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O projeto arquitetônico é complexo, pois envolve soluções técnicas e 

artísticas, resultado da manipulação criativa de diferentes elementos, 

como funções, volume, espaço, textura, luz, materiais, componen-

tes técnicos e custos, desempenho e tecnologia construtiva. Não há 

um método único para resolver os problemas, pois cada caso é único e 

precisa de soluções específicas. Diferentes métodos, ferramentas, técni-

cas e formas de representação são necessários para lidar com diversas 

variáveis: sociais, culturais, legais, funcionais, estéticas, econômicas, 

psicológicas, tecnológicas, de conforto ambiental; e com diferentes 

escalas: regionais, urbanas, do edifício e do objeto. Por isso, a equipe 

de projetos tornou-se multidisciplinar e conta com a participação de 

especialistas de diferentes áreas.

1.1 Estudos sobre criatividade no processo de projeto
Na década de 1960, foram investigados métodos de projeto para dimi-

nuir a subjetividade, aplicar o conhecimento científico e a informação 

tecnológica de maneira produtiva. Deu-se importância à estruturação 

da tomada de decisão, pois a maioria das disciplinas depende de ferra-

mentas, técnicas, protocolos de boa prática, e no projeto arquitetônico 

deveria ocorrer o mesmo. Os métodos de projeto de Jones (1970) foram 

organizados de acordo com a entrada (o que os projetistas sabem) e a 

saída (o que os projetistas querem saber). Naquela época, a lista de fer-

ramentas incluía o Brainstorming, a aplicação da analogia e as listas de 

atributos, como suportes para acabar com o bloqueio mental, comum 

em processos criativos. 

No processo de criação arquitetônica, não há métodos rígidos ou uni-

versais entre profissionais, mas alguns procedimentos comuns. Na maioria 

das vezes, é informal, individual ou segue escolas de regras estéticas. Na 

prática, algumas atividades são realizadas pela intuição, de forma conscien-

te, e outras seguem padrões ou normas. O padrão de pensamento dos proje-

tistas é: raciocínio, memória, evolução de ideias, criatividade e experiência. 
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Dentre as maneiras particulares de projetar, alguns procedimentos comuns 

de tratamento de informações são: coleta e análise de dados, entrevistas com 

profissionais de destaque, observações, estudos de caso e comparações entre 

a atuação de profissionais experientes e novatos.

Para Cross (1999), a análise dos mecanismos cognitivos de bons profis-

sionais é o caminho para aprender como essas pessoas pensam. As informa-

ções iniciais recebidas pelo arquiteto precisam ser processadas e ordenadas, 

para formar conceitos, princípios e referências. O Quadro 1.1 apresenta 

exemplos de conceitos e relações associados ao processo de projeto arquite-

tônico. Durante o trabalho, as relações são exploradas mental e graficamente 

em desenhos e esquemas. O projetista seleciona os conceitos e as relações 

com que trabalha no projeto, ordena informações e constrói ideias. É neces-

sária uma especialização para resolver uma tarefa complexa, e lidar adequa-

damente com conhecimento, recursos e instrumentos específicos. 

Há uma interação entre a capacidade de elaborar tarefas e as situações 

novas, com a automatização do processamento de informações: quanto 

mais capaz for uma pessoa, mais recursos mentais ela terá para processar a 

novidade. A experiência em uma tarefa ou problema inicia-se no novo, até 

atingir um grau de completa automatização. Os estudos de Ericsson e Smith 

(1991) compararam o desempenho de peritos e de novatos em solucionar 

problemas de um conjunto comum de tarefas. Os padrões de pensamento 

na resolução da tarefa diferiram: os peritos possuíam uma memória maior, 

mais bem organizada e mais acurada ao executarem as tarefas, pois as infor-

mações armazenadas lhes permitiam operar com maior autonomia; os nova-

tos utilizavam métodos heurísticos ou frágeis, e os peritos, métodos mais 

sólidos, com conhecimento, o que resultava em melhor representação dos 

problemas com diagramas e modelos mentais. A criatividade exige tempo e 

Quadro 1.1 Conceitos e ligações no processo cognitivo em projeto 
Processos cognitivos Representação gráfica

Nós

Necessidades
Conceitos
Ideias e noções
Contexto
Atributos
Soluções

Esboços
Palavras
Figuras e imagens
Modelos
Textos

Ligações

Semelhante
Unificado
Complementar
Interseccionado
Restrito
Distante

Setas
Círculos
Contorno
Proximidade
Referência
Diagrama

Fonte: Segers et al. (2001).
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mente, deliberadamente ou continuamente. Sem técnicas especiais para esti-

mular a criatividade, as soluções criativas surgem de modo acidental, quando 

se enxerga o problema de um modo novo ou se aplica a lógica. Entretanto, 

esse processo pode tomar muito tempo até o resultado satisfatório.

Com técnicas de apoio ao processo criativo, pode-se deliberamente ini-

ciar a reflexão sobre um problema e desenvolver novas ideias, em um proces-

so mais rápido e eficaz. Muitas pessoas aplicam inconscientemente métodos 

que estimulam a criatividade, pois não foram treinadas a utilizá-los. Com 

treinamento formal, porém, pode-se desenvolver um processo contínuo de 

investigação, questionamento e análise que leva às mais criativas e melhores 

soluções. Ao se aplicar conscientemente as técnicas, maximizam-se as chan-

ces de soluções criativas acidentais e deliberadas. A apreensão desses méto-

dos propicia o aperfeiçoamento constante e uma flexibilidade mental que 

facilita a resolução de problemas. Entretanto, como os indivíduos não são 

encorajados a ser criativos na vida familiar, escolar ou profissional, poucos 

conhecem as técnicas de estímulo à criatividade na solução de problemas ou 

desenvolvem habilidades particulares para isso.

Solucionar problemas faz parte da vida e dos negócios, como uma 

indústria ao produzir um novo produto ou serviço, ou quando o membro 

de uma organização pensa numa nova maneira de reduzir custos ou como 

fazê-la funcionar melhor.

A expressão “solução criativa de problemas” (CPS em inglês, creative 

problem solving) foi criada pelo publicitário Osborn (1957) na década de 

1950, ao organizar as ideias-base do processo de solução criativa de pro-

blemas, com métodos e técnicas utilizáveis pelas pessoas em geral, como o 

brainstorming. Suas formulações serviram de bloco fundador de décadas de 

pesquisa e desenvolvimento em áreas como administração, matemática e 

engenharia. Os problemas são descritos como oportunidades e desafios para 

mudanças de sucesso e ações construtivas, que as pessoas enfrentam todo 

dia, e representam uma oportunidade de crescimento.

As pesquisas da solução criativa de problemas continuaram nos anos 

1970 e 1980 em meios acadêmicos e organizações, como o Creative Education 

Fundation, Creative Problem Seeking Group, Center for Creative Learning, e 

em congressos internacionais (International Creativity Network). O modelo 

atual da solução criativa de problemas é visto como um processo flexível, com 

muitas ferramentas à disposição, e que engloba quatro componentes: enten-

der o problema, gerar ideias, preparar a ação e planejar a abordagem (Fig. 1.4).

O princípio da solução criativa de problemas é alternar fases conver-

gentes e divergentes de pensamento, nas quais ocorrem oito etapas: analisar 

a situação; reconhecer um problema; identificar o problema; fazer suposi-

ções; gerar alternativas; escolher uma alternativa; implementar a solução; e 

controlar. Cada etapa começa com atividades que estimulam o pensamento 

divergente e acaba com atividades convergentes, que fazem a transição para 

a próxima etapa. O objetivo da fase divergente é produzir a maior quantida-
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de possível de conexões com métodos que estimulam a produção de ideias. 

A fase convergente detalha e traduz as conexões em planos práticos para 

serem implementados. O processo criativo em Arquitetura segue as mesmas 

fases da criatividade e há necessidade de um esforço para resolver as deman-

das, muitas vezes incompatíveis e conflitantes, dos projetos arquitetônicos.

A relação entre criatividade e solução de problemas depende da defini-

ção de “solução de problemas”: quando é abrangente o suficiente para incluir 

soluções algorítmicas ou aplicações de métodos e procedimentos memori-

zados, alguns casos não são considerados criativos; porém, se a definição de 

solução de problemas restringir-se a casos de pensamento original, então 

a solução de problemas será criativa por definição. O pensamento criativo 

e a solução de problemas combinam-se em um só conceito complexo, por 

defenderem traços criativos como fluência, flexibilidade e originalidade.

1.2 Métodos de estímulo à criatividade 
Raramente o ensino superior de Arquitetura adota práticas que favo-

reçam a criatividade. Em geral, os profissionais só aplicam o conheci-

mento comum, de forma convencional. A carta da União Internacional 

de Arquitetos (Unesco/UIA, 2005) prevê uma variedade de métodos 

para enriquecer o ateliê de projeto e recomenda que o ensino seja flexí-

vel para abrigar demandas e problemas variados.

A literatura ensina que a criatividade é estimulada por um processo de 

sensibilização diante de um problema real. Para De Bono (1992), é possível 

que a lógica das ideias dominantes, esteja sobrepujando a necessária dose de 

pensamento divergente, capaz de imprimir um novo caráter ao problema. 

As restrições e normas de projetos de Arquitetura podem ampliar os desa-

fios e estimular a qualidade arquitetônica de projetos, pois constituem uma 

Fig. 1.4 Componentes do modelo 
de solução criativa de problemas

Fonte: Treffinger, Isaksen e 
Dorval (2003).
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bilidades de achar soluções inovadoras e adequadas. E entretanto, há poucos 

exemplos na literatura sobre a aplicação prática dos métodos.

Na fase de geração de ideias, os projetistas tendem a se comunicar e 

elaborar soluções através do desenho, formas produtivas de armazenar e 

organizar ideias que mais tarde podem ser revisadas. Contudo, os desenhos 

são úteis apenas nos processos individuais de geração de ideias, pois, coleti-

vamente, em uma adaptação do brainstorming com desenhos (brainsketching), 

não criam conexões para gerar um ciclo de ideias, mais eficaz quando se 

utiliza uma técnica de expressão verbal ou escrita. 

Com exceção dos métodos de apoio à geração de ideias, os demais 

modelos do Quadro 1.5 oferecem poucas ferramentas de auxílio à criação, 

com foco no desenvolvimento posterior de uma solução gerada. Essas abor-

dagens deixam um vácuo no suporte às decisões iniciais de projeto, que 

pode comprometer o desenvolvimento do projeto, ou resolve-se “correta-

mente” o “problema errado”. Por esse motivo, devem-se buscar métodos de 

geração de ideias que auxiliem na etapa inicial de criação. 

Ideias criativas resultam da aplicação de operações mentais em estru-

turas do conhecimento, e sua originalidade é determinada pelos processos 

empregados e pelo modo como o conhecimento é acessado. A produção de 

novas ideias baseia-se em três processos: Combinação, Associação e Compa-

ração, a base de diversas técnicas de estímulo à criatividade. Os métodos de 

geração de ideias mais citados na literatura estão no Quadro 1.8.

Quadro 1.8 Métodos de Geração de Ideias 

Processo de geração de ideias Método para geração de ideias

Combinação 
Lista de Atributos

TRIZ

Associação 
Brainstorming

Mapa Mental

Comparação 
Analogia

Biomimetismo

A combinação é um processo que funde ideias ou conceitos anterior-

mente separados. Os métodos combinatórios sistematizam os vínculos 

entre diferentes campos de pensamento e exploram possibilidades aleató-

rias. Com base em uma lista de fatores decompostos, é possível enxergar 

combinações com mais facilidade nos pontos de contato entre duas ideias. 

A Lista de Atributos, ou Matriz, criada nos anos 1930, é um dos méto-

dos combinatórios mais reconhecidos na literatura, precursor de outros 

métodos, como Análise Morfológica e Value Engineering. Consiste em iden-

tificar características-chave ou atributos do produto em questão e encon-

trar meios de modificar e melhorar cada um. Atributo é qualquer detalhe 

que identifique, qualifique, classifique, quantifique ou expresse o estado 

de uma entidade. A Lista de Atributos decompõe e quebra o problema em 
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partes menores para serem examinadas e encontrar novas soluções criativas. 

A base do método é um inventário em forma de lista, com os aspectos do 

tema estudado, como materiais utilizados, dimensões, tecnologias, proces-

sos, necessidades. Quando a lista fica pronta, as prioridades são marcadas e 

as alternativas, sugeridas. As combinações entre os dados de entrada criam 

produtos distintos, que são avaliados e analisados até se chegar às soluções 

mais viáveis e promissoras. As explorações combinatórias desse método 

crescem exponencialmente à medida que o número de atributos e alternati-

vas aumenta. O projetista pode explorar diferentes possibilidades ao aplicar 

processos lógicos ou intuitivos de combinação. Esse método pode, portanto, 

combinar-se a outros, como Estímulo Aleatório, Pontos fortes, Potenciais e 

Preocupações ou Receptividade a Ideias, para provocar novos estímulos e 

combinações.

A Teoria da Solução Inventiva de Problemas (TRIZ) foi criada pelo 

russo Genrich Altshuller (1984) nos anos 1950, a partir do estudo de mais 

de 200.000 patentes de diferentes áreas, nas quais notou similaridades na 

solução de problemas. Ele elaborou uma metodologia com os princípios 

das soluções de patentes para organizar o pensamento criativo e, com sua 

equipe, definiu 40 princípios possíveis para a resolução de qualquer situa-

ção (Boxe 1.2). A lista dos princípios mostra que a maioria das invenções 

patenteadas é da área da engenharia mecânica e nem todos os princípios 

aplicam-se ao processo criativo em Arquitetura. A TRIZ é um repertório de 

princípios que podem ser acessados e aplicados à configuração e solução de 

um problema específico.

Boxe 1.2 Princípios inventivos com base no método TRIZ

1) Segmentação ou fragmentação 18) Vibração mecânica 

2) Remoção ou extração 19) Ação periódica 

3) Qualidade localizada 20) Continuidade de ação útil 

4) Assimetria 21) Aceleração

5) Consolidação 22) Transformação de prejuízo em lucro

6) Universalização 23) Retroalimentação

7) Aninhamento 24) Mediação

8) Contrapeso 25) Autosserviço

9) Compensação Prévia 26) Cópia

10) Ação Prévia 27) Uso e descarte

11) Amortecimento Prévio 28) Substituição de meios mecânicos

12) Equipotencialidade 29) Construção pneumática ou hidráulica

13) Inversão 30) Uso de filmes finos e membranas flexíveis

14) Recurvação 31) Uso de materiais porosos

15) Dinamização 32) Mudança de cor

16) Ação parcial ou excessiva 33) Homogeneização

17) Transição para nova dimensão 34) Descarte e regeneração
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Eles projetavam edificações civis quando surgiam oportunidades, com o fim 

da carreira militar, em tempos de paz ou quando clientes ricos os contrata-

vam (Addis, 2009).

A segunda categoria, em número bem mais limitado, era constituída 

por profissionais que atuavam apenas na Arquitetura Civil. Quase sempre 

ligados a membros distintos da sociedade, eles tinham uma educação essen-

cialmente clássica (com aulas, inclusive, sobre história da Arquitetura) e uma 

experiência limitada em construção civil (Addis, 2009). Para esses profissio-

nais, estudos teóricos passam a ser mais importantes para a sua formação do 

que a experiência prática na construção. A atuação desse segundo grupo de 

profissionais (entre os quais estavam Alberti e Serlio) impulsionou a ruptura 

entre a concepção do edifício e a sua construção (Kalay, 2004).

A recém-formada disciplina de Arquitetura, valorizada por essa segun-

da categoria, necessitava de técnicas para representar com antecedência 

todos os detalhes do edifício. Para facilitar o processo de projeto, os arqui-

tetos desenvolveram novas técnicas (como o uso de desenho em escala) e 

realizaram a modelagem e codificação do novo campo de conhecimento 

em livros. O uso de desenhos e modelos em escala serviu como meio mais 

usual para arquitetos se comunicarem com os construtores e clientes. Novas 

técnicas de desenho e a realização de maquetes possibilitaram aos arquite-

tos experimentar diferentes soluções de projeto e testar no papel aspectos de 

forma e função antes da construção do edifício (Kalay, 2004).

A utilização de novas técnicas e a formalização do processo de projeto 

permitiram o desenvolvimento da profissão do arquiteto como se conhece 

hoje. Os arquitetos se afastaram progressivamente dos construtores e enge-

nheiros, e a Arquitetura tornou-se uma profissão independente da obra, com 

suas próprias escolas de formação profissional, convenções, linguagens e 

instituições associadas (Kalay, 2004). Essa separação trouxe consequências 

para a obra, pois os desenhos de Arquitetura obedeciam a leis diferentes da 

construção, ou seja, o que era representado no desenho não era, necessaria-

mente, o que poderia ser construído. Para compensar essa deficiência, os 

arquitetos adotavam processos de projeto apoiados em regras, o que reduzi-

ria a probabilidade de erros. Esse processo, que perdurou por muitos anos, 

foi formalizado na década de 1960 com o movimento dos métodos.

4.2 Os métodos de projeto
O desenvolvimento dos estudos em métodos de projeto na década de 

1960 teve uma forte influência de conhecimentos oriundos da Enge-

nharia, Ergonomia, pesquisas operacionais, Teoria da Informação, 

Cibernética, Matemática e Computação. Os conhecimentos dessas 

áreas do saber estavam disponíveis para os teóricos de projeto que 

os utilizavam em suas ideias. Nesta época, vários eventos marcaram 

a emergência dos métodos de projeto como uma disciplina nova no 

campo da Arquitetura (Broadbent, 1973).
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Muitas das pesquisas da época ligadas aos métodos de projeto desen-

volveram mapas de processos de projeto, com significativas repercussões 

em diferentes currículos e atividades profissionais. Esses mapas consistiam 

numa sequência de atividades distintas e identificáveis que ocorriam seguin-

do uma ordem lógica, previsível, e surgiram inicialmente, como uma forma 

de análise do projeto (Lawson, 2005). Eles retratavam o progresso das ativi-

dades do projetista, desde os primeiros estágios (definição do problema) até 

os estágios finais (com a solução).

As pesquisas em métodos de projeto possibilitaram compreender 

melhor alguns modelos mentais de projeto dos arquitetos, além de desen-

volver métodos que permitiam aprofundar as pesquisas em cada um dos 

estágios do processo de projeto. O objetivo dos novos métodos era exte-

riorizar o processo de projeto, haja vista o crescente aumento do custo 

dos erros de projeto, especialmente em edifícios grandes e complexos. 

Com os métodos, buscava-se compreender melhor o processo de projeto 

e, assim, os motivos de algumas das possíveis incongruências do edifício 

(Jones, 1971).

Um dos trabalhos proeminentes dessa época em métodos de projeto 

foi o de Morris Asimow – um engenheiro industrial de destaque nas décadas 

de 1950 e 1960, que descreveu, no seu livro Introduction to Design, publicado 

em 1962, o projeto como um processo de informação. Para ele, o proje-

to consistia em reunir, tratar e organizar, de forma criativa, informações 

relevantes para a situação-problema; prescrever os efeitos das decisões que 

são otimizadas, comunicadas e testadas ou avaliadas; além de ter um cará-

ter iterativo, pois, muitas vezes, novos projetos geram novas informações 

e novos conhecimentos, repetindo, com isso, as operações iniciais (Broa-

dbent, 1973). O método proposto por Asimow, derivado dos sistemas da 

Engenharia, é constituído por duas escalas de operação, uma entrelaçada à 

outra: a maior envolve uma sequência de fases de atividades, denominada 

de morfologia do projeto; a outra esboça um processo geral, denominado de 

processo de projeto, para a resolução de um problema.

A primeira escala de operações é constituída por uma estrutura vertical 

que compreende uma sequência cronológica de passos, das considerações 

mais abstratas às mais concretas e particulares. Nesse processo, várias rea-

limentações baseadas na relação entre as fases são incorporadas de manei-

ra a atender às novas exigências ou responder às novas dificuldades. Essa 

escala de operações constitui-se dos seguintes estágios: estudo de viabili-

dade, projeto preliminar, detalhamento do projeto, planejamento do pro-

cesso de produção, planejamento para distribuição, planejamento para o 

consumo e planejamento para a retirada de circulação do produto. Em cada 

estágio existe também uma sequência de subfases. A segunda escala de ope-

rações tem uma estrutura horizontal, que funciona como um ciclo, com os 

seguintes estágios: análise, síntese, avaliação e decisão, otimização, revisão 

e implementação.
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O processo de projeto deve descrever uma forma ou edifício capaz de 

cumprir as exigências de seu uso. A forma arquitetônica, porém, duran-

te o desenvolvimento do processo de projeto, fica isolada, temporal e 

fisicamente, do ambiente real em que deverá operar, o que torna difícil 

verificar as condições de funcionamento e de uso do edifício, um aspecto 

necessário à definição dos problemas e das soluções funcionais do projeto 

arquitetônico. Esses problemas são as condicionantes ambientais e legais 

do local do edifício, as relações com o entorno próximo, as expectativas 

do cliente, as atividades dos usuários, as mudanças possíveis em seu uso 

e tantas outras propriedades exigidas da nova edificação que o arquiteto 

deverá conceber. O objetivo do programa arquitetônico, primeiro passo 

do processo de projeto, é descrever o contexto do projeto e, assim, esta-

belecer o problema a que a forma deverá responder. O programa divide o 

contexto em partes, procurando nelas os seus elementos principais, e essa 

divisão analítica é chamada de estrutura do problema de projeto, pois

o arquiteto é um médico que deveria conhecer a história prévia do seu 

paciente. Por isso, consta de todos os dossiês de construção um currículo 

produzido com grande esforço por cada cliente, fazendo parte de uma mais 

vasta “ficha de inquérito”. Um formulário era dividido em duas colunas, uma 

com o título “Necessidades do cliente”, e outra, “Solução arquitetônica” – 

e curiosamente também constava na nota se a solução seria realizada na 

planta, corte transversal ou no alçado [elevação] (Lamprecht, 2004, p. 13).

O programa arquitetônico tornou-se uma disciplina distinta em 1966, 

quando o American Institute of Architects (AIA) publicou o manual Emer-

ging Techniques of Architectural Practice. Alguns arquitetos são conhecidos 

como os precursores da prática de desenvolver um programa de necessidades 

como parte do processo de projeto, como o arquiteto Louis Kahn e Richard 

Neutra: “[o melhor da obra de Neutra] deu-se sempre que o programa cons-

trutivo pôde ser interpretado de modo a trazer uma contribuição direta ao 

bem-estar psicofisiológico de seus moradores” (Frampton, 1997, p. 304).

5
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A aplicação da teoria dos sistemas nas ciências sociais teve como 

consequência a atenção sobre as influências do espaço construído no comporta-

mento humano. Vários profissionais passaram a se dedicar ao estudo das relações 

entre o espaço físico e o contexto, como cientistas sociais, acadêmicos, técnicos, 

projetistas, arquitetos e urbanistas, o que resultou em uma diversidade de abor-

dagens sobre o assunto. As conclusões desses trabalhos não chegaram a um con-

senso, assim como não existe uma técnica única de programa arquitetônico.

As técnicas de programa de necessidades são tão variadas quanto as estru-

turas que descrevem um contexto, mas os resultados de diferentes programas 

sobre um mesmo contexto deveriam ser pelo menos semelhantes. Confrontar 

várias definições sobre o programa arquitetônico mostra a diversidade das abor-

dagens do procedimento: “O programa é um método sistemático de investigação 

para delinear o contexto onde o projeto deve ser desenvolvido, bem como definir 

os requisitos que um projeto bem-sucedido deve atender” (Duerk, 1993, p. 8); 

“O programa arquitetônico é o estágio de definição do projeto – o momento de 

descobrir a natureza do problema de projeto, em vez de a natureza da solução de 

projeto” (Hershberger, 1999, p. 1); “Bons edifícios não acontecem simplesmente. 

Eles são planejados para ter uma boa aparência e funcionar adequadamente, e 

surgem quando bons arquitetos e bons clientes juntam-se em um esforço pensa-

do e cooperativo. Programar os requisitos do projeto de um edifício é a primeira 

tarefa do arquiteto, se não a mais importante” (Peña; Parshall, 2001, p. 12).

A estrutura de um programa é um sistema com dados organizados para 

atender ao processo de projeto e compreender as relações funcionais entre 

o contexto e o espaço físico edificado ou planejado. Assim como as relações 

são funcionais, os problemas identificados pelo programa são colocados em 

termos funcionais. O programa é o primeiro passo do processo de projeto, 

porque trata das condições observadas no decorrer do projeto, e deve se ater 

à descrição do contexto ou dos aspectos gerais da forma, e evitar sugerir ou 

impor soluções. O usuário do edifício é o elemento ativo do contexto, e é nele 

que as atenções devem estar focadas, para se estabelecer as necessidades que a 

forma projetada deverá cumprir. Identificam-se as características físicas, psi-

cológicas e culturais do usuário, as atividades no espaço a ser projetado e seus 

valores. Por isso, as técnicas de programação arquitetônica dão especial aten-

ção ao tratamento dos clientes e usuários do projeto e incluem levantamen-

tos de informações por entrevistas, questionários, dinâmicas de grupo etc.

5.1 Propriedades do programa arquitetônico
A descrição das necessidades que o projeto deve atender implica identificar 

os valores e as necessidades do usuário em relação ao espaço construído. 

Os valores são as qualidades mais importantes em um edifício, segundo 

a percepção do ocupante, e para Hershberger (1999), são eles:

 � humanos: atividades funcionais para ser habitável; relações sociais 

a serem mantidas; características físicas, fisiológicas, psicológicas e 

necessidades dos usuários;
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