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ao seu Guia de Estudo!

Este será seu companheiro constante durante o curso.

Introdução à Criatividade e Inovação

C

riatividade é a capacidade humana universal de gerar novas
ideias. Embora sejam novidade, as novas ideias podem não
ser úteis. A inovação é o conceito mais amplo; ela é o processo
completo no qual as ideias são geradas, desenvolvidas, e então
convertidas em valor. Podemos pensar na inovação como um
conceito abrangente para o processo de EdgeMaking como um
todo. Embora a criatividade seja necessária para a inovação,
habilidades executivas, pessoais e de empreendedorismo
também fazem parte dos requisitos para transformar uma ideia
criativa em algo de valor. Esta noção de inovação é explicitada
no nosso modelo central do EdgeMaker, de Semear, Cultivar e
Colher. Semear se refere à germinação das sementes que então
se desenvolvem se as condições forem adequadas para produzir
uma colheita que tenha valor para alguém.

Colher
Plantar

Cultivar

Tudo começa com ideias. A compreensão da criatividade e da
inovação proporciona uma base para os seus futuros cursos
sobre design thinking, contar histórias e fazer mudanças, fluência
digital, qualidades e colaboração, e empreendedores e start-ups.
Por exemplo, um aspecto central do papel do empreendedor
é o desejo de criar alguma coisa: uma nova organização, novos
insights no mercado, novas culturas organizacionais, novas
maneiras de fazer as coisas, novos produtos ou serviços, novas
maneiras de administrar. A compreensão do papel da
ideação para galvanizar o processo de design é igualmente
importante. E ver a criatividade e inovação em termos de
qualidades oferece indícios vitais para o motivo de elas
serem habilidades essenciais para a cidadania no Século XXI.

A criatividade e a inovação também tratam de se fazer
um mundo melhor. Elas são capacidades de importância
fundamental que habilitam a sociedade civil para tratar
dos mais ousados desafios, os assim chamados Problemas
Retorcidos, que enfrentamos neste momento da história.
Como celebrizou Steve Jobs, o fundador da Apple, durante
uma recessão particularmente penosa, “Não temos opção,
precisamos criar um caminho inovador para sair disso”.
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Introdução

Pense nesta pergunta:

Se inovação for a grande resposta
que você procura, qual será a
pergunta que está tentando
responder?
Do ponto de vista do EdgeMaking, a inovação é sempre a
resposta a uma pergunta e, como tal, precisa ter um propósito;
caso contrário não passará de um tipo de higienização ou “boa
prática”, como escovar os dentes. O que buscamos é uma
inovação com propósito, dirigida para tratar de problemas
importantes. É neste momento que a inovação, bem como
o EdgeMaking, realmente ganham vida. Para embarcar na
jornada da inovação, é preciso ter um propósito e zelo. Então
a noção de uma causa ou a possibilidade de uma realização
nobre é essencial para incentivar o processo de inovação.
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Anotações…

Introdução

Anotações…

Quando ouve a palavra “Criatividade”,
em que você pensa? Podem vê-la como
aquela proverbial lâmpada ou relâmpago
acima da cabeça da pessoa criativa, ou
como qualquer coisa que esteja além do seu
controle deliberado. Na verdade, a experiência
demonstrou que a criatividade é uma habilidade
que pode praticada e desenvolvida. É um conjunto de
capacitações que pode ser focado para obter resultados,
e que funciona em diversos níveis: no nível individual, no
nível do que acontece entre as pessoas, por meio do que
acontece dentro de equipes e organizações, e finalmente
nas sociedades como um todo.
Na linha contínua abaixo, avalie o quanto você é criativo.
Coloque um ponto onde você acha que deveria estar, e
talvez diga o motivo de ter chegado a essa conclusão.

Exemplo:

Não sou
criativo

Sou um pouco
criativo

Sou muito
criativo

Não sou
criativo

Sou um pouco
criativo

Sou muito
criativo
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Introdução

Anotações…

Algumas pessoas não se acham nada criativas. Na verdade,
todos os seres humanos são criativos. Não há como impedir.
Nossos cérebros são construídos dessa forma. Estamos
constantemente gerando novas ideias, seja na forma de
brainstorm, pensamentos aleatórios que surgem na nossa
mente durante o banho ou em devaneios. Evidentemente,
isso não significa que uma nova ideia terá valor, mas apenas
que há uma certa novidade nela. É importante corrigir a nossa
percepção errada de que somente algumas pessoas são
criativas. Também precisamos saber diferenciar criatividade
de talento. Todas as pessoas são criativas, mas não é qualquer
um que conta com o talento de um Leonardo da Vinci ou dos
Beatles.

Ideias
Aprendizado

Pensamentos
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Sentimentos
Criatividade

Anotações…

Introdução
Quando uma pessoa acredita que todos são criativos,
sempre haverá potencial para se gerar resultados criativos
novos e valiosos. Sendo assim, a principal meta deste
curso EdgeMakers de Criatividade e Inovação é ajudar
você a desenvolver sua voz criativa e aplicar suas novas
habilidades a uma atividade produtiva.
De um modo geral, o currículo EdgeMakers enfoca o
ativismo no sentido de engajamento em desafios sociais
importantes e que exigem criatividade e inovação para
serem solucionados. Criatividade sem um propósito é
apenas diversão, pelo simples interesse em si mesma,
todavia sem muito significado além disso. Como disse
Picasso: “A arte limpa a poeira que o cotidiano deixa na alma.”
Achamos que a criatividade realmente adquire vida quando
serve a um propósito e, ao fazê-lo, se torna efetivamente
transformadora.

Pablo Picasso
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O que é isso?

Vamos mergulhar mais fundo na Criatividade:
O que é isso?
Eis algumas definições:
“a capacidade de trazer algo novo à existência”
Dicionário Webster
“É simples. Pegue alguma coisa, faça algo com ela, e depois
faça uma outra coisa. Faça isso por algum tempo, e logo
você terá algo novo.”
Jasper Johns, pintor
“Alguns pintores transformam o sol num ponto amarelo,
outros transformam um ponto amarelo no sol.”
Pablo Picasso, Artista Moderno
A professora Theresa Amabile, da Universidade de Harvard,
diz que um produto ou uma reação serão julgados pelo
quanto são:
•
•
•
•
•
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novidade (novos) e apropriados
úteis
corretos, ou valiosos,
heurísticos (inéditos) e não algorítmicos (governados por
regras fixas)
Grelhar um bife e consertar um carburador são trabalhos
regidos por regras específicas. Pintar um quadro e criar um
novo chip de computador, por outro lado, são trabalhos
heurísticos. Eles nunca foram feitos antes, a tarefa
não é especificamente definida, e não há um caminho
predefinido para a solução.

Você consegue pensar em
outras pessoas?

O que é isso?

Anotações…

Quais são as características das pessoas criativas?
Eis alguns traços identificados por Roe e Raudsepp:
Assinale os que poderiam se aplicar a você.
disposição para experimentar

curiosidade

observação – capacidade aceitação e reconciliação
de ver as coisas de
de coisas aparentemente
maneira incomum
opostas
tolerância à ambiguidade

independência
no julgamento,
pensamento e ação

necessidade e assunção
da autonomia
não se sujeitar aos
padrões nem ao
controle do grupo
disposição para assumir
riscos calculados
flexibilidade

persistência

sensibilidade para
problemas
fluência – a capacidade
de gerar um grande
número de ideias

reatividade à intuição
receptividade
a fenômenos
inconscientes

motivação

capacidade de
concentração

ausência do medo de
errar

seletividade
raciocínio visual
autoconfiança

Processo Criativo

E quanto ao “processo criativo?” Wallas, um psicólogo
americano do início do século XX, descreveu várias fases:

Interesse: precisa haver algo inerentemente
atraente no problema

Preparação: quando a jornada criativa é
planejada, do modo como se arrumaria
suprimentos para uma expedição

Incubação: um período pendência, um estilo
involuntário de trabalhar no problema

Iluminação: a experiência intuitiva, a síntese do
“A-há!”

Verificação dos Resultados: Eles são passíveis de
replicação e compreensão?

Exploração: a obtenção do valor a partir do ato
criativo

10

Anotações…

Diamante da
Criatividade

O processo criativo como um todo se assemelha a um
diamante em pé sobre um dos vértices. A parte de cima é
a “expansão”, onde nos abrimos em muitas ideias. A parte
de baixo é a “redução” para as ideias principais.
O diamante começa num ponto no topo, que é a definição
do problema.
Prossegue-se então para o que os praticantes da
criatividade chamam de parte divergente do quadrado. É
nesse ponto que o quadrado se alarga. O que isso quer
dizer é que há várias ideias e opções, e as possibilidades
são apresentadas. A regra prática do trabalho criativo é que
a quantidade leva à qualidade. O que isso quer dizer é que
talvez não seja a primeira, a segunda, nem a terceira boa
ideia que se tornará “a ideia”, mas possivelmente a 50ª, a
70ª, ou até a 200ª. Portanto gerar muitas ideias é importante
para gerar “a ideia.”
Isto, é claro, levanta a questão do que auxilia e o que
impede o fluxo de ideias. Também há um momento muito
importante quando se começa a falar de brainstorming,
porque este, por definição, tem sucesso quando os
obstáculos ao fluxo livre de ideias tiverem sido removidos,
possibilitando a geração de muitas ideias.

Expansão

Redução

Então, seja isso incumbência do facilitador, do líder, ou
mesmo do grupo processar por conta própria, o quadrado
começa a convergir, e isso é quando o julgamento e outras
modalidades de pensamento entram em ação. Por exemplo,
a ideia é exequível? Seu custo é viável? Ela pode ser feita
pela equipe existente? Exige novos tipos de recursos? Em
resumo, a ideia será posta em prática? Neste processo
de julgamento, as possibilidades são podadas até que se
chegue a um passo seguinte com uma ideia que atenda a
tantos dos critérios estabelecidos quantos for possível, e
então o ciclo possa continuar a partir desse ponto.
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O modelo do cérebro em dois hemisférios

Um dos principais modelos da psicologia criativa é o do cérebro em dois hemisférios, a noção
de que há uma especialização em cada um deles. O assim chamado cérebro direto é holístico,
intuitivo, artístico e movido por valores, ao passo que o cérebro direito é o engenheiro contador.
De certo modo, é só quando os dois se juntam que se torna possível aplicar a criatividade para
algum propósito útil.

Lado Direito

Lado Esquerdo

Contador

ico
t
ís

rt

A

Holístico
Intuitivo
Engenheiro

Baseado em valores

Toda organização é híbrida: ela tem gente criativa que pode não se comportar segundo as
normas da excelência operacional da organização, porém cuja função é essencialmente ter
novas ideias com algum valor. Muitas vezes este não é um processo linear. Se alguém sentado
numa sala criar o slogan “Just Do It!” da Nike depois de ter passado seis meses olhando pela
janela, um empresário esperto irá considerar isso um bom retorno sobre o investimento. O
que isso quer dizer é que um líder precisa proteger o processo criativo e as pessoas criativas;
ele precisa ser um tradutor e equilibrar as demandas da criatividade com as do mundo dos
negócios.
Algumas pessoas querem um fechamento, um ponto final; outras querem que as coisas fiquem
indefinidas. Alguns querem se concentrar nas minúcias; outros preferem confiar na intuição.
Alguns querem focar nos valores, pensar no que é importante; outros preferem princípios
analíticos racionais. E é só quando todos eles forem combinados de maneira profícua que você
terá alguma chance de obter resultados criativos.
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Avaliação: Você é…?

Você é um Participante, um Explorador ou
um Pioneiro?
Quem você será?
Um Paticipante...

Um Explorador...

Ao longo de todo este curso do EdgeMakers, você terá de
participar de atividades em classe com entusiasmo e respeito
pelo processo e pelos outros. Espera-se que você consiga
concluir todas as tarefas e desafios no Guia de Estudo / Diário
de Criatividade. Pense neles como um portfólio sempre
crescente das suas ideias e do seu trabalho criativo ao longo do
tempo.
O processo é tão importante quanto o produto, e o modo
como VOCÊ percebe sua aprendizagem e o seu crescimento
é uma parte importante de como o seu sucesso no curso será
determinado. O professor irá ajudar você a se manter no
rumo por meio de verificações e feedback constantes, e você
também terá uma oportunidade de participar de avaliações
recíprocas com colegas
Como EdgeMaker, você é responsável pela sua aprendizagem
e, no final do curso, terá a opção de selecionar vários exemplos
do seu trabalho para refletir e expor num conversa final com o
seu professor: a “sessão de jamming” privativa.
Você então poderá praticar a arte do curador, selecionando
as “provas” (do seu trabalho), encontrando significado e
fazendo sentido, e apresentando-as a um público autêntico.

Um Pioneiro...

Finalmente, suas ideias criativas são muito valorizadas, como
um novo EdgeMaker. No encerramento do curso você será
solicitado a contribuir para o panorama maior, imaginando e
desenvolvendo um plano de aula inteiro cheio de atividades
que ajudem os alunos a aprender a praticar as habilidades
da Criatividade e Inovação. Seu plano será acrescentado ao
banco de dados do EdgeMakers, de modo que outros alunos
e professores possam se beneficiar do seu conhecimento e
raciocínio.
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Sequência das Unidades

Unidade 1 \\ 15

Criatividade e Inovação – Definindo o limite

Unidade 2 \\ 24

Exploração da criatividade

Unidade 3 \\ 33

Como funciona a Criatividade?

Unidade 4 \\ 52

Brainstorming

Unidade 5 \\ 57

De onde vêm as novas ideias?

Unidade 6 \\ 62

Jamming – Como a Criatividade decorre da improvisação

Unidade 7-9 \\ 69, 71, 76

Ideação, Parte 1- 3

Unidade 10-12 \\ 80, 86, 91

Desafio 1: Repensar, redestinar: Do lixo a uma obra-prima

Unidade 13 \\ 96

O que ajuda e o que atrapalha o trabalho criativo

Unidade 14 \\ 107

A importância de mudar o ponto de vista ao gerar ideias criativas

Unidade 15 \\ 112

O que é coolhunting? Parte 1

Unidade 16 \\ 116

O que é coolhunting? Parte 2

Unidade 17 \\ 118

Lugares criativos, Parte 1

Unidade 18 \\ 125

Lugares criativos, Parte 2

Unidade 19 \\ 127

Formação e gestão de equipes de pessoas criativas

Unidade 20 \\ 129

Desafio 2: Reinventando o divertimento, Parte 1: Por que se divertir?

Unidade 21 \\ 145

Desafio 2: Reinventando o divertimento, Parte 2: O que É divertido?

Unidade 22 \\ 154

Desafio 2: Reinventando o divertimento, Parte 3: A vida pode ser um jogo?

Unidade 23 \\ 162

Desafio 2: Reinventando o divertimento, Parte 4: A “divertinovação”

Unidade 24 \\ 166

Desafio 2: Reinventando o divertimento, Parte 5: A Feira de Diversão

Unidade 25 \\ 170

E agora, o que virá depois?
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Criatividade e Inovação —
Definindo a fronteira
Questão Épica: O que significa “ser” e “fazer”
em criatividade e inovação?
Os EdgeMakers são movidos por um desejo natural de
desenvolver novas ideias, agir e melhorar as condições no
mundo que os cerca. A criatividade e a inovação formam
a base essencial para o trabalho de todos os EdgeMakers.
Cada um de nós tem a capacidade para agir e extrair
valor dos frutos de nossa criatividade. Nesta aula você
irá conhecer o que significa ser um inovador/criador
excepcional, e descobrir um senso de propósito essencial
para ser um cidadão do Século XXI.

A imaginação é mais importante do que o
conhecimento. Albert Einstein

15

Unidade 1: Definindo a Fronteira

O que significa “ser” e “fazer” em criatividade
e inovação?
Quais são as suas reações iniciais a isso? Anote seus
pensamentos aqui...

Rascunhos…
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Atividade 1: Pensamento rápido

O que há num palito de dentes?

Você e
seu parceiro têm apenas 3 minutos para fazer uma lista de
todas as utilidades que puderem imaginar para um palito de
dentes. Anote as ideias no espaço abaixo.

?

?

?

?

Agora assinale sua ideia mais inusitada.
Pense sobre:
•
•

A quantidade de ideias representa qualidade?
O que facilitou este exercício? O que o tornou difícil?

Complete a sentença com palavras ou um desenho:
“Sou criativo quando eu __________________________________
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Atividade 2: Seus
Pensamentos

Ponha-se à vontade e feche os olhos. Você terá 3 minutos para
pensar em silêncio, prestando muita atenção nos pensamentos,
sensações e imagens que passarem pela sua mente.
Depois, passe para o seu Diário de Criatividade e desenhe ou
escreva sobre quaisquer pensamentos que tiver tido durante
esse tempo de reflexão.
Que conclusões pode tirar sobre o que se passa na sua mente?
Nosso cérebro é construído de forma a estar constantemente
gerando ideias. Nosso desafio é sermos capazes de concentrar
nossos pensamentos para ter ideias que possam ser
aproveitadas.
Eis algumas DICAS para prestar atenção em nossos
pensamentos, ou concentrar-se em estratégias para
experimentar.

Ouv
ir
ta
en

Pr
e st
ar atenção

S

Pe
nsando

Sensa
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1. Fique sentado,
completamente parado,
e observe sua respiração,
notando a inspiração e a
expiração.
2. Preste atenção no que faz
enquanto faz, e o que os
seus órgãos dos sentidos
lhe dizem. Por exemplo,
observe as cores e os
odores.
3. Tente ouvir sem fazer
julgamentos.

r

çõe
s

Dicas

4. Enquanto anda, observe
a sensação dos seus pés
tocando o chão, em lugar
de se preocupar com
para onde está indo.
5. Lembre-se de que
os pensamentos e
as preocupações são
apenas o ato de pensar.
Se sua mente divagar,
traga-a de volta para a
sua respiração e observe
como as suas emoções
afetam o seu corpo.

Anotações…

Atividade 3: História da Criatividade e da Inovação

Impressão
A data exata de quando a impressão do livro foi criado é
desconhecida. Há evidências de que o primeiro livro foi impresso
em 886 dC na China, mas um grupo de especialistas acreditam
que a impressão do livro provavelmente foi inventada antes
disso.
Durante o século 15, Johannes Gutenberg inventou uma
tecnologia que mudou para sempre a vida das pessoas. Nascido
em uma cidade que vivia da exploração de minas na Alemanha,
Gutenberg pediu dinheiro emprestado para realizar seu projeto
e criou a “impressora” com letras de madeira ou de metal
substituível ou móveis. Antes disso, o processo de fazer um livro
necessitava que fossem copiadas todas as palavras e ilustrações
à mão.

Dinheiro
Fatos rápidos:
Criado na China - o uso de notas de papel remonta à dinastia
Tang no século 7. Como o dinheiro de papel era muito leve
em comparação com as moedas que as pessoas tinham de
transportar em grandes quantidades, ele ganhou o apelido
“Dinheiro Voador”. As cédulas de papel só começaram a ser
realmente usadas quando o cobre para fazer as moedas se
tornou difícil de encontrar, isso só aconteceu 200 anos após o
dinheiro de papel ter sido inventado. Em 1661 a Suécia emitiu as
primeiras notas europeias.
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Atividade 3: História da Criatividade e da Inovação

Internet
É difícil acreditar, mas a Internet começou em 1960 e foi
criado apenas para uso do governo. Mas é 01 de janeiro de
1983 que é considerado o aniversário oficial da Internet. Foi
em 1983 que um novo protocolo para permitir a comunicação
entre computadores chamados Protocolo de Transferência
de Controle / Internetwork Protocol (TCP / IP). Antes disso
não havia uma maneira padrão para os computadores
“conversarem” entre si e com o envio de arquivos para outra
pessoa significava literalmente carregando um disco com
informações de onde quer que outra pessoa era. Após o
protocolo foi estabelecido a todas as redes podem ser ligados
por uma linguagem universal.

Smartphones
Em 1992, Simon, o primeiro smartphone foi criado e
desenvolvido pela IBM e BellSouth. Simon foi o primeiro
telefone com uma tela sensível ao toque, que permitiu que
os usuários tivessem acesso aos seus e-mails e pudessem
enviar faxes. Inicialmente os smartphones foram utilizados
principalmente por grandes empresas por causa do alto custo
de cada unidade. Mas com a rápida evolução da tecnologia e
do sucesso do iPhone “, um produto revolucionário e mágico
que estava literalmente cinco anos à frente de qualquer outro
telefone móvel”, como Steve Jobs descreveu, o smartphone se
tornou o item eletrônico mais popular no último 10 anos.
Os smartphones mais recentes falam com você, respondem a
perguntas, desligam as luzes quando você não está lá, abrem
as portas quando você chega, e até mesmo passam filmes
para você assistir.
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Anotações…

Atividade 3: História da Criatividade e da Inovação

Você verá, no seu Guia de Estudo, alguns textos que destacam acontecimentos relacionados
com a História da Inovação e da Criatividade. Ao explorar cada um deles, use as perguntas
abaixo para orientá-lo, e anote as suas respostas nos espaços correspondentes.

Texto 1:
O que notei nos artefatos
referentes a este texto?

Texto 2:

Qual foi o propósito da
criatividade/inovação vista
neste texto?

Onde vejo criatividade? E da
inovação?

Em quê estes artefatos
influenciam o que penso da
criatividade? E da inovação?

O que notei nos artefatos
referentes a este texto?

Qual foi o propósito da
criatividade/inovação vista
neste texto?

Onde vejo criatividade? E da
inovação?

Em quê estes artefatos
influenciam o que penso da
criatividade? E da inovação?
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Atividade 3: História da Criatividade e da Inovação

Texto 3:

Texto 4:
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O que notei nos artefatos
referentes a este texto?

Qual foi o propósito da
criatividade/inovação vista neste
texto?

Onde vejo criatividade? E da
inovação?

Em quê estes artefatos
influenciam o que penso da
criatividade? E da inovação?

O que notei nos artefatos
referentes a este texto?

Qual foi o propósito da
criatividade/inovação vista neste
texto?

Onde vejo criatividade? E da
inovação?

Em quê estes artefatos
influenciam o que penso da
criatividade? E da inovação?

Atividade 3: História da Criatividade e da Inovação

Com seus novos conhecimentos, anote quaisquer
pensamentos que tiver sobre como podemos ajustar/
adaptar as nossas definições anteriores de criatividade
e inovação, e do propósito de cada uma delas. Use estas
bolhas de brainstorming para ajudar.

Ideias Digitais
Criatividade

1. Usar a chamada “Sou
criativo quando eu...”
para fazer um breve
vídeo ou um estudo
fotográfico.
2. Usar a chamada “Sou
mais criativo quando
eu...” num site de mídia
social como o Twitter
ou Instagram, onde
outros alunos possam
responder usando um
tuite baseado em texto
ou imagem ou uma
foto (trate de designar
uma hashtag específica
para a chamada
original).

Qual é o
propósito?”

O que é?

Criatividade=

Inovação

3. Criar um breve vídeo
ou uma apresentação
usando ferramentas
como Apple Keynote,
Apple iMovie, Prezi,
PowerPoint ou Google
Presentation, exibindo
uma grande inovação
da história (que não
tenha sido exposta no
rodízio de estandes).

O que é?

Qual é o
propósito?”

Inovação=
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“outro lado”

“outro lado”

