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A criatividade precisa de um clima de liberdade 
para selecionar problemas, ensaiar novas soluções 
e assumir desafios

noções de criatividade
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A criatividade é o resultado de um 
processo onde a equipe passa por 
estágios de desorganização 
temporal e ruptura de estruturas 
estabelecidas

noções de criatividade
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Verbal:  
Usa palavras para designar, 
descrever, definir

Analítica:  
concebe as coisas passo a 
passo

Simbólica:  
Usa símbolos para 
representar coisas

Abstrata: 
seleciona uma pequena parte 
das informações e usa-a para 
representar todo

Temporal:  
Marca o tempo colocando as 
coisas em seqüência

Não Verbal:  
Percebe as coisa com um 

mínimo de conexão de 
palavras

Sintética:  
agrupa as coisas para 

formar um todo

Concreta:  
Concebe cada coisa tal 

como ela e

Analógica:  
Vê as semelhanças nas 

coisas. Relações 
metafóricas.

Não Temporal:  
Não tem senso de tempo
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Racional:  
Tira conclusões 
baseadas na razão e 
nos fatos.

Digital:  
Usa números como no 
ato de contar coisas

Lógico:  
Tira conclusões 
baseadas na lógica: uma 
coisa segue a outra em 
ordem lógico

Linear:  
Pensa em termos de 
idéias concatenadas. 
Conclusões 
convergentes

Não Racional:  
Não precisa basear-se 

em fatos.

Espacial:  
Vê onde as coisas se 
situam em relação a 

outras

Intuitivo:  
Assimila as coisas a  

base de amostras 
incompletas, ou 
imagens visuais

Holístico:  
 Aprende as coisas 

integralmente. Percebe 
estruturas globais.
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quem é ele?
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o processo de criação muda de 
pessoa para pessoa

Wallas, 1926

Preparação Incubação Iluminação Verificação
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No processo de geração de ideias 
identificamos a combinação de 3 
tipos de habilidades cerebrais 
[Guilford].

• Operações intelectuais: 
transformação da informação em 
conhecimento

• Conteúdos ou tipos de 
informação

• Produtos ou formas de 
organização da informação

o processo de geração de ideias
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Evaluação
Memoria

Divergência
Convergência

Cognição

Figurativo
Simbólico

Semántico
Comportamental

Unidades
Classes
Relações
Sistemas
Transformações
Implicações

Modelo Tridimensional de Guilford
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operações intelecutuais

3098429023
309 842 9023

Est rutu radam em ori a 

velha lagoa 
o sapo salta 
o som da água

cachorro lua gato carpete fogão carro caneta livro chuveiro

Dermatologista   Dermatologista
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Figurativo: informação sob forma concreta, 
conforme é vista, ouvida e lembrada.

Simbólico: Informação sob forma de signos 
denotativos ex.: números e palavras.

Semântico: Informação sob forma de 
significado.

Comportamental: informação não verbal 
como o pensamento, os sentimentos, desejos e 
intenções.

conteúdos da informação
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“Para o churrasco vamos precisar de 
aparelho de som e musicas, violão e o 
caderno de músicas, de um baralho, 
frescobol e bola, mais as coisas para 
servir: pratos, talheres, copos, 
guardanapos, palitos. Não esquecer 
também de levar mesas e cadeiras, se 
não tiver lá.” 

conteúdos da informação
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Churrasco

para servir
(Pedro)

diversões 
(João)

copos
guardanapos

palitos

violão
caderno de músicas
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Produtos ou formas de 
organização da 

 informação
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Unidades: Elementos de informação isolados.

Classes: Conjunto de itens de informação agrupados 
com base em propriedades comuns.

Relações: Concepções de redes entre itens segundo 
critérios estabelecidos.

Sistemas: Conjuntos complexos de informação 
formados por componentes interligados.

Transformações: Mudanças da informação existente.

Implicações: Extrapolação da informação sob forma de 
perdições o consequências conhecidas ou suspeitas.

formas da informação
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Associação por opostos: preto – branco; 
alto-baixo; bom-ruim; 

Partes e o todo: dedo - mão; sapato - 
cadarço

Proximidade: estação - trem; lapis - papel

Causa efeito: fogo-queimadura-dor

Analogia: fumaça - gas; 

Geração de 
ideias baseadas 
em associação 
de conceitos 
(Aristoteles)

operações intelecutuais
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a criatividade deve ser 
encarada como um  esporte
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Alguns exemplos 
de técnicas de 

geração de  ideias
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categoria técnica ou procedimento mecanismos utilizados

inventario mapa mental (Buzan, 1993)
análise
categorização | clusters

associativa

brainstorming (Osborn, 1953)
635 (Geschka, 1993)
bodystorming (IDEO, 2006)
mapa mental

associação-oposição; parte-todo; 
proximidade espaço-temporal 

provocativa

identificando e quebrando preconceitos 
questionamento absurdo
sinética | sinética visual

identificação de ideias preconcebidas; 
pensamento invertido; analogias 
(pessoal, direta, simbólica, paradoxal)

confrontativa

pensamento lateral (DeBono, 1970)
brainstorming dinâmico (635)
simulação aleatoria
os 6 chapeus

forçação de barra;  associação aleatoria; 

intuitiva

incubação
meditação
collage
fantasia guiada

deixar fluir; deixar o inconsciente 
trabalhar;
escutar atentamente seus pensamentos 
e sentimentos

Fonte: Creative Facilitation: Tassoul, 2009

técnicas de gerarão de ideias
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1.Selecione um problema; 

2.Escolha uma palavra do 

dicionário; 

3.Construa associações para 

essa palavra utilizando a 

técnica da flor; 

4.Conecte essas palavras ao 

problema original

Técnica de associação de ideas

Pé
ta

la

Flor

A
be

lh
a

Mel

Urso

Barraca

Férias
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os 6 chapeus do pensamento

racional

emotivo

otimista

criativo

organizado

negativo



conteúdos da informação
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Video 
os seis chapéus do pensamento

https://www.youtube.com/watch?v=ubhPZEKrSEw
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formule uma pergunta em relação ao 
problema escolhido


 
como nos poderíamos fazer para que 
deficientes visuais possam andar de 
forma autônoma na rua?

Técnica de questionamento absurdo



escolha (4) palavras contidas no problema


 
como nos poderíamos fazer para que 
deficientes visuais possam andar de 
forma autônoma na rua?

Técnica de questionamento absurdo



crie uma tabela de 4 colunas; escreva em cada 
coluna cada uma das palavras

nos deficientes visuais andar na rua

Técnica de questionamento absurdo



complete cada coluna com outras 5 palavras 
da mesma “familia” 

nos deficientes visuais andar na rua

prefeitura idosos viajar mercadinho

jovens crianças autistas dançar praça

vizinhos surdos nadar piscina

estudantes cadeirantes comprar escola

Técnica de questionamento absurdo



combine do jeito que voce quiser e gere 5 
novas perguntas

nos deficientes visuais andar na rua

prefeitura idosos viajar mercadinho

jovens crianças autistas dançar praça

vizinhos surdos nadar piscina

estudantes cadeirantes comprar escola

como os jovens podem fazer para que cadeirantes possam 
dançar de forma autônoma na piscina?

exemplo:

Técnica de questionamento absurdo



escolha 2 perguntas e gere 3 conceitos para 
cada uma delas:


Pergunta 1:


Pergunta 2:
conceito 1 
conceito 2 
conceito 3
{
conceito 1 
conceito 2 
conceito 3
{

Técnica de questionamento absurdo



selecione um conceito para desenvolver em 
uma proposta de produto/serviço 


Pergunta 1:


Pergunta 2:
conceito 1 
conceito 2 
conceito 3
{
conceito 1 
conceito 2 
conceito 3
{

conceito a ser  
desenvolvido

Técnica de questionamento absurdo



Técnica 635
1. selecione um conceito para 

desenvolver em uma proposta de 
produto/serviço (pode ser um 
conceito que foi gerado 
utilizando uma das técnicas 
descritas anteriormente: 
questionamento absurdo, 
brainstorming, etc)


2. forme grupos de 6 pessoas


3. cada pessoa deve gerar 3 ideias 
que ajudem a resolver o 
problema definido no item 1.


4. cada participante tem 5 minutos 
para registrar cada uma das 
ideias numa folha de papel 
através de desenhos ou texto



Técnica de Brainstorming 
combinar e aprimorar ideias 
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É uma técnica para estimular a geração de 
muitas idéias em um curto espaço de tempo. 

Possibilita gerar ideias em cima de questões relevantes 
que nasceram durante as fases de Imersão e de Análise. 

Para que o Brainstorming seja direcionado, utilize os 
dados de campo e Personas para estimular a equipe



obrigado!

Leonardo Castillo.  
[leonardo.castillo@ufpe.br] 
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