes e criativos. 

De acordo com Kneller (1978, p.94), “nosso sistema educacional [...] 

desprezou, e demasiadas vezes até suprimiu, a criatividade natural dos jovens”. 

Ainda segundo este autor, o incentivo à introdução da criatividade na educação 

formal é importante para que a mente “exercite-se para pensar criadoramente ao 

mesmo tempo que prepara-se para o fazer logicamente” (KNELLER, 1978, p.95). 

Dado o exposto, consideramos importante estudar o processo de criação 

entre estudantes da UVA e designers de interiores graduados pela mesma 

instituição, considerando as ferramentas ensinadas durante as disciplinas que 

trabalham a criatividade. 

OBJETIVOS 

GERAL 

Identificar a importância das ferramentas trabalhadas nas disciplinas que 

envolvem o processo criativo tanto nos estudantes, quanto nos designers de 

interiores formados pela UVA. 
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ESPECÍFICOS 

- Verificar o que foi relevante nas disciplinas que envolvem criatividade;  

- Identificar possíveis falhas na apresentação de ferramentas de criatividade; 

- Levantar dados a respeito do uso da criatividade no processo projetual em 

design de interiores. 

METODOLOGIA 

 Do ponto de vista metodológico, nos conduzimos na produção e análise dos 

dados seguindo uma abordagem qualitativa, que segundo Baxter (2011), tem como 

objetivo explorar percepções e necessidades dos indivíduos, sendo limitada a uma 

pequena amostragem.  

 Em relação aos procedimentos de coleta de dados, selecionamos:  

1) Pesquisa bibliográfica, para a obtenção de dados através de livros, artigos 

científicos, teses e dissertações etc., que abordou fundamentalmente a criatividade e 

os processos de criação;  

2) Questionários, com perguntas abertas e fechadas, aplicados a estudantes e 

designers de interiores formados pela UVA. Os questionários foram preenchidos na 

própria instituição, pelos estudantes e enviados por e-mail aos profissionais. Esta 

etapa foi fundamental para verificarmos o que foi relevante nas disciplinas que 

envolvem criatividade. 

REVISÃO DE LITERATURA 

“Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e pensar 
uma coisa diferente” (SZENT-GYÖRGYI apud ANTUNES, 1999, p.36). 

Esta frase de Albert Szent-Györgyi traduz o que significa criatividade: ter um 

olhar diferenciado das outras pessoas. 

A criatividade está presente na vida de todos os seres humanos e está 

diretamente relacionada a algo surpreendente, ao novo, ao original, ao inovador, à 

invenção. Podemos entender criatividade com C maiúsculo, quando se trata de 

invenção ou produto artístico com novo valor, original em identidade e que são 

aceitos por especialistas da área; e criatividade com c minúsculo, na resolução de 

problemas cotidianos que envolvem imaginação em busca de novos resultados 

(PROCESSO, 2011). 
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Assim como o potencial criativo se manifesta diferentemente segundo as 

habilidades de cada sujeito, o processo criativo de uma pessoa não é igual ao de 

outra. Isto ocorre, pois não existe apenas um processo criativo, uma vez que as 

pessoas possuem personalidades e competências diferentes. Entretanto, dentro da 

universidade os educadores podem estimular os aprendentes através de 

ferramentas que desenvolvem a criatividade; mas se torna necessário, além disso, 

desmistificar nos alunos três grandes obstáculos à criatividade: medo, ignorância e 

falta de confiança em si mesmo (KNELLER, 1978). Com isso, ele entenderá que as 

pessoas a sua volta são singulares e que é justamente essa singularidade coletiva o 

que proporciona troca e facilita o processo criativo. Ser singular é dotar-se de uma 

subjetividade que movimenta o processo. 

Os processos criativos, conforme assinala Ostrower (2010), são dotados de 

impulsos inconscientes e tudo aquilo que o homem sabe: “os conhecimentos, as 

conjecturas, as propostas, as dúvidas, tudo o que ele pensa e imagina” (p.55). Isso 

acontece, pois o ato de criar é um todo que integra as suas partes e só pode ser 

entendido globalmente. 

A criatividade pode ser estimulada por meio de algumas técnicas que 

funcionam como catalisadores do pensamento criativo. Dentre elas, podemos 

destacar as mais utilizadas: brainstorming, mapa mental e solução criativa de 

problemas (SCP). 

Brainstorming, ou em português, tempestade cerebral, é uma técnica 

inventada na década de 1940, por Osborn, cujo principal objetivo é “estimular o livre 

fluxo de pensamento” (PEARSON, 2011, p.52). Esta técnica é considerada como 

uma sessão de “agitação” de ideias, segundo Baxter (2011). 

Mapas mentais são ferramentas para organizar o pensamento, criados por 

Tony Buzan na década de 1960. Eles “são um método de armazenar, organizar e 

priorizar informações [...], usando Palavras-chave e Imagens-chave, que 

desencadeiam lembranças específicas e estimulam novas reflexões e ideias” 

(BUZAN, 2009, p.10). Ainda conforme este autor, um mapa mental pode ajudar na 

criatividade, em termos de ideias e soluções.  

A solução criativa de problemas (SCP) foi proposta por Osborn e Parnes em 

1955. Conforme aponta Pearson (2011, p.58) “o objetivo da SCP é oferecer um 

método sistematizado, porém flexível, para a solução de problemas”. A SCP é um 
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processo cíclico, ou seja, a criatividade é posta em movimento constante, colocando 

a avaliação como parte que reconfigura o início de um novo processo, que nada 

mais é, do que desdobramento do processo anterior.  

A criatividade não está atrelada à inteligência. Guilford (1950 apud 

PEARSON, 2011) percebeu que as pessoas podiam chegar a uma resposta correta 

para determinado problema lógico; no entanto, a pessoa criativa chegava a várias 

soluções para um único problema. Com base nisso, diferenciou pensamento 

convergente de pensamento divergente. Para ele, “pensamento convergente é 

aquele que, por meio de um raciocínio analítico, leva a uma única solução lógica 

para determinado problema. Já pensamento divergente é aquele que apresenta 

várias alternativas de solução para o mesmo problema” (GUILFORD, 1950 apud 

PEARSON, 2011, p.8-9). 

Apesar de o pensamento divergente estar associado à criatividade, não é 

melhor que o pensamento convergente: ambos são importantes porque se 

complementam e se retroalimentam. 

CRIATIVIDADE E DESIGN 

“A criatividade é o coração do design” (BAXTER, 2011, p.85). Ou seja, ela é 

de suma importância para o desenvolvimento de um projeto. 

O desenvolvimento criativo do designer é calcado na escolha, na ação e na 

produção criativa, resultando, desta forma, em inovação, isto é, na criação de 

novidades. Isso ocorre, pois, de acordo com Ostrower (2010) o potencial criador é 

elaborado através do fazer: “a criação se desdobra no trabalho porquanto este traz 

em si a necessidade que gera as possíveis soluções criativas” (p.31). 

Os designers expressam-se por meio de suas produções. O desdobramento 

do processo dos designers é fundamental, uma vez que, ao serem criativos, 

enriquecem o meio em que vivem com soluções inovadoras e apontando novos 

caminhos e novos olhares. 

A criatividade no processo projetual dos designers devem respeitar as 

necessidades e escolhas de seus clientes, haja vista que são eles que conviverão 

com o espaço criado. O designer que consegue criar soluções inovadoras, partindo 

das necessidades dos clientes, alcança um lugar privilegiado no mercado de 

trabalho. 
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RESULTADOS OBTIDOS 

 Os questionários foram aplicados a estudantes e designers de interiores, da 

UVA. Foram elaborados dois formatos, para abranger os dois grupos pesquisados. 

Ambos os questionários foram divididos em duas partes: a primeira com perguntas 

referentes ao perfil de cada um e a segunda relacionada à criatividade e ao 

processo criativo. 

 Os dados foram analisados separadamente (estudantes e profissionais) e, por 

fim, uma comparação entre os dois grupos foi estabelecida.  

 Com relação ao grupo dos estudantes, foram entregues vinte e cinco 

questionários para serem respondidos na própria universidade, sem a presença da 

pesquisadora, para evitar quaisquer interferências. Do total, foram devolvidos 

dezesseis questionários respondidos.   

 A análise dos dados nos permitiu chegar às seguintes informações sobre o 

perfil dos estudantes: 100% do sexo feminino, 43,75% nasceu entre 1979 e 1984, 

50% tem previsão de formatura para julho/2013 e apenas 18,75% faz estágio.  

Com relação à criatividade e ao processo criativo, 87,5% dos estudantes 

cursou alguma disciplina envolvendo criatividade durante a faculdade, sendo 62,5% 

no 1º período.  

O que foi apreendido das aulas, para 37,5% dos estudantes foi o pensamento 

divergente, definido por Guilford como o pensamento “que apresenta várias 

alternativas de solução para o mesmo problema”, ou seja, “o pensamento divergente 

parte de um só ponto e chega a vários destinos” (PEARSON, 2011, p.9).  

Os estudantes citaram confiança, ousadia e registro do processo como mais 

relevantes daquilo que foi aprendido. Porém, a metodologia utilizada para abordar as 

ferramentas de criatividade, fomentando a quebra de paradigmas, não deixaram de 

ter relevância diante das respostas apresentadas. Metodologia pode ser entendida 

como o caminho para se alcançar um resultado satisfatório nos projetos. 

Com relação ao que faltou nas disciplinas que envolvem criatividade, foi difícil 

para os estudantes responderem a essa questão. Entretanto, a grande maioria 

considerou que faltou tempo para desenvolver seu processo criativo e infraestrutura 

física para que tal processo pudesse ser trabalhado de forma imersiva.  

Para os estudantes é complexo lidar com a antecipação da vida profissional, 

fazendo com que não saibam o que de fato precisarão para o mercado de trabalho. 
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No entanto, percebemos que o planejamento e a organização de ideias foram 

contemplados como importantes.  

A questão sobre as ferramentas utilizadas durante o processo de criação não 

ficou muito clara, pois apenas 25% dos estudantes entrevistados entenderam o que 

seriam ferramentas dentro do processo criativo. Dentre eles, o Mapa Mental foi a 

ferramenta de criatividade mais lembrada (43,75%).  

Com relação aos profissionais, foram enviados treze questionários por e-mail, 

com devolução de cinco respondidos.  

O perfil encontrado deste grupo foi: 60% do sexo feminino, 60% nasceu na 

década de 1950, 40% está formado há menos de um ano e 100% está trabalhando.  

Sobre criatividade e processo criativo, encontramos: 100% cursou alguma 

matéria envolvendo criatividade durante a faculdade, sendo inconclusivo o período 

cursado. 

As técnicas para estimular a criatividade foram lembradas por 60% dos 

designers de interiores, como o que ficou das aulas assistidas.  

Para esse grupo, a metodologia utilizada para abordar as ferramentas de 

criatividade foi o mais relevante durante as aulas.  

A quebra de paradigmas (mudança de modelos mentais) foi citada nas duas 

questões (sobre o que ficou das aulas e o que foi mais relevante). Carey (1986 apud 

PINTO, 2010, p.14) define paradigmas ou modelos mentais, como sendo 

o processo de pensamento de uma pessoa para como algo funciona (ou 
seja, o entendimento do mundo ao redor). Modelos mentais são baseados 
em fatos incompletos, experiências passadas e até mesmo percepções 
intuitivas. Eles ajudam a moldar ações e comportamentos, influenciam o 
que será considerado mais relevante em situações complexas e definem 
como indivíduos confrontam e resolvem problemas.  

Assim como os estudantes, os profissionais sentiram dificuldade em 

responder a questão sobre o que faltou nas disciplinas que envolvem criatividade, 

mas citaram a falta de tempo para o desenvolvimento de processo e um ambiente 

(espaço físico) mais propício ao estímulo da criatividade. 60% disse aproveitar tudo 

o que foi aprendido dentro da faculdade, em sua vida profissional. De acordo com 

Kneller (1978), a capacidade criadora do aluno deve ser desenvolvida dentro da 

instituição de ensino, “para que o intelecto e a imaginação não se separem” (p.106).  

A questão sobre as ferramentas utilizadas durante o processo de criação não 

ficou clara, tendo em vista que nenhum profissional citou qualquer ferramenta ou 

técnica para estimular a criatividade. 



                                                                                  

8 

 

O pensamento divergente foi apontado por 60% dos profissionais, como uma 

forma de iniciar os projetos. Os outros 40% utilizam o pensamento convergente.  

Com base nos dados, percebemos que os estudantes, por ainda estarem 

inseridos no contexto da educação formal, possuem habilidades para manter a 

criatividade em movimento. Assim, é fundamental que os professores estimulem 

esse agir criativo, pois como aponta Kneller (1978, p.102), “importante missão do 

ensino criativo é aguçar a curiosidade do aluno por aquilo que, nos seus estudos, se 

relaciona com o mundo que o cerca. [...] o mestre deve frequentemente apresentar 

ao aluno novos indícios que aparentemente contradigam a informação por ele já 

adquirida”, de maneira a desafiar suas convicções atuais. No entanto, quando 

formados se não procuram atualização na área da criatividade, acomodam-se àquilo 

que habituou-se a fazer ou, nas palavras de Kneller (1978, p.95), “tendem a adquirir 

o hábito [...] de concentrar-se na precisão, na correção e na fidelidade à autoridade”. 

Utilizam o pensamento convergente para atender as demandas do mercado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criatividade é uma característica humana. No entanto, durante a infância, 

principalmente, são impostos limites que bloqueiam o desenvolvimento dessa 

aptidão, seja pela escola, pela sociedade, pelos pais e, muitas vezes, pelo próprio 

sujeito. 

A fim de estimular o potencial criativo inato de cada um, a UVA oferece 

disciplinas que envolvem criatividade, aos estudantes de design de interiores. Essas 

disciplinas utilizam metodologias que abordam as ferramentas de criatividade, 

auxiliando no processo criativo e promovendo a quebra de paradigmas. 

Desta maneira, esta pesquisa teve como objetivo identificar a importância das 

ferramentas trabalhadas nas disciplinas que envolvem o processo criativo tanto nos 

estudantes, quanto nos designers de interiores formados pela UVA.  

Para alcançar esse objetivo, foi aplicado um questionário para estudantes de 

design de interiores e um questionário para profissionais da área. Depois, foi 

realizada uma análise qualitativa dos dados obtidos, chegando aos seguintes 

resultados: quem ainda está dentro da universidade tem a oportunidade da 

experiência da troca, colocando a criatividade em movimento e abrindo portas para 

as possibilidades de soluções, aliadas às demandas do mercado de trabalho. Os 
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profissionais formados há mais tempo e que não buscaram atualizações no âmbito 

da criatividade, comprovam o quanto esse tema é dinâmico e precisa de uma 

manutenção constante. Além disto, prova que o desenvolvimento da criatividade na 

educação formal é de grande importância para que o intelecto e a imaginação não 

se separem, gerando assim, um profissional apto e contextualizado com o mundo 

em que está inserido. 

Desta forma, este trabalho veio ratificar a importância de atualização em 

processos criativos e instrumentalização na área do design, em especial o design de 

interiores. 
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