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RESUMO

O processo de concepção em atividades projetuais como Design, Arquitetura, Artes e Engenharia possuem natureza complexa e interdisciplinar, 
com especificidades e também semelhanças em seus métodos de trabalho. Entre os procedimentos e técnicas comuns está o uso de recursos de 
representação de ideias através de representações bi e tridimensionais. Tais representações amplificam as possibilidades de aproximação do 
projetista com o objeto em estudo, e por isso, podem ser denominadas ferramentas, instrumentos ou mesmo tecnologias. Apesar de variadas em 
seus meios de realização e suas finalidades, costumam ser empregadas de modo complementar, agregando maior rigor e aumento da
probabilidade de sucesso do projeto. Dentre as ferramentas de representação mais comumente utilizadas estão os modelos físicos. Este projeto 
de pesquisa trata da contribuição da modelação criadora nas etapas criativas do processo de projeto, momento em que as soluções ainda estão 
em desenvolvimento e o pensamento fluído, com ênfase nos modelos mais comumente produzidos dentro dos curso da economia criativa. Para 
tanto será observado durante o desenvolvimento da pesquisa os fenômenos circunscritos ao ato de projetar a partir do conceito bachelardiano 
da imaginação material, visto que procura identificar quais tipos de modelos podem contribuir para capilarizar a capacidade criativa nas etapas de 
conceituação e criação projetual. São investigadas as relações entre o processo de modelação e as possíveis iluminações ocorridas durante as 
etapas criativas do processo de projeto. Pretende-se como contribuição para universidade criar um conjunto de catálogos e amostras que 
contribuíam e instrumentalizem didaticamente tanto o corpo discente quanto docente a partir da exploração de três fatores essenciais: o 
domínio das técnicas de confecção; permitir-se a incerteza ao longo do processo, a tentativa-e-erro como método; e da experimentação das 
diferentes materialidades. A modelagem física, o conhecimento e a interação com a matéria, e as formas elementares de construção de objetos 
são negligenciados nos âmbitos tanto da educação informal quanto da formal, sobretudo nos contextos mais urbanizados do país, e infelizmente 
as disciplinas que poderiam tratar destas temáticas tem sido excluídos do ensino fundamental e médio no Brasil. A lacuna configurada pela 
ausência de suporte instrucional para modelagem física e construção de objetos em geral nos períodos iniciais da escolarização torna-se ainda 
mais evidente pela estrutura fragmentada dos cursos superiores, o que impede profissionais, professores e estudantes de carreiras que envolvem 
o processos projetuais para produção de produtos (sejam eles objetos, roupas, denários, edifícios ou mesmo estruturas como pontes, citando 
apenas alguns dos exemplos mais comuns) de compreender o potencial criativo existente na relação entre as diferentes formas de 
representação; e, com isto, terminam terminam perdendo uma visão em perspectiva de seus objetivos e de seu papel na sociedade. É recorrente 
ouvir de estudantes que estão sendo apresentados a técnicas de modelagem para confecção de uma maquete arquitetônica, por exemplo, 
expressarem seu entusiasmo por descobrirem como fazer uma caixa para guardar objetos, como fazer um pequeno reparo em um móvel em sua 
casa, ou mesmo por conseguir materializar um objeto qualquer que antes ficava restrito apenas ao campo do pensamento. Pretende-se que no 
decorrer deste trabalho sejam demonstrados como os modelos físicos não apenas materializam uma ideia pronta, mas também auxiliam muito 
do processo projetual.
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