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                            DESENVOLVENDO A CRIATIVIDADE 

 

 

1. INTRODUÇÃO - O QUE É CRIATIVIDADE 

 

Quesito cada vez mais exigido em profissionais de diversas áreas. Embora muitos 

associem a criatividade apenas à área de comunicação, mais especificamente à 

criação de anúncios, ela deve ser usada em todas as áreas; não só 

profissionalmente, mas também no dia a dia. 

Criatividade é uma técnica para resolução de problemas, trata-se em estruturar na 

mente as informações já conhecidas e reestruturá-las de outras formas para criar 

algo novo, ainda não conhecido. A criatividade é a ferramenta mais adequada para 

se encontrar maneiras de fazer mais com menos, simplificar processos, aumentar a 

lucratividade, encontrar novas utilidades para produtos já existentes; desenvolver 

novos produtos e resolver problemas. 

Pode-se dizer que criatividade é a capacidade de gerar alternativas para se chegar a 

um objetivo. Quanto mais criativo, mais alternativas, quanto mais alternativas, mais 

possibilidades de escolhas. 

Criatividade e inovação são fundamentais para o mundo hoje. Corporações, cidades, 

países precisam de inovação e criatividade. Precisam de pessoas que saibam 

buscar soluções adequadas, que possam conduzir mudanças. 

Criatividade é olhar as situações, os problemas, os desafios e ver além; perceber as 

possibilidades; as alternativas para gerar a solução. 

“A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter 
novos olhos”.(1) 
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1.1 O pensamento criativo 

 

A criatividade nasce em mentes inquietas e insatisfeitas com o modo como as coisas 

estão. 

Todos podem ser criativos e alguns fatores contribuem para que isso ocorra mais 

facilmente. 

Por exemplo: 

- observar 

- questionar 

- ler 

- ouvir com atenção 

- desafiar regras 

- não ter medo de errar 

- desbloquear a mente 

- quebrar paradigmas. 

 

“É preciso desafiar as regras que nos podam o pensamento inovador e imaginar como ficaria cada 

situação se não houvesse regras, se não estivéssemos presos aos paradigmas sociais e legais que 
formam os paradigmas do que é ‘certo fazer’, do que é correto e aceito pelas pessoas. Criar situações 
em que se possa desvencilhar das convenções e normas e elevar o pensamento para encontrar 
soluções inovadoras e criativas”.(2)  

 

Criatividade significa também pensar diferente, encontrar novos caminhos, novas 

opções. 

Quando aprendemos determinado procedimento registramos na memória mas, 

quando ocorre algum imprevisto, algo que a memória não havia registrado, a mente 

nos oferece uma alternativa para encontrarmos uma solução para o problema; isso é 

o pensamento criativo. 
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O pensamento criativo não surge do nada, é preciso que se tenha uma quantidade 
de informações suficientemente grande para que as idéias surjam na mente. E 
também é preciso insistir: “qualquer homem pode alcançar o êxito se dirigir seus pensamentos 

numa direção e insistir neles até que faça alguma coisa” (3) 
 

Pensar criativamente significa desenvolver toda a capacidade de “imaginar” e de 

“ousar”, ou seja, usar o lado direito do cérebro (responsável por essas 

características), pois a maioria das pessoas pensam somente com o lado esquerdo 

do cérebro; desenvolvendo mais apenas o raciocínio lógico. 

O pensamento criativo está intimamente ligado à imaginação e ao humor, dois 

ingredientes que nos ajudam a superar de boa vontade o existente para criar o que 

antes só era imaginável. 

Picasso dizia que todo ato de criação se inicia com um ato de destruição. É preciso 

pelo menos destruir o conforto de uma posição assumida antes de partir em busca 

de novos mundos que possam até mesmo comprometer o que somos ou fazemos 

agora. Ninguém cria nada parado. A intuição é outro elemento importante. Intuição 

não é exatamente o que você vê, mas como você vê. Um incidente pode ser 

observado por muitas pessoas, mas apenas algumas têm intuição suficiente para 

interpreta-lo de forma inovadora, fazendo disso um ponto de partida para a criação 

de algo novo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
(1)Marcel Proust- 1871-1922 
(2)Marcos Hashimoto para a revista Você S/A 
(3)Thomas Edison  
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2. O PROCESSO CRIATIVO 

 

O processo criativo exige mente aberta, receptiva ao novo, equilíbrio entre as 

emoções, pois nem sempre negócio combina com emoção; seguida da lógica. 

Quando se fala em criatividade e inovação com foco em resultados, o pensamento 

lógico não poderá vir à frente, é preciso deixar a mente livre para buscar idéias, intuir 

e depois colocar a lógica em ação. 

Este processo exige muito trabalho e disciplina, porém, as idéias também surgem 

quando a mente está “brincando”; ociosa, inquieta. 

“Penso noventa e nove vezes e nada descubro, deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis 
que a verdade se me revela”.(4) 

 

O processo criativo começa com o diagnóstico da necessidade. A seguir, a geração 

de idéias, depois a análise da melhor alternativa e por último, a implementação da 

idéia. 

É importante lembrar que em criatividade não existem erros e sim testes, ensaios 

para se chegar à idéia final. 

Uma idéia não deve ser desprezada, pois pode ser inadequado para determinado 

momento e valiosa em outro. Por exemplo: o fax foi criado nos anos 20, mas não 

adequado; nem necessário para a época; por isso sua implementação só surgiu nos 

anos 80. 

 

2.1 Condições básicas do processo criativo 

 

2.1.1 Interesse pelo assunto ou necessidade de resolver a questão. 

Quando não há interesse no assunto, o subconsciente se recusa a pensar a 

respeito. 



 6 

2.1.2 Conhecimento do assunto 

É preciso partir das informações já existentes e pesquisar mais o assunto para 

facilitar a formulação de idéias, ainda que aleatórias. 

 

2.1.3 Pensar sem censura 

O pensamento criativo só ocorre quando há quebra de paradigmas. 

Ele é resultado de: conhecimento + suspensão da censura. 

 

2.1.4 Imaginação 

A imaginação é o mecanismo que estimula a criatividade e para isso deve-se 

valorizar qualquer pensamento por mais insignificante ou absurdo que possa 

parecer. 

 

2.1.5 Ousadia 

O criador precisa perder o medo dos erros, críticas e da rejeição. Sem ousadia não 

se cria algo inovador. 

Um exemplo de pessoa inovadora e criativa é Louis Pasteur. 

Louis Pasteur teve um derrame cerebral aos 46 anos, ficando com todo o lado 

esquerdo do corpo paralisado. Nessa época ele ainda não era um cientista famoso e 

ainda estudava a pebrina, uma doença que atacava a cultura dos bichos-da-seda. 

Mesmo debilitado pela doença e deprimido pela morte prematura das suas três 

filhas, Pasteur continuou trabalhando, pesquisando. Como se não fosse bastante 

tanta dor e sofrimento, Pasteur ainda foi ridicularizado na Academia de Medicina por 

suas teses sobre a esterilização dos ambientes hospitalares. Mas continuou 

trabalhando, pesquisando. 
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Até que em 1885, quase vinte anos depois do derrame sofrido – Louis Pasteur trata 

e cura, pela primeira vez na história da medicina, um garoto atacado por raiva. 

Ele insistiu, ousou,  não temeu o ridículo e alcançou o objetivo. 

 

2.1.6 Bom humor 

O bom humor está associado à autoconfiança e a velocidade de raciocínio que 

propicia melhor fluidez na geração de idéias. 

O bom humor ajuda a acessar o lado direito do cérebro. Empresas com funcionários 

bem-humorados têm maiores índices de produtividade e são mais criativas. 

As pessoas com senso de humor tendem a ser mais criativas, menos rígidas e mais 

dispostas a considerar e a incorporar novas idéias e métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 
(4) Albert Einstein 
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3. ETAPAS DO PROCESSO CRIATIVO 

 

3.1 Identificação 

É a primeira etapa e a que parece ser a mais simples ou tão óbvia que nem mereça 

ter tanta atenção quanto as outras. Mas a verdade não é bem essa, nessa etapa é 

preciso identificar o problema, tarefa que parece fácil, mas que deve ser bem 

pensada para evitar grandes erros mais adiante. 

O criador deve responder a seguinte questão: “qual é o problema?”. Einstein dizia 

que a mera formulação de um problema é muito mais essencial do que a sua 

solução. 

Identificado o problema corretamente, é preciso seguir para a segunda etapa. 

 

3.2 Preparação 

Na preparação deve-se definir metas, desconsiderar algumas formas e caminhos e 

levantar informações. 

A preparação pode ser direta ou indireta. 

 

3.2.1 Direta 

É a busca de informações pertinentes sobre o problema a ser resolvido. Isto é, 

somente informações que possam contribuir para uma possível solução. 

“Podemos ter os fatos sem pensar, mas não podemos pensar sem ter os fatos”. (5) 

 

 

3.2.2 Indireta 
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Trata-se da busca de informações sobre tudo que possa colaborar para uma 

solução, mesmo que a primeira vista não tenha nada a ver com o problema. 

A preparação indireta pode ser ainda, inconsciente: quando se esgotam as 

informações e a pessoa começa a buscar outras possíveis informações. Nesse caso 

a pessoa se determina a encontrar uma boa solução e sente necessidade de 

experimentar coisas aparentemente desvinculadas do objetivo inicial. Continua 

buscando informações que aparentemente não têm relação com o problema, 

durante esse processo vai acumulando dados, “alimentando” a mente de maneira 

irregular e caótica; a fim de que o cérebro associe os dados e apresente uma nova 

informação. 

Quando o estágio da preparação atinge seu ponto máximo (quando a concentração 

unicamente sobre o problema aumenta a angústia, ao invés de diminuí-la) a mente 

humana praticamente “desliga”. 

Entra-se então na próxima etapa.  

 

3.3 Incubação 

Significa deslocar sua atenção para alguma coisa completamente diferente e confiar 

em que o inconsciente surja com uma solução criativa. 

Essa etapa baseia-se no fato de que não estejamos conscientes dela e que não 

estejamos buscando algo relacionado, em um determinado momento. Uma 

evidência disso são aquelas idéias que surgem de repente. 

Paul MacCartney disse uma vez que acordava com as músicas soando na cabeça. 

O inventor Lowell Noble usava a incubação como método de trabalho. 

 
 
“Em geral o pensamento é dirigido a resolver um problema específico ou alcançar uma meta 
específica. Acho que pode ser um processo lento. 
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Meu melhor pensamento criativo acontece com freqüência entre 7 e 9 horas, quando estou deitado 
de costas na cama. Mas em geral faço muita preparação e ponho previamente muita informação na 
minha mente, que deixo digerir durante a noite e a maioria das minhas idéias surgem de manhã. 
Acordo e estou bem organizado.”(6) 

 

Um dos princípios da incubação é que, durante seu período, não se busca 

conscientemente respostas ou idéias. Ela também sinaliza uma opção para aquelas 

situações em que não se está avançando; uma boa opção pode ser não persistir, 

mas sim deixar um pouco de lado. 

Ficamos mais receptivos de sugestões da mente inconsciente nos momentos de 

devaneio, quando não estamos pensando em nada em particular. Por isso, o sonhar 

acordado é tão útil na busca da criatividade. 

Incubar em geral requer uma massa crítica mínima de conhecimentos, experiências 

e dedicação para ser fértil. 

Para “provocar” a incubação pode-se utilizar técnicas como as de Einstein, que 
tocava violino ou lia romances para desviar a atenção do problema principal. 
Contudo, vale lembrar o que disse Thomas Edison: “o trabalho inconsciente é impossível 

se não for precedido pelo trabalho consciente”.(7) 

 

3.4 Aquecimento 

Esta é a etapa onde se retorna ao problema e onde se tem a sensação de uma 

solução próxima. 

Pode ser inconsciente quando, através de flashes, a mente foge e retorna ao 

problema com menor freqüência: as idéias ainda nessa fase estão desordenadas, 

porém caminhando para a solução por meio de aproximações sucessivas. 

Na etapa do aquecimento, sente-se que a solução está próxima, mas ainda não é 

clara, totalmente compreendida. 

“As boas idéias vêm do inconsciente. Para que uma idéia seja relevante, o inconsciente precisa estar 
bem informado”.(8) 
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3.5 Iluminação 

É o momento do “eureka”, ou seja, quando se tem a idéia. 

O que ocorre é que o inconsciente, após recombinar informações, aguarda uma 

chance de enviar ao consciente a idéia concebida. 

Quando as condições são favoráveis, esse envio ocorre e ficamos conscientes da 

idéia. Muitas vezes as idéias ocorrem em lugares inusitados devido ao fato de 

estarmos relaxando as amarras mentais. 

 

3.6 Elaboração 

Essa etapa do processo é totalmente consciente. É aqui que se irá associar as 

idéias com os dados já conhecidos para tornar familiar o desconhecido. 

É uma das etapas mais importantes do processo, pois a idéia já está quase 

completamente elaborada. 

 

3.7 Verificação 

O intelecto termina a obra que a imaginação iniciou. O criador analisa, julga e testa 

sua idéia para avaliar sua adequação. 

Esta é a fase em que se deve analisar, refinar e fortalecer a idéia para ser colocada 

em prática e também é preciso ter certeza de que a idéia escolhida é a melhor 

solução para o problema. 

 
 
 
 
 
________________________________________________  
(5) John Dewey- citado por Dualibi- Criatividade & Marketing-pg25 
(6) Lowell Noble, inventor. No livro: Tools for Dreams- Robert Dilts 
(7) Thomas Edison- Criatividade & Marketing- pg27 
(8) David Ogilvy, publicitário. 
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4. CÉREBRO – USANDO O POTENCIAL CRIATIVO 

 

4.1 Entendendo o cérebro 

O cérebro é uma fantástica máquina que pesa cerca de 1,4kg e comporta entre 16 e 

20 bilhões de neurônios. Os neurônios estão em constante atividade, ligando-se e 

religando-se uns aos outros (as chamadas sinapses), em um ritmo que não se pode 

compreender. 

É possível “lapidar” o cérebro, através do conhecimento. Um cérebro saudável é 

responsável pelo pensamento de qualidade, pelo otimismo, pela criatividade etc. 

Vale lembrar que usamos menos de 10% da capacidade do cérebro. Embora os 

cientistas tentem desenvolver drogas que consigam estimular o pensamento, 

aumentar a capacidade de memória e concentração; os resultados têm trazido mais 

problemas do que soluções. 

 

4.2 Os hemisférios cerebrais 

 O neurologista Roger Sperry, ganhador do prêmio Nobel de medicina em 1981, 

realizando trabalhos com pacientes epiléticos, que tiveram seus hemisférios 

cerebrais separados a partir do corte do corpo caloso, o que impossibilitava a 

comunicação entre as partes, percebeu que havia diferentes reações dependendo 

do hemisfério para onde estava sendo dirigida alguma informação. Quando a 

informação era dirigida à parte esquerda do cérebro, as reações eram de 

detalhamento, particularização e dificuldade do entendimento do conjunto. 

Quando, no entanto, a informação era dirigida ao hemisfério direito, a compreensão 

do todo era mais comum, mas ficavam prejudicados o detalhamento e a fala. 
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Tais estudos levaram o neurologista à seguinte conclusão sobre os hemisférios do 

cérebro: 

 

 

                
                                                                                  figura1 

 
 
Hemisfério esquerdo: 
 

- Verbal – usa mais as palavras 

- Analítico – concebe as coisas passo a passo 

- Simbólico – usa símbolos para representar coisas 

- Abstrato – usa partes da informação para representar o todo 

- Temporal – marca o tempo e a seqüência das informações 

- Digital – usa números como no ato de contar as coisas 

- Lógico – ordena os fatos para tirar conclusões 

- Linear – pensa em termos de idéias concatenadas. 

- Convergente – arrisca-se a assumir uma solução em vez de esperar a 

resposta perfeita. Mantém o foco no objetivo e procura a solução de consenso 

de forma construtiva. Garante o sucesso dentro dos padrões éticos. 
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  Qualidades do hemisfério esquerdo 

 

- racional 

- ponderado 

- detalhista 

- organizado 

- pontual 

- controlador 

- planejador 

- persistente 

- matemático 

- previsível 

- falante 

- lógico 

- preto e branco 

- restritivo  
                                                                             Quadro 1 

 

 

Hemisfério direito: 

 

- Não verbal – usa menos as palavras 

- Sintético – agrupa coisas num todo 

- Concreto – percebe as coisas como elas se apresentam 

- Analógico – vê a semelhança entre as coisas 

- Não temporal – não tem senso de tempo 

- Espacial – situa as coisas uma em relação à outra e com o espaço 

- Intuitivo – tira conclusões a partir de sensações e imagens visuais 

- Holístico – percebe configurações e estruturas globais 

- Divergente – considera problemas como oportunidades. Busca sempre novas 

alternativas de solução. Vê a ambigüidade como uma situação desejável.  

Entende os princípios limites e, sobretudo, tem paciência na busca de 

inovação. 
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  Qualidades do hemisfério direito 

 

- impulsivo 

- sonhador 

- visionário 

- criativo 

- idealista 

- excêntrico 

- emotivo 

- musical 

- artístico 

- colorido 

- amplo 

- imaginoso 
                                                                          Quadro 2 

 
 
 

Para ser criativo é preciso utilizar os dois hemisférios do cérebro, todas as pessoas 

podem desenvolver seu potencial criativo. 

“A criatividade tem início no hemisfério direito do cérebro. Ali imagina-se uma realidade que existe 
numa forma sem limites. Essa realidade, tão colorida e profunda, é passada então para o hemisfério 
lógico, o esquerdo, perdendo muito no processo. De colorida e tridimensional, ela termina em preto e 
branco, plana e descorada como fotografia antiga. 
É do racional que passa à realização no mundo do que é viável. O significado disto? Que criamos 
muito mais do que realizamos, e muitas vezes a culpa está no grau de racionalidade que utilizamos. 
A razão pode ser um empecilho muito grande à criação, pois lança dúvidas da possibilidade baseada 
no que já é conhecido e comprovado”.(9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
(9) Mário Persona- Revista Fenacon no.98 
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5. DESBLOQUEANDO A MENTE 

 

Já é fato que para se criar algo, é preciso estar com a mente aberta, receptiva ao 

novo, ao diferente. 

O cérebro tende a repetir caminhos muitas vezes já trilhados para realizar uma 

tarefa, para tentar evitar isso é utilizada uma técnica amplamente divulgada; 

conhecida como: Pensamento Lateral, cujo objetivo é buscar novos caminhos para 

as idéias. 

A técnica do pensamento lateral foi criada por Edward de Bono * e consiste na 

geração de novas idéias e no abandono das obsoletas. É necessário estimular o 

cérebro através da atitude de quebrar os princípios estabelecidos e passar a encarar 

a realidade de um modo diferente. 

Identifica-se quatro fatores críticos associados a essa técnica: 

1. Reconhecer as idéias dominantes que polarizam a percepção de um 

problema 

2. Procurar por diferentes modos de olhar os fatos 

3. Relaxar o controle rígido do pensamento 

4. Uso da oportunidade para incentivar outras idéias.  

 

O pensamento lateral pode ser exemplificado da seguinte forma: 

“Um mercador que deve dinheiro para um agiota, concorda em saldar seu débito baseado na escolha 
de duas pedras (uma preta, outra branca) de uma sacola de dinheiro. Se a filha dele escolher a pedra 
branca, o débito está cancelado. Se ela pegar a pedra preta, o agiota fica com a filha do mercador. 
Entretanto o agiota ‘fixa’ o resultado colocando duas pedras pretas na sacola. A filha percebe a 
trapaça e quando pega uma pedra da sacola, deixa-a cair na rua cheia de outras pedras. 
Em seguida, chama a atenção dos presentes para o fato de que a pedra que ela pegou deve ser da 
cor oposta à que restou na sacola. Não desejando passar por desonesto, o agiota concorda com a 
observação da garota e cancela o débito do pai. 
A filha conseguiu solucionar um problema difícil com o uso do pensamento lateral.”(10) 
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“Descobrir consiste em olhar as mesmas coisas que todos olham e pensar algo diferente”.(11) 

 

Existe uma parábola que mostra exatamente como pode ocorrer a busca de novos 

caminhos: 

“Dois monges foram bem recebidos por uma humilde família que repartiu o pouco que tinha para 
recebe-los e ofereceu sua casa para o pernoite. Ao saber que tudo o que eles tinham era graças à 
uma vaca que lhes dava leite para beber e vender, o monge mais idoso ordenou seu colega que 
empurasse a vaca penhasco abaixo no meio da madrugada. Sem entender, o jovem monge 
obedeceu. Na manhã seguinte, bem cedo, antes de todos acordarem eles se foram. 
Depois de alguns anos, o jovem monge fez o caminho novamente e quis matar a curiosidade sobre o 
fim que levou aquela família. 
Qual não foi a sua surpresa ao descobrir que no lugar do casebre havia uma boa casa, crianças 
saudáveis brincavam no jardim e tudo estava bem cuidado e com sinais de prosperidade. Ao indagar 
o dono da casa, ele descobriu que sua vida mudou depois que sua vaca morreu. Ele e a família foram 
obrigados a buscar outro meio de sobreviver e então descobriram tudo o que eles poderiam fazer e 
assim reverteram suas vidas miseráveis. Tudo graças à morte da vaca que os sustentava”.(12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
*Edward de Bono - Psicólogo e professor de inovação na Universidade de Harvard 
(10) Anedota fornecida por De Bono – Livro O pensamento Lateral 
(11) Albert Szent-Gyorgyi - Descobridor da vitamina C e prêmio Nobel 
(12) Marcos Hashimoto - Revista Você S/A – 15/05/03. 
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6. EVITANDO O PESSIMISMO 
 
Em todo o processo criativo é extremamente importante evitar pensamentos 

pessimistas, por exemplo: 

“Não consigo” 

“Isso é impossível” 

“Não servirá pra nada” 

“Não dará certo” 

 

É preciso não permitir que comentários pessimistas de outras pessoas interfiram no 
processo, pois isso certamente irá gerar bloqueios. Até mesmo porque: 
“Prever uma derrota já é nove décimos de ser derrotado”.(13) 

 

6.1 Questionamentos úteis: 

Alguns questionamentos são necessários e muito úteis, pois auxiliam o criador a ter 

novas idéias e estimulam a imaginação. Eis abaixo, alguns questionamentos que 

resultaram em sucesso: 

“Qual será a aparência de uma onda luminosa se alguém a acompanhasse passo a 

passo?” Albert Einstein. 

“Que acontecerá se eu despejar borracha numa forma de bolo?” Bill Bowerman - 

inventor do Nike. 

“Por que não pode haver um serviço postal de entrega rápida confiável?” Fred Smith 

– fundador da Federal Express. 
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6.2 Comentários Bloqueadores: 

Tudo o que é novo, assusta algumas pessoas que por muitas vezes podem não 

compreender imediatamente a idéia e atacá-la com comentários que certamente irão 

gerar bloqueios no criador, deixando-o com receio em continuar o trabalho.  

“Mas com os diabos, quem gostaria de ouvir os atores falando?” Harry M. Warner – 

presidente da Warner Bros. Pictures - 1927 

“A máquina voadora mais pesada que o ar é impossível”. – Lord Kelvin-1895 

“O cavalo veio para ficar, mas o automóvel é apenas uma novidade passageira”. –O 

presidente do Michigan Savings Bank aconselhando o advogado de Henry Ford a 

não investir na Ford Motor Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
__________________________________________________ 
(13) Francis Norton Crawford- Citado no livro: A arte do sucesso. 
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7. BRAINSTORM 

O brainstorm é uma forma de gerar idéias. Esta prática é interessante, pois estimula 

o pensamento, auxilia na difícil tarefa de desinibir os mais tímidos, promove uma 

integração maior entre a equipe e faz com que pensemos de uma maneira diferente 

o que estamos acostumados a fazer, quebrando assim os paradigmas que envolvem 

o trabalho. 

O brainstorm é uma sessão de livre associação de idéias, onde os participantes 

começam a sugerir soluções. 

Os participantes devem falar suas idéias no momento em que vêm à mente, a partir 

daí as idéias são anotadas para que somente mais tarde possam ser julgadas. Ainda 

nesse momento não deve haver qualquer julgamento a fim de que isso não venha 

inibir os participantes, impedindo o livre fluir das idéias. 

Portanto é proibido no brainstorm: 

- Criticar as idéias 

- Fazer observações negativas 

- Fazer gestos de desaprovação 

- Inibir os participantes 

- Bloquear idéias por restrições de recursos ou de ambientes ou tecnologias. 

 

Para um brainstorm bem sucedido é necessária a participação de todos, não tendo 

limite de idéias. Todos os participantes devem fazer sugestões. 

Vejamos agora um caso verídico resolvido através da utilização do brainstorm: 

Na Antártida, uma das maiores dificuldades é conseguir energia para garantir a 

sobrevivência dos pesquisadores. 
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Foi feito um brainstorm entre as pessoas que trabalhavam na estação de pesquisa. 

Surgiram várias idéias (mais de cem, muitas aparentemente absurdas). 

- Construir uma usina nuclear 

- Manter um navio ancorado com motor ligado 

- Construir um oleoduto até a estação de pesquisa 

- Via satélite 

- Fazer uma rede elétrica submarina 

- Usar energia solar, entre outras... 

 

A solução escolhida foi enviar energia via satélite. 

Os americanos estão desenvolvendo uma tecnologia para enviar energia através de 

microondas via satélite. 

A idéia foi dada pelo cozinheiro da estação, lembrando de seu forno de microondas. 

Todos os engenheiros riram da idéia do cozinheiro. 
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8. SCAMPER 

Técnica desenvolvida por Alex Osborn. * 

Substituir? 

Combinar? 

Ampliar? (ou Adaptar?) 

Modificar? 

Propor novos usos? 

Eliminar? 

Rearranjar? (ou reverter?) 

 

Os pensamentos são focalizados num ponto de referência específico, em oposição à 

livre associação freudiana, na qual os pensamentos não são focalizados de modo 

específico e podem servir para avaliar idéias, também. 

“A aplicação da livre associação à criatividade exige atenção relaxada, ou um certo grau de abstração 
dos pensamentos, na qual observamos os processos conscientes como se, fôssemos transeuntes 
desligados do fato”.(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
* Alex Osborn- Publicitário, agência BBD&O 
(14) Alex Osborn 
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9. DISCUSSÃO 66 

O objetivo desta técnica é, determinar soluções para um problema complexo ou 

então mal definido. 

Pode ser chamada também de Sessão 66 Phillips ou Zumbido 66. Seu criador foi o 

Dr. J. Donald Phillips, do Hillsdale College, em Michigan. 

Inicia-se o processo apresentando o problema para o grupo, de maneira clara 

através de slides, filmes, relatórios. 

Após a explanação, o grupo será dividido em sub-grupos que nomearão os 

secretários para coordenar e anotar as propostas apresentadas. Cada sub-grupo 

terá seis minutos para discutir o problema e sugerir respostas. O tempo é 

propositalmente limitado para que os participantes tenham que pensar rápido e 

intensamente sobre o problema. 

Após esta primeira sessão, o grupo volta a se reunir novamente, recebendo por 

escrito as respostas dos outros sub-grupos e ouvindo, através dos secretários; o 

resultado de todos. 

Tornam os sub-grupos a se reunir novamente para discutir sobre as propostas 

apresentadas. 

Este procedimento é repetido até que se apresentem soluções concretas para o 

problema. 
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10. SINÉTICA 

Sinética: palavra grega que significa o conjunto de elementos distintos e 

aparentemente irrelevantes usados em analogias e metáforas. 

Técnica desenvolvida por Bill Gordon* e significa associação de idéias 

aparentemente irrelevantes. Nesta técnica, o objetivo é a qualidade e não a 

quantidade. 

Os participantes dessa técnica devem ser profundos conhecedores do problema a 

ser tratado e, em geral, seus conhecimentos são complementares uns dos outros. 

“Em Cabo Kenedy, por exemplo, os sinéticos têm funcionado com a colocação, na mesma sessão, de 
um matemático, um físico, um engenheiro espacial; um técnico em eletrônica etc”.(15) 

 

Esta técnica só deve ser aplicada em situações em que o problema se encontre bem 

definido. 

Os inventores do método pensam que o uso do mesmo só será útil após um ano de 

experiência do grupo. Para o desenvolvimento da técnica é necessário seguir alguns 

passos: 

1. O grupo de pessoas deve ser constituído de indivíduos selecionados com 

conhecimentos distintos em áreas independentes. Deve-se levar em 

consideração a flexibilidade de pensamentos e conhecimentos dos 

participantes, assim como as experiências anteriores. 

2. Facilitar o uso de analogias para relacionar a atividade espontânea do 

cérebro e do sistema nervoso com o problema. Procura-se exercitar quatro 

tipos de analogias: 

a) Analogias diretas, 

b) Analogias pessoais (a pessoa se imagina sendo o produto em 

questão), 

c) Analogias simbólicas, 
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d) Analogias fantásticas. 

 

3. Após o exercício das analogias, a equipe deve observar o seguinte: 

a) Receber o problema, 

b) Relacionar soluções óbvias, 

c) Relacioná-los aos conhecimentos específicos dos membros da equipe 

e familiarizar-se o máximo possível com o problema; 

d) Definir o problema, observando as dificuldades e os conflitos; 

e) Iniciar o processo de solução usando um dos tipos de analogias. 

 

4. Após o desenvolvimento, realizar testes para verificar seu valor como solução 

inicial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
(15) Duailibi e Simonsen Jr.,1990. 
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11. MÉTODO 635 

Método desenvolvido por Rohrbach* . Utilizado para evitar efeitos negativos de 

reuniões com a influência da opinião dos coordenadores ou grupos com dificuldades 

em verbalizar rapidamente suas idéias.  Após estarem familiarizados com o 

problema e após uma análise cuidadosa, cada um dos seis participantes deve 

escrever três possíveis soluções em forma de palavras-chave. Após algum tempo, 

as soluções são passadas para o participante ao lado que,  após ler as sugestões 

prévias tenta desenvolver ou acrescentar mais três soluções. Este processo continua 

até que cada conjunto de três soluções iniciais tenha passado pelos cinco outros 

participantes. 

Daí o nome 635, seis participantes, três soluções, cinco análises. 

Vantagens: 

É possível rastrear o desenvolvimento de uma idéia para determinar com alguma 

certeza quem deu origem aos fundamentos de uma solução de sucesso. Outra 

vantagem é o fato de que uma idéia boa pode ser desenvolvida de forma 

sistemática. E o problema de liderança do grupo dificilmente ocorre.  

O método 635 apresenta a seguinte desvantagem: redução da criatividade pela 

característica de individualidade que leva a isolação dos participantes e a perda do 

estímulo pela ausência manifesta de uma atividade em grupo.  
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Abaixo, exemplo de um formulário padrão para a realização do método 635: 
 
 
 
 
 
 

Nome: 

Problema: 
1 

 
2 

 
3 

 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 8 

 
9 

 

 Quadro3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
*Rohrbach – Bern Rohrbach –Prof. e autor do livro: Kerativ Nach Regeln: 
Methos 635, eine neue technik zum lösen von, 1969 p.73-75. 
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12. QUEBRANDO PARADIGMAS 

 

Um paradigma é uma forma de ver ou entender algo, um modelo de interpretação, 

Um padrão de referência. 

Os paradigmas são usados para interpretar situações utilizando determinado ponto 

de vista. São também mapas mentais que construímos para nos guiar na realidade, 

mas é preciso lembrar que eles não são a realidade em si e, portanto podem estar 

errados. 

Grande parte dos paradigmas são adquiridos no meio em que se vive. Cultura, 

religião, sociedade, pais, escola, ambiente de trabalho, amigos, vão à medida que 

crescemos, formando em nós um corpo de paradigmas que levaremos pela vida e 

que serão os principais influenciadores das decisões que tomamos. 

Um único paradigma pode englobar uma forma de ver as coisas que interfere em 

uma série de outras coisas. 

Quando Copérnico disse que o sol era o centro do universo e não a Terra, ele 

mudou um paradigma e junto com ele, uma série de outras crenças agregadas 

àquele paradigma. Copérnico não estava totalmente certo, mas descobriu algo que 

não correspondia à realidade, a Terra não era o centro do universo. Ele fez uma 

correção no mapa, e abriu caminho para que posteriormente, outros cientistas 

avançassem e melhorassem o mapa de interpretação do universo. 

Um grande problema é modificar os paradigmas, pois as pessoas apegam-se à eles 

e temem alterá-los. 

De alguma forma a possibilidade de admitir que o que sempre se acreditou pode 

estar errado gera insegurança. 

“A forma como percebemos a realidade é fortemente influenciada por crenças adquiridas do meio, de 
forma inconsciente. Os fenômenos de recusa e de resistência na psicoterapia ilustram a intensidade 
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com que tendemos a não ver as coisas que ameaçam imagens profundamente enraizadas, 
conflitantes com crenças bastante conservadoras. 
Pesquisas sobre hipnose, auto-expectativa e expectativa por parte de pesquisadores, autoritarismo e 
preconceito, percepção sublimar e atenção seletiva, demonstram reiteradamente que nossas 
percepções e verificações da realidade são influenciadas muito mais do que se acredita, por crenças, 
atitudes e outros processos mentais; sem o que grande parte desses processos é inconsciente. 
Percebemos que o que esperamos, o que nos foi sugerido que devêssemos perceber, o que 
‘precisamos’ perceber – a tal ponto que poderíamos ficar chocados se o percebêssemos 
conscientemente.”(16) 

 

12.1 Por que mudar um paradigma? 

Mudar um paradigma pode ser difícil, já que em geral está enraizado no inconsciente 

e muitas vezes não sujeito a questionamentos ou atualizações, mas é preciso treino, 

praticar sempre, se perguntar: “e se...”, experimentar as diversas possibilidades de 

cada situação, ver ângulos diferentes. 

“Quebrar paradigmas é deixar o velho pensamento de lado, progredir de alguma forma tendo assim, 
uma visão mais abrangente da vida”. (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
(16) Willis Harman – filósofo e cientista 
(17) Luis Renato Roble-Designer e Consultor de Identidade Estratégica- 
 para o site widebiz.com.br em 08/12/00 
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13. EXERCÍCIOS E TÉCNICAS PARA DESENVOLVER A CRIATIVIDADE 

Existem diversos exercícios e técnicas que ajudam a desenvolver a criatividade, o 

principal objetivo desses exercícios nada mais é, do que nos fazer pensar diferente, 

levantar possibilidades; ver sob outras perspectivas; levar a imaginação à lugares 

onde nunca esteve.  Esses exercícios, por vezes simples ou até mesmo 

‘engraçados’ e ingênuos, estimulam a mente, obrigando o cérebro a trilhar outros 

caminhos; gerando assim novas idéias. 

Para alguns exercícios é preciso somente escrever o que é pedido, já para outros 

deve-se apenas observar pois são exercícios visuais. 

Aqui descreverei apenas alguns das centenas de exercícios existentes.  

São eles: 

13.1 Combinar letras para inventar uma palavra 

Deve-se combinar as ou sílabas e assim ir formando novas palavras. 

13.2 Combinar duas ou mais imagens para formar uma nova 

Por exemplo: imagine um jacaré comendo tomate. 

13.3 Combinação de palavras 

Aqui o importante é combinar várias palavras para formar uma nova frase. 

13.4 Imaginação 

Imaginar a si mesmo executando comportamentos diferentes. 

13.5 Para que serve? 

Escrever em 5 minutos, o maior número possível de usos diferentes para os 

seguintes objetos: 

 um giz 

 um livro 

 um pneu usado 
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13.6 Outros sentidos 

Escrever o maior número de frases que tenha uma palavra utilizada no sentido 

figurativo. Exemplo: ‘Eu fui voando para o trabalho’. 

13.7 Defeitologia 

Consiste em escolher um objeto e relacionar o maior número possível de defeitos 

que ele possa apresentar. 

13.8 Inventando história 

Escrever doze palavras para construir uma história, onde as palavras deverão estar 

na ordem em que foram escolhidas. 

13.9 Segmentando 

Segmente uma imagem em formas novas ou de uma forma nova. Imagine, por 

exemplo, um triângulo azul e separe-o em lados e interior. 

13.10 Vendo com outros olhos 

Tornar o familiar estranho é um princípio sugerido pela sinética, para ajudar a 

pessoa a “ver” com outros olhos e com isto mudar sua percepção do problema, 

visualizando-o sob diferentes ângulos ou pontos de vista. 

Imagine-se no lugar de outras pessoas. 

13.11 Mudando de perspectiva 

Uma maneira particular de ver um objeto (problema ou situação) é apenas uma entre 

muitas possíveis. Dentro de figuras que serão apresentadas a seguir, há outras 

figuras e formas dentro de cada uma delas. Olhe com atenção, pois embora pareça 

em alguns casos imperceptíveis, em todas, há diversas possibilidades. 

É preciso ver os detalhes e não só globalmente como estamos acostumados a fazer. 

Esses exercícios exigem um padrão de raciocínio não-linear para que possam ser 

solucionados. 
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13.11.1 Coloque o sinal de adição (+) entre os números abaixo de modo que a soma 

deles seja 42. 

                                 1 2 3 4 5 = 42 

 

Resposta: 1+ 2 + 34 + 5= 42 

 

13.11.2 Os palitos abaixo representam uma equação escrita em números romanos. 

A operação, porém,  está errada.  Seu desafio é corrigí-la sem mover os palitos. 

  

Figura 2 

                                                                    
Resposta: Basta olhar a equação por outro ângulo: de cabeça  para baixo, a operação estará correta. 

 

13.11.3 O que você vê? Duas ou três colunas? 

  

                                          Figura 3 
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13.11.4 O que você vê? Um músico ou uma garota? 

 

 

                                                                Figura 4 

 
 
 
13.11.5 Um homem ou duas pessoas e um cachorro? 
 

 

 
                                     Figura 5 
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13.11.6 Ponte ou navios? 
 
 

 
 Figura 6 

 
 
 

13.11.7 Onde está o erro? 
 
 

 

 
 Figura 7 

 
 
 
13.11.8 A porta está aberta para dentro ou para fora? 
 
 

 
 Figura 8 
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13.11.9 Quantas pessoas há nessa figura? 
 
 
 
 

 
 Figura 9 

 
 
13.11.10 Será um painel sendo construído? 
 

 
 Figura 10 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Figuras 1 e 2 extraídas do livro- Inovação- Idéias que geram resultados – 
de Antonio Carlos Teixeira Silveira. 
Outras figuras extraídas do site www.ilusaodeotica.com  



 36 

14. PESSOAS CRIATIVAS  
 

14.1 Walt Disney 
 

No dia 5 de dezembro de 1901, na cidade de Chicago, nascia o maior gênio do 

desenho animado de todos os tempos.  

Sua família era pobre e seu pai, vivia mudando de Estado, perseguindo novos ideais 

que ele acreditava que o tornariam rico, nunca sendo bem sucedido. Walt Disney 

viveu parte de sua infância em uma fazenda e posteriormente usou muitos dos 

animais que via como personagens de suas animações. 

Os primeiros anos de carreira foram difíceis, trabalhava em um estúdio com 

condições precárias e mal tinha dinheiro para comprar comida. 

Em 1923, Disney mudou-se para Hollywood e se tornou sócio de seu irmão mais 

velho, Roy. Os dois começaram o negócio na garagem do tio. Em 1928, Disney criou 

seu primeiro sucesso, Mickey Mouse em Steamboat Willie, o primeiro desenho 

animado a utilizar som totalmente sincronizado. 

Originalmente, Mickey se chamava Mortimer Mouse. Foi a esposa de Disney, Lillian, 

que sugeriu o nome de Mickey para o ratinho. Mickey se tornou um símbolo do 

espírito americano durante a Depressão. 

Walt Disney, foi um homem que sempre acreditou em seus sonhos e fez de tudo 

para realizá-los. 

Decisão, vontade, persistência e muita criatividade eram as virtudes mais marcantes 

daquele homem que construiu um império, tendo como capital inicial apenas o seu 

talento artístico. 
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Disney possuía uma capacidade excepcional, inerente aos gênios: pegar algo que 

existe apenas na imaginação e dar a este algo uma existência física que influencia 

de maneira positiva a experiência das pessoas. 

Disney “viu” um grande parque de diversões quando olhava para um terreno 

pantanoso na Flórida. Seu lema era: “ se nós podemos sonhar, nós podemos fazer”. 

Walt Disney não se deixou levar pelas circunstâncias desfavoráveis que o rondavam. 

Um dia resolveu segurar o leme de sua própria embarcação. 

Eis o que ele escreveu: 

“E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, decidi triunfar... 
Decidi não esperar as oportunidades e sim, eu mesmo buscá-las. 
Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. 
Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. 
Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. 
Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. 
Naquele dia descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações e que 
enfrentá-las era a única e melhor forma de as superar. 
Naquele dia, descobri que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tivesse sido. 
Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o 
que fazer. 
Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. 
Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de “amigo”. 
Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento, “o amor é uma filosofia de 
vida”. 
Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue 
luz no presente. 
Aprendi que de nada serve ser luz se não iluminar o caminho dos demais. 
Naquele dia, decidi trocar tantas coisas... 
Naquele dia, aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. 
E desde aquele dia já não durmo para descansar...simplesmente durmo para sonhar”.(18) 
 
 

 
 
 
 

   

Figura 11 

 
_________________________________________________ 
(18) Walt Disney (1901-1966) 
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14.2 Nikola Tesla 

Nosso sistema de energia elétrica, baseado em corrente alternada, foi possível 

devido a Nikola Tesla (1856-1943), que descobriu o campo magnético giratório. 

Suas mais de 700 invenções incluem desenvolvimentos básicos para o motor 

eletromagnético, o motor a turbina, transmissão sem fio e dispositivos de controle 

remoto. A primeira usina hidrelétrica, nas Cataratas do Niágara, foi projeto seu, que 

venceu o de Thomas Edison, baseado em corrente contínua. Tudo isto foi possível 

devido a uma fenomenal capacidade de usar a imaginação de uma forma produtiva. 

Mas na adolescência, Tesla sofria com o aparecimento de imagens e flashes de luz, 

que interferiam no seu pensamento e na sua ação. Como ele próprio contou, quando 

ouvia uma palavra, a imagem do objeto correspondente se apresentava vividamente, 

e ele era incapaz de distinguir se o que vira era tangível ou não. Em razão disto, ele 

se sentia ansioso e desconfortável. 

Para se livrar dessas atormentadoras aparições, ele tentava concentrar sua mente 

em alguma outra coisa que tinha visto, e assim obtinha alívio temporário. Mas para 

isto, ele tinha que produzir continuamente novas imagens. Como ele conhecia 

apenas sua casa e as redondezas, logo seu “estoque” de novas imagens se exauriu, 

e o remédio perdeu a força. 

Instintivamente, Tesla começou a fazer incursões além dos limites do seu pequeno 

mundo virtual, e viu novas cenas, a princípio obscuras e indistintas, que passavam 

rapidamente quando ele tentava concentrar sua atenção nelas. 

Gradativamente ele teve sucesso em fixar as imagens, que ganharam força e 

definição, até parecerem tão concretas quanto coisas reais. E logo descobriu que se 

sentia mais confortável quando simplesmente continua aprofundando a visão, 

obtendo novas impressões todo o tempo, literalmente viajando na sua mente. Nessa 
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jornada ele via novos lugares, cidades e países – vivia lá, conhecia pessoas e fazia 

amigos e conhecidos, que lhe eram tão caros quanto os da vida real. 

Logo Tesla notou que tinha também grande facilidade em conectar causa e efeito, e 

também que cada pensamento seu era sugerido por uma impressão externa. Essa 

habilidade de ligar seus processos mentais e seus mapas internos à realidade física, 

combinada com sua prática em imagens construídas conduziu-o, na vida adulta, ao 

sucesso como inventor. Ele não precisava fazer experimentos: concebia, 

aperfeiçoava e testava suas invenções usando somente a imaginação. 

Até hoje suas anotações são estudadas, e se vivesse agora, ainda assim suas 

idéias estariam à frente do seu tempo. 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
 

  
 

  Figura 12 
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14.3 Albert Einstein 

Provavelmente o cientista mais conhecido do século XX, Einstein foi uma figura 

singular. Não falou até os três anos de idade, na escola sentia dificuldade em 

matérias como história e geografia e um dos professores, inclusive, chegou mesmo 

a prever um futuro sombrio para ele: “-É um debilóide! Não vai chegar a lugar 

algum!”. Einstein abandonou a escola aos quinze anos. 

Em 1900 finalmente se graduou estudando os apontamentos de um colega de 

classe. Seu comportamento como estudante não causava grande impressão em 

seus professores, que não o recomendaram para o estudo em Universidade. 

Contudo, por trás dessa rebeldia, existia uma mente notável inconformada com o 

modelo educacional de seu tempo, que bloqueava a criatividade. 

De fato, Einstein preferia estudar por conta própria Física ou tocar violino, ao invés 

de assistir às aulas. Vinte e um anos depois recebeu o Prêmio Nobel de Física, já 

como cientista mundialmente conhecido, coroando uma carreira brilhante. 

Einstein dedicou os últimos anos de sua vida à ciência, em conjunto com causas 

diversas, como a do desarmamento internacional, a do sionismo, a da defesa da 

liberdade política, entre outras. 

Não foi apenas um dos maiores cientistas da Física moderna, mas também um 

homem profundamente engajado nas questões do seu tempo. 

             

Figura 13 
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15. MUDE 

É fundamental em todo o processo de desenvolvimento da criatividade, a busca 

constante por mudanças, pois as mudanças trazem pensamentos novos, idéias 

novas. Por muitas vezes não percebemos que estamos criando hábitos constantes e 

cultivando rotinas, o que torna ainda mais difícil a mudança. 

Abaixo há um poema que ilustra bem como buscar a mudança, o novo, é um 

exemplo claro  de “detalhes” que fazem a diferença na busca da criatividade. 

 

MUDE  

 

“ Mas comece devagar, 
comece na sua velocidade. 
 
Sente-se diferente, em outra cadeira, 
no outro lado da mesa. 
Mais tarde, mude de mesa. 
Quando sair, ande pelo outro lado da rua, 
depois mude de caminho, 
Ande por outras ruas, mais devagar, 
observando os lugares por onde passa. 
Tome outros ônibus, se for o caso. 
 
Mude por uns tempos o estilo das roupas, 
dê os seus sapatos velhos, 
Procure andar descalço por uns dias. 
Tire uma tarde livre pra passear 
no parque ou na praia. 
Saia sozinho para ouvir o canto dos pássaros. 
 
Veja o mundo de outras perspectivas. 
 
Abra as gavetas e portas com a mão esquerda. 
Durma no outro lado da cama. 
Depois, de ponta-cabeça. 
Assista a outros programas de tv, 
compre outros jornais, 
leia outros livros, 
viva outros romances. 
Troque de carro. 
Não faça do hábito um estilo de vida. 
 

- Ame a novidade. 
 
Corrija a postura, faça ginástica, durma mais tarde, ou acorde mais cedo. 
Aprenda uma palavra nova por dia numa outra língua. 
Escolha novas comidas, temperos, cores, diferentes delícias. 
Experimente a gostosura da pouca quantidade.  
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- Tente o novo todo dia. 
O novo lado, 
o novo método, 
o novo jeito, 
o novo sabor, 
o novo prazer, 
o novo amor. 
 

- A nova vida. 
 
Faça novos amigos, mantenha novas relações, 
almoce em outros lugares, 
vá a outros restaurantes, 
tome outros tipos de bebida, 
compre pão em outra padaria. 
Almoce mais cedo, jante mais tarde – ou vice-versa. 
Escolha outro mercado, 
outra marca de sabão, novos cremes. 
Tome banho em horários variáveis. 
Use canetas de outras cores. 
 
Vá passear em outros lugares. 
(Comece agora uma viagem para bem longe do aqui.) 
 
Faça amor de modos diferentes. 
Troque de bolsa, de carteira, de malas. 
Compre novos óculos, 
escreva outras poesias, jogue fora o despertador. 
Abra conta em outro banco. 
Vá a outros cinemas, novos cabeleireiros, 
outros teatros. 
Visite novos museus. 
 

- Mude. 
 
Você conhecerá coisas melhores 
e coisas piores do que as já conhecidas, 
mas não é isso o que importa. 
O mais importante é a mudança, 
o movimento, o dinamismo, 
a energia. 
 
Dessa forma, apenas dessa forma – você viverá. 

- Só o que está morto não muda! “(19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
(19) Mude - do livro: Solidão a Mil, Edson Marques.  
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 16. CONCLUSÕES FINAIS  

Todas as técnicas aqui apresentadas têm por objetivo o desenvolvimento da 

criatividade, fazendo com que a imaginação possa se soltar das amarras que o 

problema traz em si e gerando com isso idéias renovadoras e muitas vezes inéditas. 

Foi possível compreender que criatividade é uma qualidade inerente à todos e que 

pode sim, ser desenvolvida através de muita técnica e exercícios que estimulem o 

cérebro a buscar novos caminhos; desafiando-o a pensar em outras alternativas. 

Talvez isso explique o fato de algumas pessoas serem mais criativas do que outras, 

pois buscam constantemente o novo, a mudança e entendem a criatividade como 

um fator que contribui para a resolução de problemas. 

A postura do criador deve ser sempre a de alguém que tenta, busca e que 

insatisfeito procura alternativas para chegar ao objetivo. 

 A pessoa criativa vê o que os outros não vêem, enxerga além do que é mostrado, 

por vezes enfrenta a dúvida e as críticas de pessoas que não têm a mesma visão, 

que têm medo de sair do “lugar comum”; mas entende isso como parte do processo 

e coloca a idéia em prática, podendo assim como os grandes criadores, obter 

sucesso.  
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