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PSICANÁLISE E ARQUITETURA: O CRIATIVO, A CRIAÇÃO E O OUTRO 

 

 

1. RESUMO 
 

Este trabalho busca elaborar um estudo sobre a atuação do arquiteto enquanto 

indivíduo criativo, sua importante relação com o Outro ao longo do processo de criar 

e a importância de se exercer um trabalho criativo para o profissional e para a 

sociedade. Serão estudadas teorias psicanalíticas e, em seguida, serão feitos 

paralelos com a arquitetura através da análise de obras existentes, de grandes 

nomes da arquitetura brasileira e da nova geração de arquitetos operantes no 

mercado de trabalho na atualidade. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Ao lidar com a criação – não apenas no campo da arquitetura –, o indivíduo entra 

em contato consigo mesmo de forma profunda e única, resgatando o que há de mais 

íntimo em si, a sua própria existência, seu Eu. O processo de criação se torna 

importante, e até essencial, pois traz à tona algum sentido da existência do próprio 

indivíduo e, também, permite a identificação dos demais observadores que, por sua 

vez, seguem suas próprias jornadas existenciais.  

O trabalho não-criativo, no sentido de ser um trabalho que não necessita das 

habilidades únicas do indivíduo, mostra-se como uma provável fonte de frustrações 

na vida profissional pós-moderna.  

 

 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo desta pesquisa é tornar mais próxima do campo da arquitetura a 

compreensão do trabalho criativo para aqueles que exercem a profissão, e sua 

importância. E, também, fazer paralelos, sempre que pertinentes, entre: outros 

campos de atuação – tal qual, a escrita criativa –; arquitetos já conhecidos pela 
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sociedade brasileira e possuidores de uma marca própria em suas obras; 

reconhecimento de uma nova geração de arquitetos criativos em campo brasileiro, 

em especial, dentro do Estado de São Paulo.  

 

 

4. METODOLOGIA 
 

Pretende-se partir dos estudos analíticos recentes compreender quais pontos da 

psicanálise se aplicarão ao estudo da criatividade na arquitetura, em uma primeira 

etapa. Após esta tornar-se clara, em uma segunda etapa, há a intenção de elaborar 

e registrar entrevistas com arquitetos contemporâneos e usuários; identificar os 

pontos estudados em documentos já existentes de grandes nomes da arquitetura, 

como, por exemplo, Lina Bo Bardi e Oscar Niemeyer, visitando suas obras quando 

possível; e, por fim, serão feitos estudos do programa, da documentação 

arquitetônica (plantas, cortes e vistas) e das relações estabelecidas com o entorno e 

a sociedade. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

O desenvolvimento se dará através da leitura de grandes nomes da psicanálise 

tradicional, como Freud e Lacan, e, também, de psicanalistas contemporâneos 

brasileiros, como Forbes e Riolfi. Com conversas com atuantes dos campos 

debatidos. Análise de obras arquitetos brasileiros modernos e contemporâneos. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Até o dado momento foi possível estabelecer e registrar certas relações entre a 

teoria psicanalítica e a arquitetura criativa. Foi possível, também, notar um paralelo 

entre algumas ocorrências de tais registros em obras existentes e consideradas 

criativas, de acordo com o denominação que esta pesquisa trabalhará. 
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